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Sammanfattning 
Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Svenska Boställen utfört en naturvärdesinventering 
(NVI) av fastigheten Kleva 1:4. Syftet med inventeringen var att identifiera, dokumentera och 
naturvärdesklassa de naturvärden som finns inom området. Naturvärdesinventeringen har utförts 
enligt metod beskriven i SIS-standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI) Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”. Arbetet utfördes under 
sommaren 2022. 

Inventeringsområdet är knappt 9 hektar stort och ligger på den östra sidan av Tjörn. Det är beläget i 
östra Höviksnäs mellan Gamla Höviksnäs i öster och nya Höviksnäs i väster. Området utgörs i sin 
helhet av den privatägda fastigheten Kleva 1:4. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnationen av 80-90 bostäder i form av enbostadshus, flerbostadshus och parhus. Höviksnäs är en 
av de orter som kommunen ser som lämplig för långsiktig tätortsutveckling och detaljplanen går i 
linje med kommunens ambition. 

Inom inventeringsområdet har totalt 13 så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. Ett 
har högt naturvärde, sex har påtagligt naturvärde och resterande sex har visst naturvärde. 
Naturvärdesobjektet med högt naturvärde utgörs av en hällmarkstorräng med hävdgynnad och artrik 
fältflora med värde för bland andra insekter. Objekten med påtagligt naturvärde utgörs av två 
skogar: en lövblandskog och ett hässle. Vidare är tre av dem knutna till ängs- och betesmark och 
utgörs av en stenmur, ett dike med permanent vattenföring och en artrik gräsmark med hävdgynnad 
fältflora. Det sista är en höjd med rished och buskmarker i den norra delen av inventeringsområdet. 
Naturvärdesobjekten med visst naturvärde utgörs av öppen kultiverad betesmark, dike, vägren, en 
konstgjord damm, triviallövskog och en skogsklädd höjd i söder.  

Tio objekt som omfattas av det generella biotopskyddet identifierades: sex stenmurar, tre diken och 
ett småvatten.  

Inom inventeringsområdet identifierades 25 arter, samtliga fåglar, som omfattas av 
artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen är en del av Miljöbalken och innebär i korthet att man 
inte får döda, skada, fånga eller störa de arter som omfattas. För vissa arter, till exempel fåglar och 
fladdermöss, är även fortplantningsområden och viloplatser skyddade. Tre vattenmiljöer som 
potentiellt kan utgöra lekvatten för groddjur identifierades inom inventeringsområdet och en 
fördjupad artinventering av groddjur föreslås utföras under våren. 

Två invasiva arter identifierades inom inventeringsområdet: parkslide och blekbalsamin. Åtgärder för 
att inte sprida växterna (speciellt parkslide) bör vidtas i samband med en eventuell exploatering. 
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Bakgrund 
Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Svenska Boställen utfört en naturvärdesinventering 
(NVI) av fastigheten Kleva 1:4. Områdets geografiska placering och den avgränsning som uppdraget 
omfattar framgår av figur 1 och 2. Syftet med inventeringen var att identifiera, dokumentera och 
naturvärdesklassa de naturvärden som finns inom området. Som ett tillägg utöver standarden för 
naturvärdesinventering har invasiva arter registrerats och koordinatsatts. 

Tjörns kommun arbetar med att ta fram en ny detaljplan över området som går under arbetsnamnet 
Detaljplan Kleva 1:4 och ligger i östra Höviksnäs. Inventeringsområdet utgörs i sin helhet av den 
privatägda fastigheten Kleva 1:4. Syftet med planen är att möjliggöra byggnationen av 80-90 
bostäder i form av enbostadshus, flerbostadshus och parhus. Höviksnäs är en av de orter som 
kommunen ser som lämplig för långsiktig tätortsutveckling och detaljplanen går i linje med 
kommunens ambition. 

Den här rapporten redovisar resultatet av naturvärdesinventeringen och kommer att användas i det 
fortsatta planeringsarbetet samt vid eventuella tillståndsansökningar. 

 

Figur 1: Områdesöversikt där den inventerade ytan är avgränsad med röd linje. 
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Området 
Det inventerade området har fått arbetsnamnet Kleva 1:4 och ligger i ett småskaligt 
jordbrukslandskap med varierande natur. Inventeringsområdet är knappt 9 hektar stort och ligger på 
den östra sidan av Tjörn. Det är beläget i östra Höviksnäs mellan Gamla Höviksnäs i öster och nya 
Höviksnäs i väster (figur 1 och 2). Det utgörs i sin helhet av den privatägda fastigheten Kleva 1:4.  

Centralt i området ligger en gård med ett större bostadshus och flera komplementbyggnader. 
Området utgörs i den centrala och nordöstra delen av flacka gräsmarker med enstaka områden med 
hällmarker som i närtid betats av får. Gräsmarkerna är idag igenväxande och har inte hävdats under 
årets säsong. I den södra, västra och nordvästra delen är området kuperat med hällmarker och 
mindre stup. Stora delar av det södra berget är trädklätt medan det i norr främst utgörs av 
hällmarker med ljung och buskar. I den västra delen ingår också en mindre del lövskog (figur 2). 

Inventeringsområdet gränsar till Höviksnäsvägen i norr, fortsätter som jordbruksmark eller hällmark i 
öst, gränsar till ett fritidshusområde i söder och delar i väst samt fortsätter som skogsmark i väst 
(figur 1 och 2).  

 

Figur 2: Flygfoto över området med inventeringsområdet avgränsat med röd linje. 

  



7 
 

Metod 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt metod beskriven i SIS-standard SS 199000:2014 
”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) Genomförande, naturvärdesbedömning 
och redovisning” (Swedish Standard Institute 2014a och 2014b). Metoden innebär i korthet att delar 
av ett avgränsat område klassificeras utifrån förekomst av arter och biotopkvaliteter, bland annat så 
kallade värdelement, och avgränsas som naturvärdesobjekt om de uppfyller vissa kriterier. 

Detaljeringsgrad 
En NVI kan genomföras på olika nivåer och detaljeringsgrad. I detta uppdrag utfördes inventeringen 
på fältnivå enligt den högsta detaljeringsgraden som benämns som detaljerad. Det innebär att 
naturvärdesobjekt med en yta större än 10 m² eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 meter 
eller mer och en bredd av 0,5 meter eller mer ska identifieras och beskrivas vid inventering i fält. 

Förstudie 
NVI på fältnivå ska inledas med ett förarbete motsvarande det arbete som görs i en NVI på 
förstudienivå. I förstudien ska tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet 
studeras. 

Vid förstudien har följande underlag använts: 

• Utdrag från Artportalen för artfynd av naturvårdsarter i området. Samtliga arter 
registrerade inom ett område 100 m från inventeringsobjektet eftersöktes. Hämtning av 
data från Artportalen utfördes 2022-08-01.  

• Utdrag från Trädportalen, numera samlat hos Artportalen, 2022-08-01. 
• Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur, 2022-08-01. 
• Sveriges geologiska undersöknings kartverktyg Kartvisaren, 2022-08-01. 
• Utdrag från Skogsstyrelsens karttjänst Skogsdataportalen, 2022-08-01.  
• Länsstyrelsernas webbGIS inklusive lövskogsinventeringen för Västra Götaland och Ängs- 

och betesmarksinventeringen, 2022-08-01. 
• Utdrag från Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök, 2022-08-01. 
• Kartor, historiska ortofoton och ortofoto. 

Tillägg enligt standard 
En NVI kan kompletteras med ett antal tillägg, dels enligt standard, dels utöver standard. De tillägg 
enligt standard som ingått i uppdraget och som redovisas i denna rapport är: 

• 4.5.2 Naturvärdesklass 4 – Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4, visst naturvärde, 
har identifierats och avgränsats. 

• 4.5.3 Generellt biotopskydd - Alla områden som omfattas av det generella biotopskyddet 
enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd har identifierats och 
kartlagts oavsett storlek. 

• 4.5.4 Värdeelement – Notering och koordinatsättning av värdeelement oavsett om de 
ligger inom ett naturvärdesobjekt eller ej.  

• 4.5.5 Detaljerad artförekomst – Notering och koordinatsättning med en noggrannhet på 
minst 25 m av naturvårdsintressanta arter. 
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Naturvärdesobjekt och klasser 
Det finns fyra olika naturvärdesklasser: högsta, högt, påtagligt och visst naturvärde (tabell 1). Delar 
som inte når upp till kriterierna för visst naturvärde klassas som lågt värde och avgränsas inte enligt 
standarden. I den här rapporten ingår naturvärdesobjekt med visst till högsta naturvärde. Både 
biotopkvaliteter och arter ligger till grund för den sammanvägda bedömningen av naturvärdet. 

Tabell 1: De fyra naturvärdesklasserna. 

 

Naturvärdesobjekten presenteras objektsvis ihop med en sammanställning över förekommande 
naturvårdsarter och värdelement inom respektive objekt (bilaga I). För respektive naturvärdesobjekt 
redovisas följande: 

• Objekt-ID och nummer. 
• Areal (hektar) och geografisk position (SWEREF99_12_00). 
• Naturtyp, biotop och i förekommande fall N2000-kod. 
• Förekommande naturvårdsarter och värdeelement. 
• Översiktlig beskrivning av naturvärdesobjektet. 
• Naturvärdesklass. 
• Motivering av naturvärdesklass. 
• Representativt foto av naturvärdesobjektet. 

Värdeelement 
Värdeelementen är indelade i ett antal huvud- och underkategorier (tabell 2). 

Tabell 2: Värdeelementen indelade i huvud- och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Träd 
Hålträd, mulm, hamlade träd, brandljud, bärande, blommande, ålder, 
grovlek, trädslag, övrigt. 

Död ved Låga, vindfälle, torrträd, torraka, högstubbe, döda grenar, övrigt. 
Kultur-/fornlämning Husgrund, odlingsröse, stenmur, övrigt. 
Geologi Block, lodyta, bergvägg, hällmark, rasbrant, övrigt. 
Vatten Sumpmark, småvatten, naturlig skogsbäck, å, övrigt. 
Övrigt Gryt, övrigt. 

 

I kategorin träd ingår levande träd som på något sätt utvecklat ett naturvärde. Exempel på vanligt 
förekommande naturvärdesträd är träd med bohål, bärande eller blommande träd samt gamla 
och/eller grova träd. 

Död ved är en bristvara i dagens skogar och här menas all form av död eller döende ved. Den delas in 
i liggande, lågor och vindfällen samt stående, torrträd, torrakor, högstubbar och döda grenar. Kvalitet 

Naturvärdesklass Benämning Beskrivning 

1 högsta naturvärde störst positiv betydelse för biologisk mångfald 
2 högt naturvärde stor positiv betydelse för biologisk mångfald 
3 påtagligt naturvärde påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 
4 visst naturvärde viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
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och sällsynthet avgör värdet. Mängden naturlig död ved per hektar går att använda som ett mått på 
ett områdes förutsättningar till biologisk mångfald. 

Ingen skillnad har gjorts för lämningar eller spår efter människans tidigare bruk beträffande ålder och 
eventuellt lagskydd. Alla typer av element med värde för den biologiska mångfalden har därför 
angetts som kultur-/fornlämningar. Exempel på vanligt förekommande lämningar i landskapet är 
husgrunder, stenmurar och odlingsrösen. 

I kategorin geologi ingår terrängens fysiska strukturer så som block, lodytor och hällmark.  

Allt som har med vatten och dess flöde att göra tillhör kategorin vatten. Myr- och sumpmark är 
vanliga element tillsammans med skogsbäckar och småvatten. 

Vid inventeringar på översiktlig nivå utgör värdeelementen urskiljbara delar, byggstenar av en biotop, 
men på medel- och detaljnivå kan värdeelement i sig själva utgöra biotoper och naturvärdesobjekt. 
Exempel på sådana element är stenmur, myr och bäck men även solitära träd. 

Under inventeringen påträffade värdelement är listade i bilaga III. 

Artförekomst 
I arbetet med att avgränsa och värdera naturvärdesobjekt har påträffade arter som är fridlysta, 
rödlistade, signalarter, typiska arter, nyckelarter eller övrigt skyddsvärda arter noterats (bilaga IV). 
Dessa arter kallas gemensamt för naturvårdsarter eller naturvårdsintressanta arter. Fridlysta arter är 
arter som enligt artskyddsförordningen är skyddade mot olika typer av exploatering. Arter som i 
någon mening riskerar att försvinna finns upptagna på en lista kallad rödlistan. Signalarter är arter 
som indikerar höga naturvärden. Typiska arter är arter som reagerar tämligen snabbt på förändringar 
av det habitat som de anses vara typiska för. Nyckelarter är avgjort viktiga för andra arter, till 
exempel hackspettar som skapar bohålor för fåglar, fladdermöss, insekter och mindre däggdjur. 
Övrigt skyddsvärda arter är sådana arter som inte tillhör, men som likväl i inventeringen haft 
nämnvärd betydelse för värdering av, olika naturvärdesobjekt. 

Fåglar som observerats i, eller i nära anslutning till, området som inventerats listas i bilaga V. I bilagan 
framgår om arten är upptagen på någon av naturvårdslistorna: rödlistan, Bernkonventionen bilaga II, 
Bernkonventionen bilaga III, Bonnkonventionen bilaga II, Fågeldirektivet bilaga I, Fågeldirektivet 
bilaga II, CITES bilaga A eller prioriterade arter enligt skogsvårdslagen. 

Alla observationer av arter har vid sidan av redovisning i denna rapport rapporterats till Artportalen. 

Fladdermöss 
Fladdermöss är en ur naturvärdessynpunkt viktig artgrupp varför en bedömning av 
inventeringsområdets värde för artgruppen har utförts. I Sverige finns det 19 arter av fladdermöss 
och samtliga är fridlysta i hela landet enligt 4, 5 §§ i artskyddsförordningen (MB 8 kap; 
Artskyddsförordningen 2007:845). Fridlysningen innebär i korthet att det är förbjudet att avsiktligt 
döda, fånga och störa fladdermöss samt att förstöra deras livsmiljö och boplatser (födosöksområde, 
viloplats och fortplantningsområde).  
 
I arbetet med NVI:n som redovisas här gjordes en genomgång av tidigare observationer av 
fladdermöss i området.  
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Fåglar 
I Sverige häckar 245 fågelarter regelbundet. De flesta är så kallade flyttfåglar och flyttar under 
vinterhalvåret till varmare trakter. Samtliga fåglar är fridlysta enligt 4 § i artskyddsförordningen i hela 
landet (MB 8 kap; Artskyddsförordningen 2007:845). Fridlysningen innebär i korthet att det är 
förbjudet att avsiktligt döda, fånga och störa fåglarna samt förstöra deras livsmiljö och boplatser 
(födosöksområde, viloplats och fortplantningsområde). 
 
Ingen fördjupad artinventering av fåglar har utförts i samband med den här 
naturvärdesinventeringen men i samband med fältarbetet som utfördes under häckningstid har de 
fåglar som påträffats identifierats och noterats. Förutom de fåglar som identifierades har även en 
genomgång av tidigare observationer av fåglar i området utförts.  

Groddjur 
I Sverige har vi 13 arter av groddjur och samtliga är fridlysta i hela landet enligt 
artskyddsförordningen (MB 8 kap; Artskyddsförordningen 2007:845). Olika arter har olika skydd 
beroende på vilken paragraf de omfattas av. Gemensamt för alla arter är att det är förbjudet att 
avsiktligt döda, skada eller fånga dem.  
 
Eventuella vattenmiljöer lämpliga för grodlek har noterats och områdets värde för groddjur har 
bedömts. 

Mätutrustning och inventeringsdatum 
Under fältinventeringen av naturvärden användes en handdator av modellen Nautiz X7 med 
integrerad GPS (SiRF III) för avgränsning av objekt och registrering av observationer. 
Positionsangivelser ligger i de flesta fall inom fem meter från mätpunkten. GPS-mottagarens 
noggrannhet kan variera från dag till dag och mellan olika platser och beror bland annat på antalet 
tillgängliga satelliter, placeringen av dessa i förhållande till GPS-mottagarens position, störningar i 
atmosfären eller sikthinder så som till exempel skog. Fältbesöken ägde rum den 2 och 23 augusti och 
utfördes av Emma Lind.  
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Resultat 

Förstudier 
Förstudien av tillgängligt bakgrundsmaterial visade på fynd av naturvärdesintressanta arter och 
objekt inom inventeringsområdet eller i dess närområde (figur 3).  

 

Figur 3: Flygfoto över området där inventeringsområdet markeras med en röd linje. Skyddsvärda träd indikeras med en grön 
punkt. Riksintresse friluftsliv indikeras med en gulstreckad polygon, områden som omfattas av strandskydd med en blå 
polygon och jordbruksblock 2021 med en turkos polygon. 

• Inom området eller i dess direkta närområde har 97 fågelarter identifierats och registrerats i 
Artportalen (bilaga VI) (Artportalen SLU, 2022). Av dessa är 32 klassade som nära hotad till 
starkt hotad i Rödlistan 2020. Flera av arterna är sjöfåglar eller fåglar knutna till kusten och är 
mindre relevanta för inventeringsområdet. 

• Ett skyddsvärt träd, en sälg, som är ett hålträd, växer inom inventeringsområdet i nordöst 
(Artportalen SLU, 2022). 

• Strax norr om inventeringsområdet finns den invasiva arten jättebalsamin (Impatiens 
glandulifera) registrerad i Artportalen (Artportalen SLU, 2022). 

• Centralt och i nordöst utgörs inventeringsområdet av jordbruksmark (figur 3). Enligt 
Jordbruksverkets blockdatabas var marken till den största delen stödberättigad som åker 
enligt EU:s jordbruksstöd 2021. En liten del i söder klassas som betesmark (Jordbruksverket, 
2021). 

• Den norra delen av inventeringsområdet ingår i ett område av riksintresse för friluftsliv, 
Södra Bohusläns kust med områdesnummer FO 39 (figur 3) (Naturvårdsverket, 2022). 

• En liten bit av den östra gränsen av inventeringsområdet omfattas av strandskydd (figur 3) 
(Naturvårdsverket, 2022). 
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Naturvärdesobjekt och översiktlig beskrivning av området 
Inom inventeringsområdet har totalt 13 så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. Ett 
har högt naturvärde, sex har påtagligt naturvärde och resterande sex har visst naturvärde (figur 4 och 
bilaga I). Naturvärdesobjekt med högsta naturvärde saknas.  

 

Figur 4: Karta över naturvärdesobjekten med det nummer som hänvisas till i text. Högt naturvärde (klass 2) indikeras med 
orange, påtagligt naturvärde (klass 3) indikeras med ljusorange och visst naturvärde (klass 4) indikeras med gult. 
Naturvärdesobjekt med högsta naturvärde (klass 1) saknas. 

Inventeringsområdet utgörs av jordbruksmark och skog- och buskbevuxna höjder. I den centrala 
delen ingår också en gård med tillhörande komplementbyggnader. Enligt Sveriges geologiska 
undersökning utgörs bergarten av granodiorit-granit tillhörande Idefjordenterrängen. På 
jordbruksmarken utgörs jordarten till den största delen av postglacial lera och en mindre del av 
glacial finlera. I den nordöstra delen finns ett mindre område med urberg. På höjden i nordväst och i 
söder är det urberg och i söder finns ett mindre område med postglacial sand (Sveriges Geologiska 
undersökning, 2022). 

Naturvärdesobjekt 1 är störst till ytan och utgörs av en öppen kultiverad betesmark på frisk till fuktig 
mark. Marken har tidigare betats av får men ligger nu i träda. I fältskiktet växer främst smalbladigt 
gräs, veketåg, vitklöver, gulvial och kråkvicker. Betesmarken har visst naturvärde och öppna 
gräsmarker med blommande kärlväxtflora har ett värde som nektar- och pollenkälla för insekter. I 
den nordvästra delen av betesmarken finns en hällmarkstorräng (figur 5) med artrik fältflora, 
naturvärdesobjekt 2 med högt naturvärde. Fältfloran är typisk för hällmarkstorrängar och på torrare 
delar dominerar tjärblomster, gul fetknopp, styvmorsviol, äkta johannesört, kärleksört, femfingerört, 
bergsyra, sydvårbrodd, vårtåtel, backlök och knavel. På friskare delar växer flockfibbla, liten 
blåklocka, svartkämpar, harklöver, röllika, gulmåra med flera. Nedanför hällmarken i väst växer ett 
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område med den rödlistade kärlväxten svinrot. Uppe på hällmarken finns ett vattenfyllt hällkar som 
potentiellt skulle kunna utgöra lekvatten för groddjur. Hällmarkstorrängen har högt naturvärde och 
även om betet nyligen har upphört präglas markfloran av hävdgynnade arter. Naturtypen har inte 
gynnsam bevarandestatus och arealen minskar i Sverige bland annat på grund av igenväxning och 
minskad beteshävd.  

 

Figur 5: Naturvärdesobjekt 2. Hällmarkstorräng med hävdgynnad och artrik fältflora. 

Naturvärdesobjekt 3 har visst naturvärde och utgörs av marken mellan vägen och betesmarken. Här 
finns ett träd- och buskskikt med bland andra blommande och bärande träd och buskar samt ett 
blommande fältskikt med bland andra gulvial, flockfibbla, kärringtand, rödklöver och mjölkört.  

Naturvärdesobjekt 4 har påtagligt naturvärde och utgörs av den stenmur som löper i den nordöstra 
gränsen av inventeringsområdet. Stenmuren omges till stora delar av ett tätt buskskikt där slån 
dominerar. Stenmuren utgör spridningskorridor i landskapet och området utgör häckningsbiotop för 
fåglar. 

Höjdryggen i den södra delen av inventeringsområdet utgör naturvärdesobjekt 5 och har visst 
naturvärde. Området är tämligen varierat med öppna hällmarker med enbuskar och ljung och 
björkdominerade lövskogar. Området är under igenväxning och trädskiktet yngre. Buskmarker och 
ett trädskikt med varierad slutenhet gynnar fågelfaunan i området och utgör häckningsbiotop. 
Naturvärdesobjekt 5 är uppdelat på två delområden och delas av ett hässle i en dalgång, 
naturvärdesobjekt 6. Trädskiktet domineras av normalgrov till grov hassel men här växer också 
enstaka ask, lönn, björk, ek, sälg, lönn och rönn. Bland hasselbuketterna finns allmänt med död ved 
och mellan höjderna råder ett stabilt mikroklimat med hög och jämn luftfuktighet. Hässlen är 
tämligen ovanliga i dagens landskap och objektet har påtagligt naturvärde och är viktigt för många 
arter. Nedanför höjdryggen i norr ligger ett skapat småvatten i form av en damm, naturvärdesobjekt 
7. Vattnet har tämligen hög antropogen påverkan och på vattenytan växer det rikt med andmat. 
Vatten har alltid en betydelse för den biologiska mångfalden i ett område och dammen har visst 
naturvärde. Vattenmiljön kan utgöra lekvatten för groddjur och bedömningen ska därför ses som 
preliminär. 
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Längst i söder finns ett smalt skogsparti mellan fritidshus, naturvärdesobjekt 8 med visst naturvärde. 
Här växer bland annat en del blommande och bärande träd och buskar som har värde för fåglar och 
insekter. 

Naturvärdesobjekt 9 och 10 utgörs av ett vattendrag i form av ett dike. Nummer 9 är den östra delen 
och har visst naturvärde. Här är diket inte permanent vattenförande utan torkar upp under 
sommaren. Den västra delen, nummer 10, har mer naturliga kvaliteter och här meandrar 
vattendraget fram och beskuggas av ett trädskikt av klibbal och ask. På den här delen är vattendraget 
mer permanent vattenförande och med periodvis stillastående vatten.  

Naturvärdesobjekt 11 utgörs av en lövblandskog med rikt buskskikt nedanför en höjd i den 
nordvästra delen av inventeringsområdet. Det högväxta trädskiktet samdomineras av ask och asp 
med inslag av ek varav enstaka är äldre och grova till mycket grova. Här växer även enstaka rönn, 
lönn och björk. Mot betesmarken, som skogen gränsar till i söder, växer ett tätt buskage av slån. 
Objektet har påtagligt naturvärde och skogar som domineras av ask är sällsynta. Ask är en hotad art i 
sig och många andra hotade arter är knutna till just ask. Öster om lövblandskogen kommer en 
höjdrygg med igenväxande rished, naturvärdesobjekt 12 (figur 6). Objektet utgörs bitvis av öppen 
ljunghed med enbuskar och berg i dagen. På andra delar är den igenväxande med lågväxande ek, 
björk, tall, gran och asp i trädskiktet. Förutom ljung växer bland andra blåbär, flockfibbla, bergsyra, 
pillerstarr, bergven och kruståtel i fältskiktet. Objektet har påtagligt naturvärde och öppen ljunghed 
gynnar fåglar och insekter och buskagen utgör häckningsbiotop för fåglar. 

 

Figur 6: Naturvärdesobjekt 12. Rished med ljung. 

Öster om höjdryggen finns en mindre ängsmark, naturvärdesobjekt 13 med påtagligt naturvärde. 
Marken är frisk och i fältskiktet växer bland andra ängsvädd, liten blåklocka, knägräs, flockfibbla, 
blodrot och knapptåg. En stenmur löper i den norra och västra kanten av ängen. Även om betet 
nyligen upphört präglas markfloran av hävdgynnade arter. Ängsvädd är en viktig nyckelart som är 
värdart för flera insektsarter.  
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Inom inventeringsområdet finns mindre områden med lågt naturvärde där gårdsmiljön utgör det 
största sammanhängande området.  

Generellt biotopskydd 
Inom inventeringsområdet identifierades och koordinatsattes 10 objekt (sex stenmurar, tre diken, 
och ett småvatten) som omfattas av det generella biotopskyddet (figur 7 och Bilaga II).  

 

Figur 7: Kartan visar position för de objekt som omfattas av det generella biotopskyddet med det nummer som hänvisas till i 
bilaga II. Diken indikeras med en blå linje, stenmurar med en gul linje och småvatten med en blå polygon.  
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Figur 8: Stenmurar omfattas av det generella biotopskyddet och utgör viktiga småbiotoper i jordbrukslandskapet. 

Värdeelement 
Inom inventeringsområdet identifierades och koordinatsattes 42 värdeelement tillhörande 
huvudkategorierna död ved, träd, vatten, geologi, kultur och övrigt (figur 9 och bilaga II). Träd är 
vanligt förekommande och utgör 12 av värdeelementen i form av blommande, bärande och grova 
träd. Värdeelement tillhörande huvudkategorin kultur är också vanligt förekommande och utgör elva 
av värdeelementen, samtliga är stenmurar. Det är tämligen sparsamt med död ved inom 
inventeringsområdet men nio värdeelement utgörs av död ved i form av högstubbar, lågor och 
torrträd av lövträdslag. Block och hällmark utgör sex av värdeelementen tillhörande geologi. Tre av 
värdeelementen är vattenmiljöer och utgörs av ett hällkar, ett dike och ett småvatten. Det sista 
värdeelementet är ett gryt i den södra delen av inventeringsområdet.   
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Figur 9: Karta med positioner för de värdeelement som registrerats vid inventeringen. Värdeelement som tillhör 
huvudkategorin död ved indikeras med ett svart plustecken, geologi med en gul fyrkant, kultur med en rosa trekant, träd 
med en grön punkt, vatten med en blå fyrkant och övrigt med en turkos trekant. 

Naturvårdsarter 

Fladdermöss 
Arter och observationer i närområdet 
I Sverige har 19 arter av fladdermöss påträffats varav 15 finns registrerade i Artportalen för Västra 
Götalands län. Tjörns kommun är dåligt undersökt och i kommunen finns endast fem observationer 
fördelade på tre lokaler registrerade i Artportalen. Noteringarna är av nordfladdermus och okänd 
fladdermus. 

I Grannkommunen Orust har flera inventeringar utförts och här finns mer data tillgänglig. Enligt 
bakgrundsfakta har nio arter noterats inom Orust kommun (tabell 3) (SLU Artportalen, 2022; Ahlén, 
2008).  
 
Tabell 3: Fladdermöss noterade inom Orust kommun. 

 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistan 2020
Brunlångöra Plecotus auritus NT
Dammfladdermus Myotis dasycneme NT
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus
Mustaschfladdermus Myotis mystacinus
Mustasch-/tajgafladdermus Myotis mystacinus/brandtii
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii NT
Större brunfladdermus Nyctalus noctula
Vattenfladdermus Myotis daubentonii
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Inventeringsområdets värde 
Inventeringsområdet bedöms ha åtminstone ett visst till medelhögt värde för fladdermöss. Områden 
med lövskogar och lövrika brynmiljöer mellan öppen mark och skog är områden där man generellt 
påträffar många olika arter av fladdermöss. Inom området finns fuktängar, vattendrag och två 
småvatten vilka alla bidrar till insektsproduktion.  
 
Stora öppna områden utan träd, så som den före detta betesmarken, är miljöer som de flesta 
fladdermöss undviker.   

Fåglar 
Under fältarbetet noterades totalt 25 fågelarter (Bilaga V). Fem av de observerade fågelarterna är 
rödlistade (se avsnitt Rödlistade arter): fiskmås, kråka, grönfink, gulsparv och ärtsångare. En av 
arterna – gröngöling – är en prioriterad fågelart enligt skogsvårdslagen.  

Hackspettarna gröngöling och större hackspett observerades båda under inventeringen. Hackspettar 
är så kallade nyckelarter. Detta betyder bland annat att deras övergivna bohål är avgjort viktiga för 
andra hålhäckande fåglar, fladdermöss, insekter och mindre däggdjur. 

Groddjur 
Inga groddjur identifierades under den här naturvärdesinventeringen. Tre vattenmiljöer som 
potentiellt skulle kunna utgöra lekvatten för groddjur identifierades: ett dike, en konstgjord damm 
och ett småvatten i form av ett hällkar (figur 10 och tabell 4).  Delar av inventeringsområdet bedöms 
utgöra goda födosöks-, vilo- och övervintringsområden för groddjur. Här finns block- och stenmiljöer 
i form av stenmurar, husgrund och blocksamlingar, lövskogar och gräsmarker med värde för 
groddjuren.  
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Figur 10: Flygfoto över området som visar förekommande vattenmiljöer som kan utgöra lekvatten för groddjur med det 
nummer som hänvisas till i tabell 4. 

Tabell 4: Tabell med nummer på inventerade vattenmiljöer, i förekommande fall nummer på motsvarande 
naturvärdesobjekt (NVO), typ av vatten (Biotop) samt kortfattad beskrivning av vattenmiljö. Nummer inom parentes 
indikerar att vattenmiljön bara utgör en del av naturvärdesobjekt. 

 

Rödlistade arter 
Under naturvärdesinventeringen påträffades sju rödlistade arter: fem fåglar (fiskmås, kråka, grönfink, 
gulsparv och ärtsångare), ett träd (ask) och en kärlväxt (svinrot). 

Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Rödlistan baseras på ett 
antal kriterier och värderar arters risk att dö ut från landet. Att en population av en art har minskat 
kraftigt, minst 15 % under 10 år eller tre generationer, är den vanligaste orsaken till att en art blir 
rödlistad. I Sverige använder man sig av åtta kategorier: livskraftig (LC), kunskapsbrist (DD), nära 
hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN), akut hotad (CR), nationellt utdöd (RE) och ej bedömd (NE). 
Rödlistan motsvarar ingen skyddsstatus för arter och den medför inte heller en prioritering av vilka 
arter som ska skyddas och bevaras. Rödlistan utgör ett stöd i naturvårdsarbetet och kan vara till hjälp 
vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar och avsättning av områden som ska skyddas 
eller bevaras (SLU Artdatabanken, 2020). 
 
Fiskmås 
Fiskmås (Larus canus) är klassad som nära hotad (NT) i rödlistan 2020. Den är förtecknad i 
Bernkonventionen bilaga III, upptagen i fågeldirektivet bilaga 2 och är fridlyst enligt 4 § i hela landet. 

Vattenmiljö NVO Biotop Beskrivning
1 (2) Hällkar Hällkar med tågväxter inom hällmarkstorräng.
2 10 Dike Dike som rinner genom betesmark i träda. Beskuggas av klibbal och ask. 
3 7 Småvatten Skapat småvatten i form av en damm. Hög näringshalt.
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Fridlysningen innebär i korthet att dess fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras. Arten 
klassas enligt Rödlistan 2020 som bofast och reproducerande i Sverige. Fiskmåsen är spridd över hela 
landet och häckar vid kusten men även lokalt i samhällen och jordbruksbygd. Fiskmåsen har vit buk 
och huvud och gråa vingar med svartvit teckning på vingspetsarna. Näbben är klen och gröngul och 
benen är gröngula (SLU Artdatabanken, 2021). 
 
Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 100 000 par, varav 17 000 i Västra Götalands län 
(Ottosson m.fl., 2012). Bevarandestatusen är inte gynnsam på nationell nivå och 
populationsminskningen de senaste 18 åren medför nu att kriterierna för nära hotad blir uppfyllda 
(SLU Artdatabanken, 2022a).  
 
Gråkråka 
Gråkråka (Corvus corone cornix) är klassad som nära hotad (NT) i Rödlistan 2020. Den är upptagen i 
Fågeldirektivet bilaga 2 och är fridlyst enligt 4 § i hela landet. Fridlysningen innebär i korthet att dess 
fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras. Arten klassas enligt Rödlistan 2020 som bofast 
och reproducerande i Sverige. Den har grå rygg och undersida men är i övrigt svart. Kråka är en av 
våra mest spridda fåglar och förekommer allmänt över hela Sverige. Den föredrar att häcka i 
närheten av bebyggelse eller jordbruksmark, men förekommer även i rena skogsmarker, fjäll och 
kustlandskap (SLU Artdatabanken, 2022b).  
 
Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 180 000 par, varav 13 000 i Västra Götalands län 
(Ottosson m.fl., 2012). Populationsminskningen de senaste 18 åren innebär att den uppfyller 
kriterierna för skyddsklassen nära hotad (SLU Artdatabanken, 2022b). Gråkråka identifierades 
födosökandes inom inventeringsområdet.  
 
Grönfink 
Grönfink (Chloris chloris) är rödlistad och klassad som starkt hotad (EN). Den är förtecknad i 
Bernkonventionen bilaga II och är fridlyst enligt 4 § i hela landet (SLU Artdatabanken, 2020). 
Fridlysningen innebär i korthet att dess fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras. Arten 
klassas enligt Rödlistan 2020 som bofast och reproducerande i Sverige. Bevarandestatusen är inte 
gynnsam på nationell nivå då arten har minskat mycket kraftigt under de senaste 10 åren, och arten 
uppfyller därför kriterierna för starkt hotad. Den främsta anledningen till artens tillbakagång är att 
den är hårt drabbad av en sjukdom som kallas ”gulknopp” och som sprids av parasiten Trichomonas. 
Ett intensifierat jordbruk bedöms också ha en negativ påverkan (SLU Artdatabanken, 2022c).  
Grönfink förekommer i stort sett i hela Sverige men är talrikast i mellersta och södra Sverige (SLU 
Artdatabanken, 2022c).  

Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 660 000 par varav omkring 100 000 i Västra Götalands 
län (Ottosson m.fl., 2012). 2018 skattades den svenska populationen enligt svensk häckfågeltaxering 
till 211 000 par med en kraftig minskning (har minskat signifikant med > 5% per år) under åren 2010-
2020. Förändringen i antal är statistisk säkerställd med hög säkerhet (Birdlife Sverige, 2020). 

Grönfinken häckar i skogsbryn, buskmarker, hagar, trädgårdar och parker. Den är övervägande 
kulturgynnad och i många områden knuten till bebyggelse (SLU Artdatabanken, 2022c). 

Grönfinken är främst hotad på grund av sjukdom och inte på grund av habitatförlust. Grönfink 
identifierades vid flera tillfällen under fältbesöket. 
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Gulsparv 
Gulsparv (Emberiza citrinella) är en långstjärtad fältsparv som är klassad som nära hotad (NT). Den är 
förtecknad i Bernkonventionen bilaga II och är fridlyst enligt 4 § i hela landet. Fridlysningen innebär i 
korthet att dess fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras. Den känns i alla dräkter igen 
på sina gula inslag och roströda övergump. Arten förekommer i hela landet förutom i fjällen, från 
Skåne i söder till Norrbotten i norr. Gulsparven häckar i öppna miljöer med inslag av träd och buskar. 
Hyggen, ledningsgator och andra öppna miljöer fungerar som häckningsplats, men talrikast är den i 
jordbruksmiljöer med åkerholmar, bryn och buskmarker. 
 
Minskningstakten för arten har uppgått till 28 (20-30) % under de senaste 10 åren. Orsakerna till 
minskningen i Sverige är inte utredda men studier i andra länder tyder på ett förändrat 
odlingslandskap, intensifierat jordbruk med användning av bekämpningsmedel samt borttagande av 
brynmiljöer, kantzoner och andra små biotoper har en stor negativ effekt (Artportalen SLU, 2022d).  
 
Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 900 000 par, varav 140 000 i Västra Götalands län 
(Ottosson m.fl., 2012). Gulsparv identifierades vid flera tillfällen under fältbesöket och den hördes 
också sjunga. 
 
Ärtsångare 
Ärtsångare (Curruca curruca) är rödlistad och klassad som nära hotad (NT) i rödlistan 2020. Den är 
förtecknad i Bernkonventionen bilaga III, Bonnkonventionen bilaga II och är fridlyst enligt 4 § i hela 
landet. Fridlysningen innebär i korthet att dess fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras 
(SLU Artdatabanken, 2022e). 
 
Ärtsångare häckar i skogsbryn, buskmarker och trädgårdar och förekommer i stort sett i hela landet 
förutom längst i norr. Den är en medelstor tätting med gråbrun ovansida och ljus undersida. Hjässan 
är grå och benen mörka. 
 
Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 250 000 par, varav 34 000 i Västra Götalands län 
(Ottosson m.fl., 2012). Populationsminskningen de senaste 10 åren innebär att kriterierna för NT blir 
uppfyllda (SLU Artdatabanken, 2022e). Ärtsångare noterades inom höjden som utgör 
naturvärdesobjekt 12. 
 
Ask 
Ask (Fraxinus excelsior) är klassad som starkt hotad (EN) och har sin huvudsakliga utbredning i södra 
Sverige och den nordligaste naturligt spridda förekomsten återfinns utanför Hudiksvall. Asken är 
kraftigt drabbad av askskottsjukan som är en vindburen svampsjukdom som redan har påverkat eller 
dödat många träd. Det finns ännu inte några resistenta träd kända varför sjukdomen hotar att slå ut 
hela den svenska populationen. På senare år har man dock hittat träd som visat tydlig motståndskraft 
mot sjukdomen, vilka nu används för att skapa en klonbank. Asken är en mycket viktig värd för ett 
flertal arter, speciellt lavar och mossor, och åtminstone 42 av dessa arter är helt knutna till ask (SLU 
Artdatabanken, 2022f). Ask identifierades på flera platser inom inventeringsområdet.  
 
Ask är rödlistad i första hand till följd av nedgång på grund av sjukdom och inte hotande 
exploatering. Därför saknar den utifrån standardens paragraf 6.2.2.1. ett i alla sammanhang givet 
skydd. Utdrag ur paragraftexten: ”En del artförekomster saknar betydelse för 
naturvärdesbedömningen. Sådana artförekomster benämns som obetydliga. Obetydliga 
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artförekomster kan vara: Arter som är minskande på grund av sjukdomar, föroreningar, jakt eller 
fiske, och vars framtida existens inte i första hand beror av att vissa geografiska områden bevaras.” 

Svinrot 
Svinrot (Scorzonera humilis) är en långlivad perenn som kan bli upp till 50 cm hög och bilda stora 
bestånd. Den blommar maj-juni. Örten är korgblommig och har en kraftig rot. Blomkorgarna är 
ljusgula och består enbart av tunglika strålblommor. Stjälken är vanligen ogrenad med ett fåtal 
strödda och mycket smala stjälkblad. Stjälken är glest spindelvävshårig upptill, eller närmast kal. 
Basalbladen är grovt lansettlika, 5-6 cm breda och helbräddade. Svinrot är en viktig värdväxt för 
åtminstone fem insektsarter, varav två är rödlistade (SLU Artdatabanken, 2022g). Svinrot växer 
huvudsakligen i friska och näringsfattiga gräsmarker, på hedar och i vägkanter. Den förekommer även 
i gles skog. I södra Sverige förekommer den ganska allmänt i rätt miljöer. Norrut sträcker sig 
utbredningen ungefär till södra Värmland, Dalarna och Gästrikland (ibid).  
 
Upprepade inventeringar visar på att arten minskat varför den förs upp i 2020 års rödlista. Minskad 
hävd av naturliga fodermarker är den viktigaste orsaken till tillbakagången. Minskningen avser 
förekomstarea, kvaliteten på artens habitat, antal lokalområden och antalet reproduktiva individer. 
Minskningstakten har uppgått till 25 (15-25) % den senaste 60 åren. Svinrot är klassad som nära 
hotad (NT) i rödlistan 2020, men minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära 
gränsvärdet för sårbar (VU) (SLU Artdatabanken, 2022g). Svinrot växer inom naturvärdesobjekt 2 i 
anslutning till hällmarkstorrängen (figur 11). 

 

Figur 11: Svinrot växer bland annat på friska och näringsfattiga gräsmarker. 
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Artskyddsförordningen 
25 arter, samtliga fåglar som omfattas av Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) påträffades under 
naturvärdesinventeringen (bilaga IV och V). 

Fåglar 
Blåmes (Cyanistes caeruleus), fiskmås (Larus canus), gransångare (Phylloscopus collybita), grönfink 
(Chloris chloris), gröngöling (Picus Viridis), grönsiska (Spinus spinus), gulsparv (Emberiza citrinella), 
gärdsmyg (Troglodytes troglodytes), kaja (Corvus monedula), koltrast (Turdus merula), kråka (Corvus 
corone), ladusvala (Hirundo rustica), nötväcka (Sitta europaea), pilfink (Passer montanus), ringduva 
(Columba palumbus), rödhake (Erithacus rubecula), skata (Pica pica), sparvhök (Accipiter nisus), 
större hackspett (Dendrocopos major), svarthätta (Sylvia atricapilla), sädesärla (Motacilla alba), 
talgoxe (Parus major), törnskata (Lanius collurio), törnsångare (Curruca communis) och ärtsångare 
(Curruca curruca) är samtliga fridlysta enligt 4 § i hela landet. Fridlysningen innebär i korthet att 
deras fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras. 

Invasiva arter 
Två av de eftersökta invasiva arterna, parkslide (Reynoutria japonica) och blekbalsamin (Impatiens 
parviflora), har identifierats inom inventeringsområdet (figur 12).  

 

Figur 12: Karta med positioner för de invasiva arter som registrerats vid inventeringen. Blekbalsamin indikeras med en 
turkos fyrkant. Parkslide indikeras med en grön punkt och en grön polygon för bestånd med större utbredning. 

Parkslide växer på ett större område i anslutning till gården. Den återfinns också på ett mindre 
område i skogen söder om gården samt i det lilla skogsområdet mellan fritidshusen i den södra delen 
av inventeringsområdet.  
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Blekbalsamin växer på stora områden och punkterna indikerar förekomster. Den växer i vägrenen 
utefter infartsvägen norr om ladan, utefter diket och på betesmarken och i skogen i den nordvästra 
delen av inventeringsområdet. 

Inventeringsområdet har inte totalinventerats på invasiva arter och enstaka fler platser kan därför 
finnas inventeringsområdet. 
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Diskussion 
De tio objekt som omfattas av det generella biotopskyddet är skyddade enligt lag. Åtgärder som kan 
skada naturvärdena är inte tillåtna och för att få utföra en sådan åtgärd krävs dispens, som i det 
berörda fallet söks hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Under naturvärdesinventeringen påträffades 25 arter, samtliga fåglar, som omfattas av 
artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen är en del av miljöbalken och innebär i korthet att man 
inte får döda, skada, fånga eller störa dem. För vissa arter, till exempel fåglar och fladdermöss, är 
även fortplantningsområden och viloplatser skyddade. Vid en eventuell exploatering måste hänsyn 
tas till de skyddade arterna och för att vissa områden ska få tas i anspråk kan skyddsåtgärder behöva 
genomföras. För att undvika otillåten störning bör avverkning av skog, markarbeten eller annan 
verksamhet som kan påverka fåglar negativt ske utanför förekommande arters häckningstid, vilken 
infaller från slutet av mars till augusti. Fältinventeringen är inte utförd under rekommenderad tid för 
inventering av fåglar (maj-juni) och fler fågelarter än de observerade kan därför förekomma inom 
området. Fladdermöss är en annan skyddad artgrupp som troligen förekommer inom 
inventeringsområdet.  

Då tre vattenmiljöer som potentiellt kan utgöra lekvatten för groddjur identifierades inom 
inventeringsområdet föreslås en fördjupad artinventering av groddjur. Inventeringen ska utföras 
under våren då grodorna leker.  

Det faktum att området som planeras att exploateras består av aktivt brukad jordbruksmark bör 
beaktas vid arbetet med detaljplanen. Exploatering genom bebyggelse och hårdgjorda ytor är 
irreversibelt och innebär att jordbruksmarken inte kan återställas. Vid exploatering av jordbruksmark 
hänvisar plan- och bygglagen till miljöbalken och den aktuella paragrafen 3 kap. 4 § lyder:  
 
”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.” 
 
Jordbruksmarken är att betrakta som brukningsvärd och en analys av den planerade bebyggelsens 
betydelse för samhället i stort bör därför utföras. 
 
Åtgärder för att inte sprida de invasiva växterna (speciellt parkslide) bör vidtas i samband med en 
eventuell exploatering. I Storbritannien, där man har längre erfarenhet av bekämpning av parkslide 
än i Sverige, används en säkerhetsmarginal på sju meter till själva plantan. Inom det här området bör 
hänsyn och åtgärder tas.  

Växtavfall från parkslide ska inte spridas i naturen, komposteras eller läggas i komposterbart material 
på återvinningsstationen utan ska destrueras. Materialet ska tas om hand direkt i samband med att 
schaktningen sker. Växtmaterial eller jordmassor ska inte transporteras på öppna släp eller lastbilar 
på grund av spridningsrisk utefter vägen. Jorden kan läggas tillbaka på samma plats där man grävt 
men med fördel tas om hand och destrueras. 
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Bilaga I Beskrivning av naturvärdesobjekt. Observerade arter relevanta för bedömning av objektets 
naturvärde är listade längst ned för respektive objekt. Kategori indikerar för naturvårdsarter typ av 
värde (för förklaring av koden se metodik och Bilaga III) och kvalitet årtal för tidigare observation.

ID OBJEKT 1_1

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Äng och betesmark

BIOTOP Öppen kultiverad betesmark

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135711 Y-KOORD 6434927

Öppen betesmark på frisk till fuktig mark som delas av en grusväg. Marken är främst frisk på den östra 
sidan av vägen och fuktig på den västra sidan.  Marken har tidigare betats av får men ligger nu i träda. I 
fältskiktet växer främst smalbladigt gräs, veketåg, vitklöver, gulvial och kråkvicker. Det förekommer 
också bland andra vanlig smörblomma, rödklöver, grässtjärnblomma, blodrot, nysört, röllika, 
kärringtand och knapptåg. I den norra och östra kanten växer bladvass.

AREA KVM 40397

NR OBJEKT 1

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Öppna gräsmarker med 
blommande kärlväxtflora har ett värde som nektar- och pollenkälla för insekter. Marken är påverkad av 
odlingshöjande åtgärder.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Fåglar Grönfink rf

Art Fåglar Gröngöling fn



Art Fåglar Gulsparv rf

Art Fåglar Törnskata ft

Art Ryggradslösa djur Bålgeting o

Värdelement Död ved Hägg Låga Låg

Värdelement Kultur Stenmur Mellan

Värdelement Träd Sälg Blommor Mellan



ID OBJEKT 1_2

NATURVÄRDESKLASS 2

NATURTYP Äng och betesmark

BIOTOP Hällmarkstorräng

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135838 Y-KOORD 6435041

Hällmarkstorräng med artrik fältflora. Fältfloran är typisk för hällmarkstorrängar. På torrare delar 
dominerar tjärblomster, gul fetknopp, styvmorsviol, äkta johannesört, kärleksört, femfingerört, 
bergsyra, sydvårbrodd, vårtåtel, backlök och knavel. På friskare delar växer flockfibbla, liten blåklocka, 
svartkämpar, harklöver, röllika, gulmåra med flera. I ett område nedanför hällmarken i väst växer den 
rödlistade kärlväxten svinrot. I den sydvästra delen växer ett lågt buskage av slån, i övrigt enstaka 
enbuskar, rosenbuskar och rönn i buskskiktet. På hällarna växer lavar och mossor typiska för hällmarker 
av granit. En husgrund finns i den södra kanten av hällmarken. Ett vattenfyllt hällkar med tågväxter 
finns uppe på hällmarken. Vid fältbesöket observerades allmänt med pollinerande steklar, fjärilar och 
humlor.

AREA KVM 1921

NR OBJEKT 2

Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde ger sammantaget ett högt naturvärde. Naturtypen har inte 
gynnsam bevarandestatus och arealen minskar i Sverige bland annat på grund av igenväxning och 
minskad beteshävd. Även om betet nyligen upphört präglas markfloran av hävdgynnade arter. 
Förekomst av positiva strukturer så som hällmark, hällkar och husgrund. Artrik fältflora med värde för 
pollinerande insekter. Förekomst av flera naturvårdsarter i form av hävdgynnade gräsmarksarter och 
rödlistade arter.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Kärlväxter Blodrot t



Art Kärlväxter Flockfibbla t

Art Kärlväxter Gul fetknopp t

Art Kärlväxter Johannesört ospec n

Art Kärlväxter Käringtand t

Art Kärlväxter Liten blåklocka t

Art Kärlväxter Svartkämpar t

Art Kärlväxter Tjärblomster t

Värdelement Träd Sälg Blommor Mellan

Värdelement Vatten Hallkar Mellan



ID OBJEKT 1_3

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Infrastruktur och bebyggelse

BIOTOP Vägren

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135794 Y-KOORD 6435047

Marken mellan väg och betesmark. I trädskiktet växer bland andra oxel, sälg, asp, björk, lönn, fågelbär 
och poppel. Bitvis tätt buskskikt med snöbär, björnbär, hallon, rosenbuskar och salix. Bladvass och 
älggräs dominerar i fältskiktet i öst och väst. Centralt växer det även allmänt med blommande örter så 
som gulvial, flockfibbla, kärringtand, rödklöver och mjölkört. En stenmur löper i öst-västlig riktning på 
stora delar.

AREA KVM 1178

NR OBJEKT 3

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Positiva strukturer och 
element så som blommande och bärande träd och buskar, stenmur och blommande fältflora med 
värde för främst insekter.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Kärlväxter Svinrot rt

Värdelement Kultur Stenmur Låg

Värdelement Kultur Stenmur Mellan

Värdelement Träd Poppel Grovlek Mellan



ID OBJEKT 1_4

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Äng och betesmark

BIOTOP Stenmur

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135893 Y-KOORD 6435006

Stenmur som löper från norr till söder på betesmark i träda. Stenmuren är av lägre kvalitet och utgörs 
endast av ett par stenar på höjden. Till stora delar omges stenmuren av ett tätt buskskikt där slån 
dominerar tillsammans med fläder, rosenbuskar, björnbär och hallon. Här växer även enstaka träd i 
form av ask, sälg och rönn. I norr är marken fuktig och här växer bladvass, älggräs och veketåg i 
fältskiktet. I övrigt växer även en del blommande örter så som gulvial, kråkvicker och vitklöver i 
fältskiktet.

AREA KVM 423

NR OBJEKT 4

Visst biotopvärde och visst artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde (gränsar till visst). 
Stenmuren utgör spridningskorridor i landskapet och utgör häckningsbiotop för fåglar. Positiva element 
i form av stenmur, blommande och bärande träd och buskar och blommande fältflora. Enstaka 
naturvårdsarter i form av häckande rödlistade fåglar så som ärtsångare och gulsparv.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Träd Ask r

Värdelement Kultur Stenmur Mellan

Värdelement Träd Sälg Blommor Mellan



ID OBJEKT 1_5

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Sekundär lövskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135677 Y-KOORD 6434771

Varierat större naturvärdesobjekt i form av en höjdrygg med tämligen öppna hällmarker med enbuskar 
och ljung och björkdominerade lövskogar. Området är under igenväxning och trädskiktet yngre. I 
trädskiktet växer även gran, tall, ek, sälg, rönn, ask och asp. I norr och på mindre ytor har man gallrat 
bort granen och lämnat lövträd. Tämligen stor variation i slutenhet från tät och nästan ogenomtränglig 
skog till gles skog och luckor. I luckorna växer gräs och örnbräken samt örter så som liten blåklocka, 
fibblor, gullris med flera. En dominerar i buskskiktet där det även växer kaprifol, björnbär, berberis och 
hassel. En stenmur löper i den östra gränsen och i väst finns en del block. Sparsamt med död ved, 
enstaka lågor och högstubbar.

AREA KVM 21531

NR OBJEKT 5

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Varierat område med 
positiva strukturer och element i form av lövträdsdominans, hällmark, block och stenmur. Blommande 
fältflora med ljung och örter med värde för insekter. Buskmarker och ett trädskikt med varierad 
slutenhet gynnar fågelfaunan och utgör häckningsbiotop.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Kärlväxter Liten blåklocka t

Art Träd Ask r

Värdelement Djur Gryt Mellan



Värdelement Död ved Låga Mellan

Värdelement Död ved Ask Låga Låg

Värdelement Död ved Björk Högstubbe Låg

Värdelement Död ved Björk Låga Låg

Värdelement Geologi Block Mellan

Värdelement Geologi Hällmark Låg

Värdelement Geologi Hällmark Mellan

Värdelement Kultur Stenmur Mellan

Värdelement Träd Ek Grovlek Låg

Värdelement Träd Rönn Bär Mellan

Värdelement Träd Sälg Blommor Mellan



ID OBJEKT 1_6

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Hässle

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135698 Y-KOORD 6434726

En dalgång i form av ett hässle mellan två höjder. Normalgrov till grov hassel dominerar i trädskiktet 
med enstaka ask, lönn, björk, ek, sälg, lönn och rönn. Marken är frisk och i fältskiktet växer blåbär och 
lågörter så som harsyra. Bland hasselbuketterna finns allmänt med död ved. Mot höjden i väst finns rikt 
med block och berg i dagen. Ett mindre dike rinner genom skogen från norr till söder.

AREA KVM 2928

NR OBJEKT 6

Påtagligt biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. Hässlen är viktiga för 
många arter. Nötterna utgör föda för fåglar och mindre däggdjur, död ved utgör substrat för många 
lavar, mossor, svampar och insekter och hasselbuskarna skapar värme, ger skydd och utgör 
häckningsbiotop för fåglar. Stabilt mikroklimat med hög och jämn luftfuktighet.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Mossor Krushättemossa t

Art Träd Ask r

Värdelement Död ved Asp Torrträd Mellan

Värdelement Död ved Björk Högstubbe Låg

Värdelement Död ved Björk Låga Låg

Värdelement Geologi Block Mellan



ID OBJEKT 1_7

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Antropogen limninsk miljö

BIOTOP Konstgjord damm

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135667 Y-KOORD 6434795

Konstgjord damm nedanför höjd i anslutning till betesmark i träda. Vattendjupet var omkring en meter 
vid inventeringstillfället, då vattennivån allmänt var låg. Vattenmiljön beskuggas av lövträd, främst av 
sälg. I kanten växer en del tåg- och starrväxter. Vattnet är näringsrikt och i stort sett hela vattenytan 
täcks av andmat. Antropogen påverkan i form av tillförsel av skräp.

AREA KVM 85

NR OBJEKT 7

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Vatten har alltid en 
betydelse för den biologiska mångfalden i ett område. Den höga näringsbelastningen och den 
antropogena påverkan sänker biotopvärdet till visst. Vattenmiljön kan utgöra lekvatten för groddjur 
och bedömningen ska därför ses som preliminär. Förekomst av groddjur skulle höja naturvärdet.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Värdelement Vatten Småvatten Låg



ID OBJEKT 1_8

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Triviallövskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135663 Y-KOORD 6434620

Smalt skogsparti mellan fritidshus. I söder är det buskmark där buskskiktet domineras av en med 
enstaka getapel, och trädskiktet utgörs av aspuppslag samt enstaka tall. I norr är det lövskog med sälg, 
ask, fågelbär, klibbal och björk i trädskiktet. I buskskiktet växer hassel och hallon. Marken är frisk med 
höga ormbunkar i fältskiktet. Här växer även den invasiva växten parkslide. En stenmur löper genom 
skogen.

AREA KVM 97

NR OBJEKT 8

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Positiva element i form av 
blommande och bärande träd och buskar med värde för fåglar och insekter, samt stenmur och 
hällmark.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Fåglar Gröngöling fn

Art Träd Ask r

Värdelement Kultur Stenmur Mellan

Värdelement Träd Fågelbär Bär Mellan

Värdelement Träd Sälg Blommor Låg



ID OBJEKT 1_9

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Vattendrag

BIOTOP Dike

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135682 Y-KOORD 6434883

Öppet dike (östra delen av ett vattendrag) som rinner genom före detta betesmark. Diket är omkring 
en halvmeter djupt och inte permanent vattenförande. Under sommarens fältbesök var vattendraget 
torrlagt. I och omkring vattenfåran växer veketåg och högvuxna gräs så som hundäxing.

AREA KVM 204

NR OBJEKT 9

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Mer eller mindre 
permanenta vatten har alltid ett värde för den biologiska mångfalden i ett område. Diket är troligen 
vattenförande under våren och kan ha ett värde som spridningslänk i landskapet för groddjur.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING



ID OBJEKT 1_10

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Vattendrag

BIOTOP Dike

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135541 Y-KOORD 6434852

Dike (den västra delen av ett vattendrag) som rinner genom en före detta betesmark och som 
beskuggas av ett trädskikt av klibbal och ask. Vattendraget meandrar fram och är permanent 
vattenförande. Diket är mellan en och två meter brett och vid fältbesöket var vattendjupet som max 
omkring två decimeter djupt. I vattenfåran finns enstaka block och stenar. Bottensubstratet utgörs 
främst av finkorniga sediment, men även av en del grus. En del död ved i vattenfåran i form av lågor 
och grövre grenar. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.

AREA KVM 471

NR OBJEKT 10

Påtagligt biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. Rinnande vatten har 
alltid ett värde för den biologiska mångfalden i ett område. Vattendraget är meandrande och har 
positiva strukturer och element i form av ett beskuggande trädskikt, block och död ved i vattenfåran. 
Vattenmiljön kan utgöra lekvatten för groddjur och bedömningen ska därför ses som preliminär.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Träd Ask r

Värdelement Vatten Dike Mellan



ID OBJEKT 1_11

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Lövblandskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135516 Y-KOORD 6434870

Lövblandskog med rikt buskskikt nedanför höjd. Det högväxta trädskiktet samdomineras av ask och asp 
med inslag av ek varav enstaka är äldre och grova till mycket grova. Här växer även enstaka rönn, lönn 
och björk. Buskskiktet är rikt och bitvis tätt med kaprifol, getapel, hägg, hassel, murgröna och 
lövuppslag främst av ask. Mot betesmarken som skogen gränsar till i söder växer ett tätt buskage av 
slån. Marken är frisk och fältskiktet frodigt med högväxta ormbunkar och örter. Här växer även den 
invasiva arten blekbalsamin. Sparsamt med död ved. Flera stenmurar löper genom skogen som tidigare 
har betats av får.

AREA KVM 2045

NR OBJEKT 11

Påtagligt biotopvärde och visst artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. Positiva strukturer 
och element i form av lövträdsdominans, stenmurar, brynmiljöer och grova ädellövträd. Skogar som 
domineras av ask är sällsynta. Ask är en hotad art i sig och många andra hotade arter är knutna till just 
ask. Förekomst av enstaka naturvårdsarter.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Kärlväxter Murgröna st

Art Träd Ask r

Värdelement Kultur Stenmur Låg

Värdelement Kultur Stenmur Mellan



Värdelement Träd Ek Grovlek Mellan



ID OBJEKT 1_12

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Rished

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135587 Y-KOORD 6434933

Igenväxande rished i kuperad terräng. Objektet utgörs bitvis av öppen ljunghed med enbuskar och berg 
i dagen. På andra delar är den igenväxande med lågväxande ek, björk, tall, gran och asp i trädskiktet. 
Förutom ljung växer blåbär, flockfibbla, bergsyra, pillerstarr, bergven och kruståtel i fältskiktet. På 
hällarna växer lavar och mossor typiska för hällmarker av granit. I den södra och östra kanten löper en 
stenmur. Ett mycket grovt torrträd av ek.

AREA KVM 7372

NR OBJEKT 12

Påtagligt biotopvärde och visst artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. Positiva element så 
som öppna hällar och stenmur. Öppen ljunghed med värde för fåglar och insekter och buskagen utgör 
häckningsbiotop för fåglar. Förekomst av naturvårdsarter däribland häckande törnskata, ärtsångare 
och gulsparv.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Fåglar Fiskmås rf

Art Fåglar Ärtsångare rf

Art Kärlväxter Blodrot t

Art Kärlväxter Blåsuga t

Art Kärlväxter Pillerstarr t



Art Träd Ask r

Värdelement Död ved Ek Torrträd Hög



ID OBJEKT 1_13

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Äng och betesmark

BIOTOP Ängsmark

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 135648 Y-KOORD 6434945

Liten gräsmark på frisk mark som tidigare hävdats av får. Marken är frisk och i fältskiktet växer bland 
andra ängsvädd, liten blåklocka, knägräs, flockfibbla, blodrot och knapptåg. En stenmur löper i den 
norra och västra kanten av ängen.

AREA KVM 270

NR OBJEKT 13

Påtagligt biotopvärde och visst artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. Arealen ängs- och 
betesmark är minskande och spelar en viktig roll för bland andra insekter. Även om betet nyligen 
upphört präglas markfloran av hävdgynnade arter. Förekomst av positiva strukturer så som stenmur. 
Tämligen artrik fältflora med värde för pollinerande insekter. Förekomst av enstaka naturvårdsarter.

SUBKLASS

TYP GRUPP ART KATEGORI KVALITET

NATURVÄRDESARTER OCH VÄRDEELEMENT

BESKRIVNING

MOTIVERING

Art Kärlväxter Blodrot t

Art Kärlväxter Flockfibbla t

Art Kärlväxter Gökart t

Art Kärlväxter Knägräs t

Art Kärlväxter Käringtand t

Art Kärlväxter Ljung tk



Art Kärlväxter Äkta johannesört k

Art Kärlväxter Ängsvädd t

Värdelement Kultur Stenmur Mellan



Bilaga II Beskrivning av objekt med generellt biotopskydd.

ID OBJEKT Kleva_gbs_1

Stenmur utefter betesmark i träda. Utgörs av få stenar på höjden, speciellt på den västra delen.

NR OBJEKT 1

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 104

Start X 135846 Start Y 6435064

GB_skydd Stenmur

Slut X 135814 Slut Y 6435052

Centrum X Centrum Y

Area (kvm)



ID OBJEKT Kleva_gbs_2

Grundare dike utefeter betesmark i träda, rikt på vass.

NR OBJEKT 2

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 63

Start X 135746 Start Y 6435025

GB_skydd Dike

Slut X 135805 Slut Y 6435047

Centrum X Centrum Y

Area (kvm)



ID OBJEKT Kleva_gbs_3

Stenmur på betesmark i träda. Muren som endast är ett par stenar hög är på stora delar överväxt av 
lövträd och buskar.

NR OBJEKT 3

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 155

Start X 135883 Start Y 6434929

GB_skydd Stenmur

Slut X 135903 Slut Y 6435083

Centrum X Centrum Y

Area (kvm)



ID OBJEKT Kleva_gbs_4

Stenmur utefter betesmark i träda. Bitvis tämligen hög och bred med 3-4 stenar på höjden.

NR OBJEKT 4

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 60

Start X 135741 Start Y 6435025

GB_skydd Stenmur

Slut X 135685 Slut Y 6435007

Centrum X Centrum Y

Area (kvm)



ID OBJEKT Kleva_gbs_5

Stenmur utefter betesmark i träda som i väst löper in i igenväxningsmark.

NR OBJEKT 5

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 28

Start X 135646 Start Y 6434955

GB_skydd Stenmur

Slut X 135640 Slut Y 6434932

Centrum X Centrum Y

Area (kvm)



ID OBJEKT Kleva_gbs_6

Dike på betesmark. Omkring en meter djupt som max. Beskuggas av ask och klibbal i väst där de har 
mer naturlig sträckning.

NR OBJEKT 6

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 227

Start X 135737 Start Y 6434894

GB_skydd Dike

Slut X 135521 Slut Y 6434835

Centrum X Centrum Y

Area (kvm)



ID OBJEKT Kleva_gbs_7

Stenmur mellan betesmark i träda och skog. Tämligen hög, ca 60 cm med bitvis moss- och lavpåväxt.

NR OBJEKT 7

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 79

Start X 135490 Start Y 6434869

GB_skydd Stenmur

Slut X 135541 Slut Y 6434809

Centrum X Centrum Y

Area (kvm)



ID OBJEKT Kleva_gbs_8

Stenmur i kanten och över betesmark i träda. Ett par stenar hög med mosspåväxt.

NR OBJEKT 8

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 145

Start X 135648 Start Y 6434821

GB_skydd Stenmur

Slut X 135643 Slut Y 6434820

Centrum X Centrum Y

Area (kvm)



ID OBJEKT Kleva_gbs_9

Dike i kanten av betesmark i träda.

NR OBJEKT 9

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m) 99

Start X 135711 Start Y 6434778

GB_skydd Dike

Slut X 135729 Slut Y 6434868

Centrum X Centrum Y

Area (kvm)

Foto saknas



ID OBJEKT Kleva_gbs_10

Grävt småvatten i kanten av betesmark i träda.

NR OBJEKT 10

Objekttyp Generellt biotopskydd

Längd (m)

Start X Start Y

GB_skydd Småvatten

Slut X Slut Y

Centrum X 135667 Centrum Y 6434795

Area (kvm) 85



Bilaga III Värdeelement. Löpnummer, position (SWEREF99_12_00), koppling till naturvärdesobjekt, 
typ av element (Huvudkategori och Underkategori) samt i tillämpliga fall art.

# X Y NVO Huvudkategori Underkategori Artnamn Anmärkning

1 135821 6435051 2 Träd Blommor Sälg Flerstammig

2 135817 6435056 3 Träd Grovlek Poppel Omkrets 306 cm

3 135856 6435065 1 Träd Blommor Sälg Flerstammig

4 135895 6435024 4 Kultur Stenmur

5 135895 6435019 4 Träd Blommor Sälg

6 135704 6435013 3 Kultur Stenmur

7 135572 6434946 12 Död ved Torrträd Ek Mycke grov med 
håligheter

8 135509 6434847 11 Kultur Stenmur

9 135519 6434884 11 Träd Grovlek Ek Omkrets 248 cm

10 135553 6434835 5 Geologi Block Storblockigt

11 135730 6434779 5 Träd Blommor Sälg Grov

12 135735 6434784 5 Död ved Låga

13 135742 6434796 5 Geologi Block

14 135767 6434805 5 Död ved Högstubbe Björk

15 135768 6434808 5 Död ved Låga Björk

16 135816 6434832 5 Kultur Stenmur

17 135793 6434787 5 Geologi Hällmark

18 135753 6434709 5 Träd Bär Rönn

19 135738 6434730 5 Träd Blommor Sälg Normalgrov 
flerstammig

20 135725 6434734 5 Död ved Låga Ask

21 135687 6434657 8 Träd Blommor Sälg Klen

22 135690 6434658 8 Träd Bär Fågelbär

23 135695 6434632 8 Kultur Stenmur

24 135687 6434718 6 Död ved Högstubbe Björk

25 135669 6434739 5 Geologi Block Storblockigt

26 135644 6434733 5 Geologi Hällmark

27 135660 6434795 5 Träd Blommor Sälg Grov

28 135609 6434812 5 Träd Grovlek Ek

29 135529 6434837 1 Död ved Låga Hägg

30 135690 6434749 6 Död ved Torrträd Asp



# X Y NVO Huvudkategori Underkategori Artnamn Anmärkning

31 135688 6434745 6 Geologi Block

32 135712 6434743 6 Död ved Låga Björk

33 135766 6434735 5 Djur Gryt

34 135864 6435070 3 Kultur Stenmur

35 135640 6434943 13 Kultur Stenmur

36 135533 6434848 10 Vatten Dike

37 135513 6434883 11 Kultur Stenmur

38 135506 6434867 11 Kultur Stenmur

39 135613 6434841 1 Kultur Stenmur

40 135679 6434829 1 Kultur Stenmur

41 135667 6434794 7 Vatten Småvatten

42 135851 6435049 2 Vatten Hallkar



Bilaga IV Observerade naturvårdsarter. Under status anges förkortat om arten räknas som rödlistad 
(r), fridlyst (f), signalart (s), typiska art (t), karaktärsart (k), nyckelart (n) eller övrigt skyddsvärd (o). 
Hotkategori avser status i rödlistan.

ArtnamnArtgrupp HotkategoriStatusVetenskapligt namn

BlåmesFåglar fCyanistes caeruleus

FiskmåsFåglar NTrfLarus canus

GransångareFåglar fPhylloscopus collybita

GrönfinkFåglar ENrfChloris chloris

GröngölingFåglar fnPicus viridis

GrönsiskaFåglar fSpinus spinus

GulsparvFåglar NTrfEmberiza citrinella

GärdsmygFåglar fTroglodytes troglodytes

KajaFåglar fCorvus monedula

KoltrastFåglar fTurdus merula

KråkaFåglar NTrfCorvus corone

LadusvalaFåglar fHirundo rustica

NötväckaFåglar fSitta europaea

PilfinkFåglar fPasser montanus

RingduvaFåglar fColumba palumbus

RödhakeFåglar fErithacus rubecula

SkataFåglar fPica pica

SparvhökFåglar fAccipiter nisus

Större hackspettFåglar fDendrocopos major

SvarthättaFåglar fSylvia atricapilla

SädesärlaFåglar fMotacilla alba

TalgoxeFåglar fParus major

TörnskataFåglar ftLanius collurio

TörnsångareFåglar fSylvia communis

ÄrtsångareFåglar NTrfCurruca curruca

BlodrotKärlväxter tPotentilla erecta

BlåsugaKärlväxter tAjuga pyramidalis

FlockfibblaKärlväxter tHieracium umbellatum



ArtnamnArtgrupp HotkategoriStatusVetenskapligt namn

Gul fetknoppKärlväxter tSedum acre

GökartKärlväxter tLathyrus linifolius

Johannesört ospecKärlväxter nHypericum sp.

KnägräsKärlväxter tDanthonia decumbens

KäringtandKärlväxter tLotus corniculatus

Liten blåklockaKärlväxter tCampanula rotundifolia

LjungKärlväxter tkCalluna vulgaris

MurgrönaKärlväxter stHedera helix

PillerstarrKärlväxter tCarex pilulifera

SvartkämparKärlväxter tPlantago lanceolata

SvinrotKärlväxter NTrtScorzonera humilis

TjärblomsterKärlväxter tViscaria vulgaris

Äkta johannesörtKärlväxter kHypericum perforatum 

ÄngsväddKärlväxter tSuccisa pratensis

KrushättemossaMossor tUlota crispa

BålgetingRyggradslösa djur oVespa crabro 

AskTräd ENrFraxinus excelsior



Bilaga IV Observerade fågelarter. Under rödlistad anges i förekommande fall hotklass. Kryss i 
resterande kolumner indikerar att arten är angiven på respektive artskyddslista.

Artnamn Vetenskapligt namn Röd-
listan

Bern-
konv. II

Bern-
konv.III

Bonn-
konv. II

Fågel-
dir. B1

Fågel-
dir. B2

CITES A Prio. 
art SVS

Blåmes Cyanistes caeruleus x

Fiskmås Larus canus NT x x

Gransångare Phylloscopus collybita x x

Gråkråka Corvus corone subsp. cornix x

Grönfink Chloris chloris EN x

Gröngöling Picus viridis x x

Grönsiska Spinus spinus x

Gulsparv Emberiza citrinella NT x

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes x

Kaja Corvus monedula x

Koltrast Turdus merula x x x

Kråka Corvus corone NT x

Ladusvala Hirundo rustica x

Nötväcka Sitta europaea x

Pilfink Passer montanus x

Ringduva Columba palumbus x

Rödhake Erithacus rubecula x x

Skata Pica pica x

Sparvhök Accipiter nisus x x x

Större hackspett Dendrocopos major x

Svarthätta Sylvia atricapilla x x

Sädesärla Motacilla alba x

Talgoxe Parus major x

Törnskata Lanius collurio x x x

Törnsångare Sylvia communis x x

Ärtsångare Curruca curruca NT x x



Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistan Artnamn Vetenskapligt namn Rödlistan
Bergfink Fringilla montifringilla Lövsångare Phylloscopus trochilus
Björktrast Turdus pilaris NT Mindre hackspett Dryobates minor NT
Blåmes Cyanistes caeruleus Mindre korsnäbb Loxia curvirostra
Bofink Fringilla coelebs Morkulla Scolopax rusticola
Brun glada Milvus migrans EN Nötskrika Garrulus glandarius
Domherre Pyrrhula pyrrhula Nötväcka Sitta europaea
Dubbeltrast Turdus viscivorus Ormvråk Buteo buteo
Duvhök Accipiter gentilis NT Pilfink Passer montanus
Dvärgmås Hydrocoloeus minutus Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT
Ejder Somateria mollissima EN Ringduva Columba palumbus
Entita Poecile palustris NT Röd glada Milvus milvus
Fiskgjuse Pandion haliaetus Rödhake Erithacus rubecula
Fiskmås Larus canus NT Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus
Fisktärna Sterna hirundo Rödvingetrast Turdus iliacus NT
Fjällvråk Buteo lagopus NT Sidensvans Bombycilla garrulus
Gluttsnäppa Tringa nebularia Sillgrissla Uria aalge
Gransångare Phylloscopus collybita Silvertärna Sterna paradisaea
Gravand Tadorna tadorna NT Skata Pica pica
Grågås Anser anser Skrattmås Chroicocephalus ridibundus NT
Gråhäger Ardea cinerea Smådopping Tachybaptus ruficollis NT
Gråkråka Corvus corone cornix NT Smålom Gavia stellata NT
Gråsiska Acanthis flammea Småskrake Mergus serrator
Gråsparv Passer domesticus Sparvuggla Glaucidium passerinum
Gråtrut Larus argentatus VU Spillkråka Dryocopus martius NT
Gräsand Anas platyrhynchos Stare Sturnus vulgaris VU
Grönfink Chloris chloris EN Steglits Carduelis carduelis
Gröngöling Picus viridis Storskarv Phalacrocorax carbo
Grönsiska Spinus spinus Storskrake Mergus merganser
Gulsparv Emberiza citrinella NT Strandskata Haematopus ostralegus NT
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Större hackspett Dendrocopos major
Gök Cuculus canorus Svarthätta Sylvia atricapilla
Göktyta Jynx torquilla Svartmes Periparus ater
Havstrut Larus marinus VU Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT
Havsörn Haliaeetus albicilla NT Sångsvan Cygnus cygnus
Hornuggla Asio otus NT Sädesärla Motacilla alba
Hussvala Delichon urbicum VU Talgoxe Parus major
Hämpling Linaria cannabina Talltita Poecile montanus NT
Härmsångare Hippolais icterina Taltrast Turdus philomelos
Järnsparv Prunella modularis Tobisgrissla Cepphus grylle NT
Kaja Corvus monedula Tofsmes Lophophanes cristatus
Kanadagås Branta canadensis Tordmule Alca torda
Kanadagås Branta canadensis Tornseglare Apus apus EN
Knipa Bucephala clangula Trana Grus grus
Knölsvan Cygnus olor Trädgårdssångare Sylvia borin
Koltrast Turdus merula Trädpiplärka Anthus trivialis
Korp Corvus corax Törnsångare Curruca communis
Kråka Corvus corone NT Vinterhämpling Linaria flavirostris VU
Kungsfågel Regulus regulus Ärtsångare Curruca curruca NT
Ladusvala Hirundo rustica

Bilaga VI. Registerade fågelarter i Artportalen som observerats i området eller i dess omedelbara närhet. Rödlistan anger klassat hotstatus enligt listan från 2020.
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