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Inventering och bedömning av naturvärde

Grebbestad-Fjällbacka
Ny 44 kV-ledning i Tanums kommun i Västra Götalands län
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Om dokumentet

Enetjärn Natur AB på uppdrag av Ellevio

Inventering och bedömning av naturvärde - Grebbestad-Fjällbacka - Ny 44 kV-ledning i Tanums kom-

mun i Västra Götalands län

Utredningen har genomförts under tiden september till november 2018.

Detta dokument utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.

Följande personer har medverkat i inventeringen:

 – projektledning. Biolog och projektledare med mycket stor kunskap om till-

ståndsprocessen samt de krav och den lagstiftning som är förenad med MKB.

 – naturinventering, bedömningar och rapportering. Biolog med bred erfarenhet av 

inventeringar av arter och naturmiljöer i hela landet. 

 – kvalitetsgranskning. Senior konsult och biolog med mångårig erfarenhet av naturvärdes-

inventering och miljöprövning. 

Omslagsbild: Miljöbild från inventeringsområdet, naturvärdesobjekt L.

Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB om inte annat anges.

Kartmaterial har använts med tillstånd från Lantmäteriet: © Lantmäteriet, Gävle 2018 

Medgivande MEDGIV-2018-1-05613 och CA2008/1231
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11 Inledning

Om projektet
Ellevio planerar att ansöka om tillstånd, nätkoncession för linje, för en ny 44 kV-ledning mellan Greb-

bestad och Fjällbacka. Ledningen planeras i Tanums kommun, Västra Götalands län, se figur 1. Som en 

del i den miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till grund för ansökan har en naturvärdesinventering 

utförts. Inventeringsområdet omfattar den planerade sträckningen av luftledningen med en zon om 50 

meter på vardera sida. Resultat av fältbesök och annan kunskapssammanställning presenteras i denna 

rapport.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att tillhandahålla ett underlag för planering och utformning av 

den planerade luftledningen mellan Grebbestad och Fjällbacka. I inventeringen ingår identifiering och 

kartläggning av strukturer och livsmiljöer som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt, men också före-

komst av naturvårdsarter. I uppdraget ingår även att identifiera och kartlägga objekt som omfattas av 

det generella biotopskyddet samt att eftersöka och notera rovfågelbon.

Metodik
Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014 (SIS Swedish Standard 

Institute 2014a-b) med ambitionsnivån NVI på fältnivå medel. Det innebär att naturvärdesobjekt ned 

till en storlek av 0,1 hektar har eftersökts och kartlagts i fält. Naturvärdesinventering omfattar samtliga 

naturmiljöer i inventeringsområdet. Naturvärdet har bedömts i tre naturvärdesklasser (1, 2 och 3):

 • Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mång-

fald

 • Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk mångfald

 • Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för biologisk 

mångfald

Området besöktes i fält under tiden 2018-09-17 till 2018-09-21. Bedömningarna grundar sig på slutsat-

ser från fältbesök och annan tillgänglig kunskap om området. Kunskap om området har inhämtats från 

Skogsdataportalen, Våtmarksinventeringen, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Artportalen.

Naturvärde

Med naturvärde avses i den här rapporten betydelse för biologisk mångfald.
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1Naturvärdesinventeringen har utförts med tillägget Generellt biotopskydd, vilket innebär att objekt i 

jordbrukslandskapet som omfattas av det generella biotopskyddet har identifieras och koordinatsatts 

– bland annat med hjälp av Naturvårdsverkets vägledningar för generellt biotopskydd (www.natur- 

vardsverket.se).

Samtliga fynd av naturvårdsarter och rovfågelbon har registrerats och redovisas i mer detaljerad form i 

bilaga 3. Artfynden har rapporterats på Artportalen.

På de platser/områden där det finns naturvärden att ta extra hänsyn till har vi i kartorna i bilaga 1 ritat 

in förslag på ändrad dragning av luftledningen. Dessa förslag visar vilka ytor som ska undvikas snarare 

än hur ledningen exakt ska dras. Justeringen av ledningsdragningen kan alltså, om så önskas, påbörjas 

tidigare än vad som är inritat i kartorna. 
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22 Naturmiljöer och naturvärde

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventeringsområdets naturmiljöer och natur-

värde. Objekt med naturvärde redovisas i detalj i bilaga 1.

Översiktlig beskrivning
Det inventerade området sträcker sig från Grebbestad i norr till Fjällbacka i söder. Landskapet i området 

är mycket kuperat med skogsklädda berg med mellanliggande odlingsmarker i dalgångarna, se figur 

2. Skogen finns i huvudsak på bergssidorna, medan den är mer gles uppe på bergen, ofta med mycket 

hällmark. 

Den planerade luftledningen korsar två områden med skyddad natur. Det är Anråsälven och en bäck 

norr om Bodalen som omfattas av strandskydd. Vidare korsar den tre områden med sedan tidigare 

utpekade naturvärden. Det är den ovan nämnda Anråsälven, ett biflöde till Anråsälven vid vägen mellan 

Hala och V Bro samt Björnåsbäcken. Dessa vattendrag är utpekade i kommunens naturvårdsprogram.

Hällmark och skog
Större delen av inventeringsområdet upptas av hällmark där växtligheten huvudsakligen består av låg 

senvuxen tall, björk och enbuskar.  Fältskiktet domineras av renlavar, ljung, kråkbär, lingon och blåbär. 

Den stora mängden enbuskar tyder på att marken tidigare använts till utmarksbete.  I anslutning till 

hällmarkerna förekommer på flera platser bergväggar, rasbranter och blockig mark i sluttningarna. 

Skogen inom inventeringsområdet har mestadels uppkommit  genom naturlig föryngring och skogsbe-

ståndet är därför varierat med tall, gran, björk, asp och ek med inslag av rönn och sälg. Trädskiktet ka-

raktäriseras av ålderspridning och dimensionsspridning. Död ved förekommer bitvis över hela området. 

På några platser finns det planterad granskog på stråk av plan mark mellan hällmarkerna, som tidigare 

använts till äng eller åker. Det finns även några mindre hyggen inom inventeringsområdet. 

Jordbruksmark
Jordbruksmark förekommer i mindre stråk i dalgångarna mellan hällmarkerna och används huvudsakli-

gen till vallodling.

Vatten
Genom området flyter, som tidigare nämnts, Anråsälven och Björnåsbäcken. Uppe på hällmarkerna 

finns det småvatten och vattensamlingar på flera platser samt små kärrpartier i svackorna nedanför 

hällmarken. I dessa miljöer växer bland annat pors, klockljung och vitmossor. Vid vattensamlingarna 

uppe på hällmarkerna flög det talrikt med sländor vid inventeringen. Det finns även utsipprande och 

framträngande grundvatten intill lodytorna nedanför hällmarkerna samt små bäckmiljöer som huvud-

sakligen var uttorkade vid fältbesöket.
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2Objekt I: I  sydöstra delen av objekt I växer det högstammig gammal tallskog med förekomst av 

grovticka, en art som bara växer intill tallar äldre än 100 år. Det finns även enstaka grova granar och 

grov död ved i området.

Objekt O: Norra delen av objekt O består av omväxlande relativt högstammig skog med tall, björk, gran 

och asp. Sydväst om objektet hittades ett medelstort rovfågelbo med en diameter på 1 meter. Åkermar-

ken öster om objekt O används huvudsakligen till vallodling. 

Objekt T består av en östvänd brant med högstammig skog samt vandringsled och stigar. 

Inga objekt har bedömts hålla naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde). Av resterande inventeringsom-

råde bedöms hyggen, ungskogar och några mindre planterade granbestånd ha lågt naturvärde. Sam-

mantaget bedöms större delen av det inventerade området hysa någon form av naturvärde. 

Generellt biotopskydd
Biotopskydd utgör viktiga strukturer och livsmiljöer för många arter och bidrar därmed positivt till den 

biologiska mångfalden, se figur 3. Bland de biotoptyper som omfattas av det generella biotopskyddet 

har följande identifierats på jordbruksmarken inom inventeringsområdet: 1 stenmur, 3 öppna diken och 

3 åkerholmar. Förutom dessa förekommer det stenmurar/stensträngar uppe på hällmarkerna samt 

några odlingsrösen på före detta inägomark i svackorna mellan hällmarkerna. Även småvatten/hällkar 

förekommer uppe på hällmarkerna. Dessa miljöer är i regel artrikare än den omgivande naturen och 

utgör ett viktigt habitat för exempelvis sländor och kräldjur.

3 Vall med åkerholme inom inventeringsområdet mellan naturvärdesobjekt V och X.
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2Skyddad natur och omgivande landskap
Som nämnts i inledningen passerar den planerade luftledningen två områden med skyddad natur. Det 

är Anråsälven och en bäck norr om Bodalen som omfattas av strandskydd. Vidare korsar den tre vat-

tendrag med sedan tidigare utpekade naturvärden. Det är den ovan nämnda Anråsälven, ett biflöde 

till Anråsälven vid vägen mellan Hala och V Bro samt Björnåsbäcken. Dessa vattendrag är utpekade i 

kommunens naturvårdsprogram. Anråsälven är också utpekad som ett värdefullt fiskevatten och hyser 

ål och en havsvandrande öring- respektive laxstam. 

Det finns en handfull nyckelbiotoper, biotopskydd, sumpskogar och våtmarksområden i omgivningarna 

men inget som berörs eller ligger i direkt anslutning till det inventerade området, se figur 4. De närmast 

belägna nyckelbiotoperna och biotopskyddet är belägna vid Västra Ertseröd, Ejgde och Hala som lig-

ger ca 300-500 meter väster om inventeringsområdet. Exempel på arter som rapporterats härifrån är 

desmeknoppNT, grynig filtlavNT, lönnlav, missne och rostfläck. Sammanfattningsvis är bedömningen att 

de naturvärden som finns i inventeringsområdet också finns i de närmaste omgivningarna. 
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33 Arter

I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsområdet. Fokus ligger på arter som 

omfattas av Artskyddsförordningen och andra naturvårdsintressanta arter.   

Fridlysta arter
I samband med naturvärdesinventeringen observerades spillkråkaNT, en art som omfattas av Artskydds-

förordningens bilaga 1 enligt § 4. Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 2 hittades 

vanlig groda, huggorm, revlummer och lopplummer. Grod- och kräldjuren omfattas av skydd enligt § 6 

och växterna enligt § 9.

Spillkråka påträffades i objekt G där den troligtvis födosökte. Arten häckar i grovstammig skog, vanli-

gast i barr- och blandskog. Artens revir är stora, ofta mellan 400 och 1 000 ha. Spillkråkan är beroende 

av grova träd där den hackar ut sina bohål. Asp, tall, björk, bok och gråal föredras. De grova träden har 

en ålder som ofta överstiger normal omloppstid i skogsbruket. Bristen på lämpliga boträd är därför 

påtaglig även om de i övrigt finner sig tillrätta i många olika miljöer med skogs bruk.

Vanlig groda påträffades i objekt D men förekommer troligtvis på fler ställen inom inventeringsområdet 

där det finns fiskfria småvatten. I Sverige såväl som globalt bedöms arten som livskraftig.

Huggorm påträffades vid vägen intill objekt E. Arten behöver solexponerade platser vilket det finns gott 

om inom inventeringsområdet. I övrigt finns den i många olika naturmiljöer t.ex. på ljunghedar, mossar, 

kalhyggen, stränder, längs åkerrenar och gärdsgårdar. De övervintrar på frostfritt djup i stenskravel och 

jordhålor, gärna i sydsluttningar, och kommer fram under våren i mars-april.  Huggormen livnär sig på 

smågnagare, men även ödlor, fågelungar och grodor.

Revlummer växte på flera platser inom inventeringsområdet. Arten växer mycket långsamt varför 

plockning påverkar arten negativt.

Lopplummerpåträffades i objekt O.  Arten växer i fuktiga skogar, på berg, sluttningar och i myrkanter 

och är precis som revlummer känslig för plockning.

Andra naturvårdsintressanta arter
Vid naturvärdesinventeringen påträffades ett antal andra naturvårdsintressanta arter; askEN, blodrot, 

blåmossa, blåsippa, bockrot, grov fjädermossa, grovticka, guldlockmossa, kalkkammossa, klippfrul-

lania, klockljung, kransmossa, kruskalkmossa, liten blåklocka, långfliksmossa, rävticka, skavfräken, 

skogslind, skogssallat, slanklav, svarta vinbär, svart trolldruva, trädporella, vågig sidenmossa  och väst-

lig hakmossa. Även ett medelstort rovfågelbo med en diameter på 1 meter påträffades i anslutning till 

inventeringsområdet.
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44 Samlad bedömning

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.

Naturvärde och rekommendationer
Sammantaget bedöms större delen av det inventerade området hysa någon form av naturvärde. Därför 

fokuserar vi här på de fem naturvärdesobjekt som har något högre naturvärden än det övriga invente-

ringsområdet och som bör tas hänsyn till vid dragningen av luftledningen. Av dessa är det två objekt 

med högt naturvärde (objekt M och objekt P) samt tre objekt med påtagligt naturvärde (objekt I, objekt 

O och objekt T). 

De två områden som har högt naturvärde (objekt M och objekt P) är en ravinmiljö med lodytor och 

ädellövträd respektive en grönstenskulle med ädellövträd. I båda dessa miljöer förekommer många 

olika mossor som indikerar basiska miljöer. För att hålla dessa miljöer intakta bör kraftledningen dras i 

östra kanten av inventeringsområdet, se gulstreckad linje i bilaga 1.

De tre objekt med påtagligt värde där dragningen av kraftledningen bör anpassas för att ta hänsyn till 

naturvärdena är objekt I, objekt O, och objekt T. 

I sydöstra delen av objekt I växer det högstammig gammal tallskog med förekomst av grovticka, en art 

som endast växer intill gamla tallar över 100 år. Här bör ledningen dras i västra kanten för att i största 

möjliga mån spara det gamla tallbeståndet, se gulstreckad linje i bilaga 1.

Norra delen av objekt O består av omväxlande relativt högstammig skog med tall, björk, gran och asp. 

Sydväst om objektet hittades ett medelstort rovfågelbo med en diameter på 1 meter. Rovfågelboet 

tillsammans med den högstammiga skogen gör att kraftledningen bör dras på åkermarken precis öster 

om objektet, se gulstreckad linje i bilaga 1. Åkermarken används huvudsakligen till vallodling. 

Objekt T består av en östvänd brant med högstammig skog samt vandringsled och stigar. För att undvi-

ka åverkan på de här miljöerna bör ledningen dras  väster om inventeringsområdet, se gulstreckad linje 

i bilaga 1. 

Även om sammanfattningen fokuserar specifikt på fem områden ska det framhållas att inventerings-

områdets hällmarker med slänter och lodytor generellt hyser naturvärden vilka i största möjliga mån 

är värda att ta hänsyn till. Till exempel är det önskvärt om man så långt som möjligt kan undvika att 

skada de lågvuxna gamla tallarna med knotiga grenar upp på hällmarkerna. Likaså kan man i branterna 

nedanför hällmarkerna försöka anpassa dragningen så att så få grova lövträd som möjligt behöver 

avverkas. Nedan listas de fem objekt som är extra värdefulla ur naturvärdessynpunkt samt rekommen-

derad justering av ledningsdragningen. Rekommendationen visar vilka ytor som ska undvikas snarare 

än hur ledningen exakt ska dras. Justeringen av ledningsdragningen kan alltså, om så önskas, påbörjas 

tidigare än vad som är inritat i kartorna. 



15

2019-06-26

4 • Objekt M (Klass 2, Högt naturvärde). Rekommenderad ledningsdragning: I östra 

kanten av inventeringsområdet.

 • Objekt P (Klass 2, Högt naturvärde). Rekommenderad ledningsdragning:  I östra 

kanten av hygget som ligger precis öster om objektet.

 • Objekt I (Klass 3, Påtagligt naturvärde). Rekommenderad ledningsdragning: I västra 

kanten av objektet.

 • Objekt O (Klass 3, Påtagligt naturvärde). Rekommenderad ledningsdragning: På 

åkermarken öster om objektet.

 • Objekt T (Klass 3, Påtagligt naturvärde). Rekommenderad ledningsdragning: Väster 

om objektet för att undvika branten och vandringsleden.
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Källor

Webbsidor
Uppgifter om nyckelbiotoper och andra skogliga värden har hämtats från www.skogsstyrelsen.se 2018-

10-15

Uppgifter om växt- och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2018-10-15

Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2018-10-15

Uppgifter om Natura 2000-områden och naturreservat har inhämtats från länsstyrelsens hemsida 

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Uppgifter om naturvärden har även inhämtats från kommunens hemsida www.tanum.se

Uppgifter om ängs- och betesmarker har hämtats från Jordbruksverkets databas TUVA

De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på Lantmäteriets karttjänst SeSverige
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Bilaga 2 – Naturvärdesobjekt

I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett naturvärde 

i naturvärdesklass 1-3. Objekten redovisas på kartor i bilaga 1. 

A Hällmark intill transformatorstation i norr

Beskrivning: Hällmark med ljung samt fuktsvackor där emellan. Hällmarksmiljöerna har tidigare troligt-

vis använts till utmarksbete och är öppna även om en viss igenväxning pågår. Växtligheten består av 

lågvuxna tallar och björkar samt enstaka enbuskar och granplantor. I fält- och bottenskiktet växer det 

bland annat  ljung, blåbär, kråkbär, renlavar, väggmossa och vitmossa i hällkaren. Bland signalarterna 

kan västlig hakmossa och blåmossa nämnas. Andelen död ved är sparsam.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Hällmarksmiljön i sig  ger ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

B Hällmarksområde med asp i kanterna

Beskrivning: Hällmark glest bevuxen med tall och inslag av sälg, björk, rönn, asp, ek, hassel och en. Det 

finns ett vattenhållande hällkar samt inslag av lodytor. Bitvis är det blockigt och asplågor och björkhög-

stubbar förekommer. På en senvuxen asp intill ett källflöde i norr påträffades rävticka. I fält- och bot-

tenskiktet dominerar ljung men det växer även blåbär, kråkbär, lingon, renlavar, bägarlavar, vittmosor, 

väggmossa, harsyra, stensöta, västlig hakmossa, kammossa och vildkaprifol m.m.  I norra delen finns 

det en stig inom objektet och i södra delen finns det en gammal väg där hällmarken tar slut. I kanten 

mot den öppna marken växer det enstaka grova ekar och gamla bukettformade hasselbuskar. 

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmarken och lövträden i kanten samt förekomst av död ved ger ett påtagligt biotopvär-

de. Förekomst av rävticka och västlig hakmossa ger ett visst artvärde.

C Hällmark med fuktiga partier samt lodyta i mellersta delen

Beskrivning: Hällmark med fuktiga partier samt en lodyta i mellersta delen. På hällmarken och i de 

fuktiga partierna växer det en del senvuxen tall samt en, asp, björk och lite ek. Fält- och bottenskiktet-

består av ljung, lingon, kråkbär, renlavar, väggmossa, blåbär, klockljung, tranbär, odon, pors, björnmossa 

och blåmossa. Vid ett moss- /kärrparti uppe på hällmarken växer det klockljung samt flyger mycket 

sländor. I mellersta delen finns det en hög lodyta med grov ek nedanför och god förekomst av död ved 

med tickor som strumpticka, korkmussling, tegelticka, sprängticka, björkticka och fnöskticka.

Natura 2000-naturtyp: Öppna mossar och kärr 7140

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
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Motivering: Hällmarken med lodyta och död ved ger ett påtagligt biotopvärde. Förekomst av blåmossa, 

klockljung samt flera olika arter av vedlevande tickor  ger ett visst artvärde.

D Hällmark med senvuxna tallar, en och björk

Beskrivning: Hällmark med senvuxna tallar, en och björk. I norra kanten ligger det en brukningsväg mot 

den öppna marken och i branten upp mot hällmarken växer det grov asp, äldre tall, gran, sälg, rönn och 

hassel. En asp i norra branten är ett hålträd med bohål. I branten växer det harsyra, stinknäva, smult-

ron, nejlikrot, platticka och västlig hakmossa. Även vanlig groda påträffades här. På hällmarken med 

senvuxna tallar, en och björk dominerar ljung. Bland andra arter i fält- och bottenskiktet kan nämnas 

lingon, kråkbär, blåbär, odon, renlavar, väggmossa och blåmossa. I södra delen som är plattare blir 

det mer skogsartat med grov björk och tall samt ett mer tätt buskskikt av lövsly och gran. Här löper en 

gångstig genom objektet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmark med senvuxen tall och brant med grov asp och bohål ger ett påtagligt biotopvär-

de. Arter såsom vanlig groda, västlig hakmossa och blåmossa ger ett visst artvärde. 

E Hällmark och åkerholmar

Beskrivning: Hällmark samt två åkerholmar som omfattas av det generella biotopskyddet. På hällmar-

ken växer det en del senvuxna tallar och enar samt ljung, renlavar, vitmossa, väggmossa och odon i 

fält- och bottenskiktet. I norr i slänten ner mot vägen växer det en del ek och asp samt harsyra, liljekon-

valj, nejlikrot och stensöta i fältskiktet. Huggorm noterades intill vägen i norra kanten. Andelen död ved 

är måttlig med bland annat förekomst av fnöskticka.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmark med senvuxen tall och förekomst av död ved ger ett påtagligt biotopvärde.Före-

komst av huggorm ger ett visst artvärde.

F Hällmark med vindkraftverk

Beskrivning: Hällmark med senvuxen tall, en och björk. I fältskiktet växer det bland annat ljung, kråkbär, 

renlavar, lingon, blåbär, blåmossa och odon på de mer fuktiga partierna. Ett vindkraftverk är beläget lite 

väster om inventeringsområdet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmark med senvuxen tall ger ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

G Skogsbeklädd fuktig mark med riklig förekomst av död ved

Beskrivning: Trädbevuxen fuktig mark med grov tall, gran, björk och en samt gott om död ved i form av 

tallrakor, lågor och björkhögstubbar. På den döda veden växer det långfliksmossa, knölticka och fnösk-

ticka. I fält- och bottenskiktet växer det bland annat revlummer, kråkbär, blåbär, pors, husmossa och 

väggmossa. En spillkråkaNT höll till i området.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
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Motivering: Fuktig mark med grov tall och god tillgång på död ved ger ett påtagligt biotopvärde. Före-

komst av långfliksmossa, revlummer och spillkråkaNT ger ett visst artvärde. 

H Hällmark med småvatten

Beskrivning: Hällmark med senvuxen tall samt småvatten i västra delen. I södra branten upp mot häll-

marken växer det hassel, björk, asp, ung gran och kaprifol. I bottenskiktet är det mycket lövförna. Uppe 

på hällmarken växer det bland annat  ljung, kråkbär, lingon, renlavar, blåmossa, klockljung, blåbär och 

väggmossa.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmark med senvuxen tall och småvatten ger ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet är 

obetydligt.

I Grova tallar i syd och brant i norr

Beskrivning: Högstammig grov tall- och granskog i södra kanten av objektet. Andelen död ved är relativt 

stor och grovticka växer i området. Mellersta delen är en hällmark med senvuxen tall samt ljung, kråk-

bär, lingon, blåbär och renlav i fält- och bottenskiktet. I norra delen är det en brant med lodytor ner mot 

vägen och där växer det gran, ek, asp och hassel. I fält och bottenskiktet växer det mycket kransmossa, 

harsyra, ekorrbär, skogsstjärna och lite vågig sidenmossa.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Grov tallskog med död ved, samt hällmarksområde med lodytor ger ett påtagligt biotop-

värde. Förekomst av grovticka, vågig sidenmossa, kransmossa och harsyra ger ett visst artvärde. 

J Hällmarksparti

Beskrivning: Hällmarksparti med tall, en, björk och lite gran samt förekomst av död ved. I fält- och 

bottenskiktet växer det ljung, lingon, renlavar, fönstermossa, väggmossa och blåmossa samt långfliks-

mossa på några lågor.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmarksskog med förekomst av död ved ger ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obe-

tydligt.

K Kanten på ett hällmarksparti som sträcker sig västerut från inventeringsområdet

Beskrivning: Östra kanten på ett tallhällmarksparti som ligger väster om inventeringsområdet. Förutom 

tall växer det björk och lite gran samt ljung, lingon, blåbär och revlummer i fältskiktet. Långfliksmossa 

påträffades på en tallåga.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmarksparti med förekomst av död ved ger ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obe-

tydligt.
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L Hällmarksparti med senvuxna knotiga tallar

Beskrivning: Hällmarksparti med senvuxna gamla knotiga tallar, enar och grova björkar. I fält- och bot-

tenskiktet växer det renlavar, bägarlavar, väggmossa, blåmossa, ljung, kråkbär, revlummer och lingon 

samt klockljung, odon, vitmossor och tranbär i de mer fuktiga partierna. I södra delen finns det även ett 

småvatten med vit näckros. Området är omväxlande och det finns en hel del död ved. I norra delen ökar 

graninslaget med mer blåbär i fältskiktet.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmarker med senvuxna gamla tallar och gott om död ved ger ett påtagligt biotopvärde. 

Artvärdet är obetydligt. 

M Grönstenskulle med ädellövträd

Beskrivning: Grönstenskulle med askEN, skogslönn, hassel, sälg och oxel. Buskskiktet domineras av 

asksly och hassel. På en lodyta i västra delen växer det bland annat slanklav, trädporella och guldlock-

mossa. På död ved inom objektet växer arter såsom långfliksmossa, strumpticka och ostronmussling.  

I norra delen av objektet finns det en brukningsväg med ängsflora bestående av bland annat gulmåra, 

bockrot, teveronika, ärenpris, smultron, liten blåklocka, gråfibbla, kråkvicker och blodrot. I östra kanten 

ersätter granar ädellövträden.

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Grönstenkulle med äldellövträd, lodyta, mycket död ved och även hävdgynnad flora ger 

ett påtagligt biotopvärde. Arter såsom askEN, slanklav, trädporella,  guldlockmossa, långfliksmossa, 

gulmåra, bockrot, blodrot, teveronika, smultron, liten blåklocka, gråfibbla och ärenpris ger ett påtagligt 

artvärde. 

N Hällmark med liten bäckmiljö i mellersta delen

Beskrivning: Hällmark med liten bäckmiljö i mellersta delen och slänt i södra kanten.  I södra kanten 

växer det ek, björk, tall, gran, rönn, oxel och asp. Buskskiktet är tätt med mycket hassel, slån, en, brak-

ved, kaprifol och ung gran. Lövförna dominerar bottenskiktet med en del harsyra i fältskiktet. Uppe på 

hällmarken växer det tall, björk, en, någon senvuxen ek och lite rönn samt ljung, lingon, kråkbär, blåbär, 

revlummer, lingon, renlavar, bägarlavar, väggmossa och blåmossa. Hällmarken är genombruten av små 

sprickdalar i vilka det växer vitmossor och odon m.m. Död ved i form av lågor och högstubbar förekom-

mar på vilka det bland annat växer sprängticka, björkticka, fnöskticka , sälgticka och långfliksmossa. 

Även västlig hakmossa påträffades. I mellersta delen finns det en liten bäckmiljö samt några smala 

stråk med planterad gran.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Omväxlande miljö med hällmark, bäckmiljö och slänt samt förekomst av död ved ger ett 

påtagligt biotopvärde. Arter såsom västlig hakmossa, blåmossa, långfliksmossa och revlummer ger ett 

visst artvärde.
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O Relativt omväxlande högvuxen skog samt hällmark

Beskrivning: Norra delen består av omväxlande relativt högstammig skog med tall, björk, gran och asp. 

Buskskiktet är tätt med en, sly av oxel, ek, björk, sälg, rönn och lite ask. I fält- och bottenskiktet växer det 

bland annat harsyra, lingon, blåbär, lite lopplummer, liljekonvalj, kransmossa, husmossa, väggmossa 

och lite blåmossa. Det finns gott om död ved i form av lågor och björkhögstubbar med fnöskticka på. 

På hällmarken i syd växer det även ljung, renlavar och ask i nederkanten av kullen. Sydväst om objektet 

finns det i en tall ett medelstort rovfågelbo med en diameter på 1 meter.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde 

Motivering: Gammal skog med gott om död ved samt hällmarksparti ger ett påtagligt biotopvärde. 

Arter såsom askEN, lopplummer, blåmossa och kransmossa ger ett visst artvärde.

P Ravinmiljö med lodytor och ädellöv

Beskrivning: Nordvästvänd ravinmiljö med lodytor, ädellövträd och gott om död ved. Miljön är lummig 

med skogslind, skogsek, asp, al och hassel. Lodytemiljön har riklig förekomst av grov husmossa, träd-

porella, klippfrullania, kruskalkmossa och kalkkammossa. I bottenskiktet växer det västlig hakmossa, 

blåmossa och kransmossa samt på död ved långfliksmossa. I fältskiktet växer det svart trolldruva, 

skavfräken, blåsippa, harsyra, liljekonvalj, stinknäva, ärenpris, smultron, flenört och skogssallat.

Natura 2000-naturtyp: Ädellövskogsbranter 9180

Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde

Motivering: Nordöstvänd ravinmiljö med basisk lodyta och ädellövträd med god förekomst av död ved 

ger ett högt biotopvärde. Riklig förekomst av grov husmossa, trädporella, klippfrullania, kruskalkmossa, 

kalkkammossa, västlig hakmossa kransmossa, blåmossa, långfliksmossa, svart trolldruva, skavfräken, 

blåsippa, skogssallat och skogslind ger ett påtagligt artvärde.

R Hällmark med lodyta i norra kanten

Beskrivning: Hällmark med 15 meter hög lodyta och brant i norra kanten. Branten är blockig med före-

komst av skogslind. På hällmarken växer det tall och björk samt ljung, kråkbär, lingon, blåbär, klockljung 

väggmossa och renlavar i fält- och bottenskiktet. Söderut på lägre liggande mark tar grovstammig 

tallskog och björk vid. Ytterligare arter som noterades var lopplummer, revlummer och blåmossa. Död 

ved i form av lågor och högstubbar förekommer i området.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmarksmiljö med lodyta och död ved ger ett påtagligt biotopvärde. Förekomst av lopp-

lummer, revlummer, blåmossa, klockljung och skogslind ger ett visst artvärde.













42

2019-06-26

S Hällmarksmiljö

Beskrivning: Hällmarksmiljö med äldre tall och grova tallågor samt lite gran, asp och björk. I fält- och 

bottenskiktet växer det ljung, lingon, blåbär, kråkbär, lite odon, renlavar, väggmossa, blåmossa och lite 

vitmossor.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmarksmiljö och grov död ved ger ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

T Nordöstvänd brant samt stig med grova tallar

Beskrivning: Nordöstvänd brant intill hällmark med grov asp, tall, björk, gran, enstaka ekar och enar. I 

fält- och bottenskiktet växer det bland annat blåbär, ekorrbär, liljekonvalj, örnbräken, kransmossa, väst-

lig hakmossa och blåmossa. Bitvis finns det gott om död ved bevuxen med långfliksmossa. På en grov 

tall växte det sotticka.  Vandringsstigar löper genom området med grova tallar intill.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Brant med grov tall och asp samt god förekomst av död ved ger ett påtagligt biotopvärde. 

Arter såsom långfliksmossa, västlig hakmossa, blåmossa och kransmossa ger ett visst artvärde.

U Hällmark

Beskrivning: Objektet är uppdelat i tre olika delytor eftersom hällmarken på två ställen genomkorsas av 

smala korridorer med planterad gran. På hällmarken växer det senvuxen tall och björk. Det finns även 

lodytor med asp och gran i branterna. I fält- och bottenskiktet växer det bland annat ljung, lingon, blå-

bär, renlavar, väggmossa, husmossa och blåmossa. Det finns död ved i form av lågor och högstubbar 

med förekomst av långfliksmossa, björkticka och fnöskticka.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmark med förekomst av senvuxen tall och död ved ger ett påtagligt biotopvärde. Artvär-

det är obetydligt.

V Hällmarksområde

Beskrivning: Hällmarksparti med tall, björk, ek, asp och mycket en. I fält- och bottenskiktet växer det 

bland annat ljung, lingon, kråkbär, blåbär, odon, vitmossa, blåmossa, husmossa, väggmossa och renla-

var. Förekomsten av död ved är måttlig.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmark med förekomst av död ved ger ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.
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X Varierat område med såväl hällmark som lägre liggande skogspartier

Beskrivning: I objektet ingår även ett litet område väster om avfartsvägen till Råröd. I västra delen växer 

det ek, asp, skogslönn, rönn, enstaka grov tall, gran och björk i sluttningarna intill hällmarken. I fält- och 

bottenskiktet växer det bland annat kransmossa, björnmossa, odon, harsyra, svarta vinbär, hallon och 

örnbräken. Uppe på hällmarken tar tall, björk, ljung, kråkbär, lingon, renlavar, blåmossa och väggmossa 

vid. I mellersta delen finns det ett aspparti med aspticka samt mycket kransmossa och liljekonvalj på 

marken. Det finns en del död ved i form av lågor och högstubbar med fnöskticka.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Omväxlande mark med hällmark och lövrika sluttningar samt förekomst av död ved ger ett 

påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

Y Hällmarksområde med intilliggande sluttningar

Beskrivning: I objektet ingår även ett litet hällmarksparti i sydöstra kanten. Växtligheten på hällmarker-

na och i sluttningarna består av tall, björk, asp, skogsek, en, rönn, sälg och lite gran. I fält- och botten-

skiktet växer det ljung, kråkbär, lingon, blåbär, odon, örnbräken, renlavar, väggmossa och husmossa. De 

områden som inte ingår i objektet består av små gran- och tallplanteringar. Förekomsten av död ved är 

måttlig.

Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde

Motivering: Hällmarksparti samt förekomst av död ved ger ett påtagligt biotopvärde. Artvärdet är obe-

tydligt.
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Bilaga 3 – Fynd av naturvårdsarter

I denna bilaga listas fynd av naturvårdsintressanta arter.

Artfynd av naturvårdsintressanta arter Rödlistad Fridlyst
Ask EN
Spillkråka NT Bilaga 1 §4

Blodrot
Blåmossa
Blåsippa
Bockrot
Grov fjädermossa
Grovticka
Guldlockmossa
Huggorm Bilaga 2 § 6

Kalkkammossa
Klippfrullania
Klockljung
Kransmossa
Kruskalkmossa
Liten blåklocka
Lopplummer Bilaga 2 § 9

Långfliksmossa
Revlummer Bilaga 2 § 9

Rävticka
Skavfräken
Skogslind
Skogssallat
Slanklav
Svarta vinbär
Svart trolldruva
Trädporella
Vanlig groda Bilaga 2 § 6

Vågig sidenmossa
Västlig hakmossa
Rovfågelbo



På uppdrag av Ellevio




