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Sammanfattning 

På uppdrag av Ale kommun har Naturcentrum AB utfört en naturvärdes-

inventering av FÖP-området för Älvängen, inklusive detaljplanområde för Hälje-

red, Ale kommun. Naturvärdesinventeringen har omfattat ett område på ca 580 

ha, som utgörs av bebyggelse och varierad natur, från tall- och ädellövskogar till 

betade strandängar och odlingsmarker. Detaljplanområdet har inventerats på 

detaljnivå och övriga FÖP-området på medelnivå. Tillägg till grundutförandet av 

naturvärdesinventering har varit (för hela FÖP-området) naturvärdesklass 4, vär-

deelement (endast skyddsvärda träd), generellt biotopskydd och fördjupade 

artinventeringar av hasselmus, större vattensalamandermiljöer samt (endast för 

detaljplanområdet) hasselsnoksmiljöer. 

 

Inventeringsområdet omfattas delvis av lagstadgade områdesskydd såsom riksin-

tresse för naturvård, strandskydd samt naturvårdsavtal.  

Av rödlistade arter fanns före inventeringen sentida rapporter om vattenstånds 

(VU), pilblad (NT) samt skogsalm (CR) och ask (EN) inom inventeringsområdet. 

Dessutom finns rapporter om ett flertal rödlistade och fridlysta fågelarter, varav 

flera med häckningsindicier. Därtill kan nämnas rapporter av några fridlysta arter 

utöver fåglar, nämligen blåsippa, murgröna, grönvit nattviol och revlummer. 

 

Naturcentrums naturvärdesinventering av området 2016 resulterade i 10 natur-

värdesobjekt i detaljplanområdet varav inget bedömdes ha högsta naturvärde 

(klass 1), 1 bedömdes ha högt naturvärde (klass 2), 4 bedömdes ha påtagligt na-

turvärde (klass 3) och resterande 5 objekt visst naturvärde (klass 4). I övriga FÖP-

området avgränsades 52 naturvärdesobjekt varav 1 bedömdes ha högsta natur-

värde (klass 1), 1 bedömdes ha högt naturvärde (klass 2), 16 bedömdes ha påtag-

ligt naturvärde (klass 3) och 34 bedömdes ha visst naturvärde (klass 4). 

 
Totalt 33 värdeelement i form av skyddsvärda träd pekas ut, det rör sig i synner-

het om gamla, grova lövträd, ofta med håligheter eller hamlingsspår.  

 
Totalt 12 rödlistade arter noterades av Naturcentrum inom inventeringsområdet 

under inventeringen 2016. Det rör sig om vattenstånds (VU), pilblad (NT), skogs-

alm (CR), ask (EN), fjällvråk (NT), blå kärrhök (NT), spillkråka (NT), mindre hack-

spett (NT), kungsfiskare (VU), kungsfågel (VU), gulsparv (VU) och sävsparv (VU). 

 

Av fridlysta arter (förutom fåglar) noterades getlav, lopplummer och revlummer. 
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Naturvärdesinventering i Älvängen, Ale 
kommun 2016 

Uppdrag 

På uppdrag av Ale kommun har Naturcentrum AB genomfört naturvärdesinvente-

ring (NVI) av område för fördjupad översiktsplan över Älvängen i Ale kommun 

(karta 1). Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014, på 

fältnivå, med två olika detaljeringsgrader. I FÖP-området exklusive detaljplanom-

råde för Häljered har NVI genomförts på fältnivå, detaljeringsgrad medel. I detalj-

planområde för Häljered (karta 1) har NVI genomförts på fältnivå, detaljerings-

grad detalj. 

 

Karta 1. Gränser för inventeringsområdena.  
 
I hela FÖP-området (inklusive detaljplanområdet) har följande tillägg till NVI ge-

nomförts: generellt biotopskydd, värdeelement (endast skyddsvärda träd), samt 

fördjupad artinventering (hasselmus samt större vattensalamandermiljöer). I de-

taljplanområdet har dessutom ytterligare ett tillägg i form av fördjupad artinven-

tering (hasselsnoksmiljöer) genomförts. 

Inventeringsområdet (FÖP-området) är till ytan ca 580 ha, varav ca 17 ha utgörs 

av detaljplanområdet. Området domineras av bostads- och industribebyggelse 

samt infrastruktur men det finns även mer eller mindre stora inslag av barr- och 
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lövskogsbevuxna berg, betesmarker och åkermark. Området gränsar till de större 

vattendragen Göta älv och Grönån. I detaljplanområdet finns i huvudsak ett skog-

bevuxet berg samt öppen jordbruksmark. 

Metodik 

Naturvärdesinventering (NVI) 

För bedömning och klassificering av naturvärden användes den standardiserade 

metoden för naturvärdesinventering (SS 199000: 2014). Syftet med NVI är att 

”identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv 

betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbe-

döma dessa”. Bedömningen grundar sig på det nuvarande värdet för biologisk 

mångfald sett från förekomst av naturvårdsarter och biotopkvalitet samt säll-

synthet och hot. Betoningen på de aktuella förhållandena för biologisk mångfald 

innebär att värden för till exempel friluftsliv, geologi och landskapsbild inte inklu-

deras i bedömningen, ej heller ingår objektets framtidspotential vid restaurering. 

 

Fyra nivåer av naturvärdesklasser (nr 1-4) är aktuella i detta projekt: 

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald. 

Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mång-

fald. 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. Viss positiv betydelse för biologisk mång-

fald. 

Karteringen inom inventeringsområdet har genomförts med detaljeringsgraden 

medel (för FÖP-området exklusive detaljplanområdet) respektive detalj (för de-

taljplanområdet). Medel innebär att ytobjekt på 0,1 ha eller mer liksom linjefor-

made objekt med en längd av 50 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer 

karteras. Detalj innebär att ytobjekt på 10 m2 eller mer liksom linjeformade objekt 

med en längd av 10 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer karteras. Vidare 

genomfördes följande tillägg:  

-Generellt biotopskydd (i hela FÖP-området) vilket innebär att samtliga objekt 

som bedöms omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 

11§ och förordning om områdesskydd skall identifieras och kartläggas, oavsett 

storlek. 

-Värdeelement (i hela FÖP-området), i detta fall dock endast gällande skyddsvärda 

träd, vilka karterats och redovisas på karta samt i tabell. 



 7 

-Fördjupade artinventeringar av hasselmus och större vattensalamanderhabitat (i 

hela FÖP-området) samt hasselsnokshabitat (i detaljplanområdet), se vidare 

under respektive artrubrik. 

Insamling och sammanställning av uppgifter 

Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen 

insamlades från olika myndigheters hemsidor, främst Länsstyrelsens WebbGIS 

(Länsstyrelsen i Västra Götalands län). Eftersök och kontroller gjordes även på 

andra myndigheters hemsidor (Ale kommun, Naturvårdsverket, Jordbruksverket 

och Skogsstyrelsen) eller i känd litteratur. Därutöver begärdes och erhölls utdrag 

av alla artfynd från ArtDatabankens databaser (ArtDatabanken 2016-08-17) från 

aktuellt område med närmaste omgivningar.  

Fältbesök i inventeringsområdet 

Naturvärdesinventering i fält utfördes under perioden 16-24 november 2016. 

Beskrivning av området 

Inventeringsområdet utgörs till stora delar av bostadsbebyggelse, främst av villa-

karaktär med lummiga trädgårdar vilket ändå ger området en viss naturlighet, 

industribebyggelse (främst längs älven) och infrastruktur. I den sistnämnda kate-

gorin kan särskilt nämnas motorvägen E45 vilken genomkorsar inventeringsområ-

det i sydväst-nordostlig riktning, vilket sannolikt ger upphov till barriäreffekter för 

vissa organismgrupper. I övrigt finns mer eller mindre beskogade berg i området, 

nämnas kan exempelvis Kallareberget, Ranneberget och Bratteberget. Dessa berg 

är i stor utsträckning bevuxna med äldre skog, främst dominerad av tall och ek. 

Betesmarker finns främst längs Göta älv, men även insprängt i områdets östra 

delar. Områdets nordöstra del, närmast Grönån, domineras av åkermark. Av vat-

tenmiljöer finns förutom Göta älv och Grönån - vilka gränsar mot, men inte ingår i 

området - främst smärre vattendrag, ofta uträtade till diken samt enstaka småvat-

ten. Diken och vattendrag mynnar i regel i Göta älv eller Grönån. 

 

Kända uppgifter om området 

Riksintresse för naturvård 

Delar av inventeringsområdet längs Göta älv (karta 2) ingår i område av riksin-

tresse för naturvård NRO 14122, Göta och Nordre älvs dalgångar, med följande 

värdeomdöme: Mäktig sprickdal som väl åskådliggör en älvdals utveckling. I norra 

delen brant topografi, kanjonbildning och utpräglat ravinlandskap med mångfor-

mig skredmorfologi, särskilt utmed Slumpåns dalgång. Särpräglad flora i kanjo-

nens branter. I södra delen flackt landskap med översvämningsplan och uppstick-
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ande bergknallar. Representativt odlingslandskap, med lång kontinuitet och stort 

inslag av naturbetesmark. Växtsamhällena är bitvis art-och individrika, med arter 

som backsmörblomma, kärrsälting, havssälting, vattenstånds och backsmultron. 

Strandängarna, maderna och älven är av stor betydelse för häckande och ras-

tande våtmarksfåglar. Denna funktion förstärks av Göta älvs strategiska läge i ett 

flyttningsstråk för många fågelarter. Särskilt värdefulla lokaler är Mariebergs 

våtmarker, Stora Viken och Äskekärr. Göta älv med biflöden är viktiga som vand-

rings-, lek- och uppväxtområden för bl a lax, öring, asp och faren. I dalgången 

finns värdefulla geologiska lokaler för tolkning av terrängformernas bildning. 

(Länsstyrelsen Västra Götaland 2008). 

 

 

Karta 2. Lagliga skydd. 

Strandskydd 

De angränsande vattendragen Göta älv och Grönån omfattas helt eller delvis av 

strandskydd, vilket påverkar delar av området (karta 2). 

Skyddsvärda träd 

Tre träd inom inventeringsområdet har pekats ut som skyddsvärda enligt Länssty-
relsens inventeringar inom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för skyddsvärda 
träd. Det rör sig om två almar och en ask, samtliga belägna i en bäckravin söder 
om Häljered, i områdets sydvästligaste del (karta 4).  
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Nationellt och regionalt värdefulla odlingslandskap 

Tre objekt som anges som regionalt värdefulla odlingslandskap (karta 3) berör 

inventerings-området. Det gäller Göta älv (två objekt, klass 1) och Grönåns dal-

gång (klass 3) (Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994). Det södra av Göta älv-objekten 

pekas även ut som nationellt värdefullt odlingslandskap (Ekeland & Vik 1997). 

 

 

Karta 3. Tidigare inventeringar 

Ängs- och betesmarksinventeringen 

Två objekt i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering återfinns i områ-
dets sydvästra del (karta 4); dels strandängarna vid Häljered, dels ängsmark vid 
Ale vikingagård (inom detaljplanområdet). 

Lövskogsinventeringen 

Enligt Länsstyrelsens lövskogsinventering finns sex objekt inom inventeringsom-
rådet (karta 3). Det gäller bäckravin i Häljered/Häljered södra (klass 2), Kallareber-
get/Häljered norra (klass 3), Tollered/Ranneberget (klass 3), Valåsens östbrant 
(klass 3), Älvängen (klass 3) samt Högstorp (klass 3) (Appelqvist 1990). 

Nyckelbiotoper 

Det finns en registrerad nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen inom inventeringsom-
rådet (karta 4). Det gäller en bäckravin i Häljered som anges som "betad 
skog/bäckdal". 
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Skogliga naturvärdesobjekt 

Det finns ett utpekat naturvärdesobjekt enligt Skogsstyrelsen inom inventerings-
området (karta 4). Det ligger på Kallarebergets östra sida (inom detaljplanområ-
det) och anges som "brant". 
 

 

Karta 4. Tidigare inventeringar. 

Naturvårdsavtal 

Ett objekt föreligger inom inventeringsområdet som är formellt skyddat genom 
naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen (karta 2). Det ligger vid Brattebergets sydsida 
och anges som "blandad barr-, ordinär löv- och naturskogsartad lövskog". 
 

 

Karta 5. Kommunalt naturvårdsprogram. 
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Kommunalt naturvårdsprogram 

I naturvårdsprogrammet (Ale kommun 2007) ligger nio objekt inom inventerings-

området (karta 5): nr 97 - Valås (klass 3), nr 100 - Strandäng vid Äskekärr (klass 1), 

nr 109 - Bäckdal vid Häljered (klass 2), nr 110 - Kallareberget (klass 2), nr 111 - 

Kallareberget östra (klass 3), nr 112 - Ranneberget (klass 2), nr 113 - Strandäng vid 

Älvängen (klass 3), nr 114 - Lövskog vid Ivar Arosenius väg (klass 3), nr 115 - Löv-

dunge vid Högtorp (klass 3). Dessutom gränsar inventeringsområdet till nr 176 - 

Grönån (klass 1). 

Naturvårdsarter 

I ArtDatabankens databaser (uttag 2016-08-17) finns ett antal sentida (efter 1980) 

rapporterade fynd av rödlistade arter (ArtDatabanken 2015) inom inventerings-

området (karta 6).  

Fåglar är den artgrupp som dominerar bland rödlistade arter. Flera är även upp-

tagna i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, dessa markeras nedan med (EU). Eftersom 

fågellokaler i Artportalen oftast har mycket låg noggrannhet presenteras inte få-

gelfynden på karta utan endast i text nedan. Endast fåglar som bedömts kunna 

häcka eller utnyttja området som födosöks - rast- eller övervintringsmiljö har be-

aktats. 

 

Årta (VU) - enstaka fynd under häckningstid vid strandängarna nära Häljered. 

 

Havsörn (NT, EU) - flera fynd av förbiflygande och födosökande fåglar under alla 

årstider, i synnerhet nära Göta älv. 

 

Brun kärrhök (EU) - många fynd under häckningstid vid Häljered, bland annat av 

bobyggande fåglar. 

 

Blå kärrhök (NT, EU) - flera fynd från Häljered under vinter och sträcktider. 

 

Duvhök (NT) - enstaka fynd från Häljered under häckningstid. 

 

Fjällvråk (NT) - flera fynd av övervintrande eller rastande fåglar under icke-

häckningstid, de flesta i anslutning till Göta älv. 

 

Fiskgjuse (EU) - ett flertal fynd av födosökande fåglar i Göta älv vid Häljered under 

sträckperiod och häckningstid. 

 

Stenfalk (EU) - enstaka fynd i anslutning till Göta älv under sträcktid. 

 

Pilgrimsfalk (NT, EU) - spridda fynd under sträcktid i anslutning till Göta älv. 
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Grönbena (EU) - enstaka fynd vid Häljered, främst under sträcktid men även en 

spelande fågel i slutet av maj 2010. 

 

Silltrut (NT) - flertal fynd under vår - sommar - höst, men inga häckningsindicier. 

 

Gråtrut (VU) - många fynd under alla årstider, men inga häckningsindicier. 

 

Tornseglare (VU) - flera fynd från olika delar av undersökningsområdet under 

häckningstid, dock inga med högre häckningskriterier. 

 

Kungsfiskare (VU) - enstaka fynd under icke-häckningstid från Grönåns mynning 

och Häljered. 

 

Gröngöling (NT) - flera fynd från Häljered, även av spelande fåglar under häck-

ningstid. 

 

Spillkråka (NT, EU) - enstaka fynd i undersökningsområdet, men inga under häck-

ningstid. 

 

Mindre hackspett (NT) - enstaka fynd av revirhävdande fåglar vid Häljered. 

 

Sånglärka (NT) - enstaka fynd av revirhävdande fåglar, främst från Häljered. 

 

Hussvala (VU) - flera fynd under häckningstid, däribland av bobyggande fåglar vid 

Häljered 2010. 

 

Ängspiplärka (NT) - flera fynd under häckningstid, däribland konstaterad häckning 

vid Häljered 2014. 

 

Buskskvätta (NT) - flera fynd under häckningstid från Häljered. 

 

Kungsfågel (VU) - enstaka fynd av revirhävdande fåglar vid Häljered. 

 

Skäggmes (NT) - enstaka fynd vid Häljered varav något under häckningstid. 

 

Stare (VU) - flera fynd under häckningstid i området, men inga med högre häck-

ningskriterier. 

 

Rosenfink (VU) - sjungande fåglar noteras regelbundet vid älvstranden från Hälje-

red uppströms till den närmaste båthamnen. 

 

Gulsparv (VU) - enstaka fynd av revirhävdande fåglar vid Häljered. 

 

Sävsparv (VU) - flera fynd under häckningstid varav enstaka av sjungande fåglar, i 

anslutning till Göta älv. 
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Karta 6. Tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter (exklusive fåglar) i ArtData-
bankens register. 
 

Av rödlistade arter i övriga artgrupper finns fynd från undersökningsområdet gäl-

lande vattenstånds (VU), pilblad (NT), båda i anslutning till Göta älv. Det finns 

även ett flertal fynd av de hotade men fortfarande mycket vanliga arterna skogs-

alm (CR) och ask (EN), vilka inte presenteras på kartan. Av fridlysta arter finns 

rapporter om revlummer, blåsippa och grönvit nattviol i områdets sydligaste delar 

samt om murgröna i Älvängens samhälle. 

 

Vidare finns rapporter om följande signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000); 

korallav, guldlockmossa, stubbspretmossa, gullpudra, bäckbräsma, skogslind och 

hässleklocka. 

 

Naturvärdesinventering 

Naturvärdesobjekt FÖP-området exklusive detaljplanom-

rådet 

Totalt har 52 naturvärdesobjekt avgränsats inom inventeringsområdet (Karta 7-9). 

1 objekt bedömdes ha högsta naturvärde (klass 1), 1 objekt bedömdes ha högt 

naturvärde (klass 2), 16 objekt bedömdes ha påtagligt naturvärde (klass 3) och 34 

objekt bedömdes ha visst naturvärde (klass 4). För objektsbeskrivningar se bilaga 

1. 
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Karta 7. Naturvärdesobjekt FÖP-området, södra delen. 
 

 

Karta 8. Naturvärdesobjekt FÖP-området, mellersta delen. 

Naturvärdesobjekt detaljplanområdet Häljered 

Totalt har tio naturvärdesobjekt avgränsats inom inventeringsområdet (Karta 10). 

Inga objekt bedömdes ha högsta naturvärde (klass 1), ett objekt bedömdes ha 

högt naturvärde (klass 2), fyra objekt bedömdes ha påtagligt naturvärde (klass 3) 

och fem objekt bedömdes ha visst naturvärde (klass 4). För objektsbeskrivningar 

se bilaga 2. 
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Karta 9. Naturvärdesobjekt FÖP-området, norra delen. 
 

 

Karta 10. Naturvärdesobjekt detaljplanområdet. 
 

Naturvårdsarter 

Rödlistade och fridlysta arter 

I samband med inventeringen hittades följande rödlistade eller skyddade arter 

inom inventeringsområdet (karta 11). Det bör nämnas att samtliga fågelarter är 
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fridlysta enligt Artskyddsförordningen, här redovisas endast sådana som är rödlis-

tade eller upptagna i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv och därmed har ett ännu högre 

skyddsvärde. 

 

 

Getlav i objekt 39. 
 

Getlav - fridlyst 

En stor bål av den fridlysta getlaven hittades på en sälg i objekt 39. Arten är säll-

synt men något vanligare på västkusten, och tycks vara stadd i ökning. Möjligen är 

detta första fyndet för Ale kommun. 

 

Lopplummer - fridlyst 

Lopplummer är fridlyst i den bemärkelsen att den inte får grävas upp/dras upp 

med rötterna eller plockas kommersiellt. Ett bestånd påträffades i objekt 37.  

 

Revlummer - fridlyst 

Revlummer är fridlyst i den bemärkelsen att den inte får grävas upp/dras upp med 

rötterna eller plockas kommersiellt. Bestånd påträffades i objekt 10, 26, 32, 36 

och 37. 

 

Skogsalm (CR) 

Skogsalmen hotas av svampsjukdomen almsjuka men är fortfarande en vanlig art. 

Småplantor och yngre träd påträffades spritt i inventeringsområdet. Grövre träd 

påträffades i objekt 3, 46 och 48. 
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Lopplummer i objekt 37. 
 

Ask (EN) 

Asken är liksom skogsalmen fortfarande vanlig men hotad av en svampsjukdom. 

Småplantor och yngre träd påträffades spritt i inventeringsområdet. Grövre träd 

påträffades i objekt 3, 5, 14 och H1. 

 

 

Mycket grov ask i objekt 3. 
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Vattenstånds (VU) 

Vattenstånds är sällsynt i landet men förhållandevis vanlig i lämpliga miljöer längs 

Göta och Nordre älv. Påträffades rikligt på betade strandängar i objekt 1. 

 

 

Bladrosett av vattenstånds i objekt 1. 
 

Pilblad (NT) 

Pilblad påträffades i en bäckmynning i objekt 1. Arten förekommer sparsamt i 

lugna, näringsrika vatten. Den aktuella lokalen är utsatt för svall från fartygstrafi-

ken i Göta älv vilket medför en kraftig erosion. Troligen kommer arten därmed 

sannolikt inte bli särskilt långlivad just här. 

 

Sångsvan (EU:s fågeldirektiv, bilaga 1) 

En rastande sångsvan låg i Göta älv precis vid objekt 1. Arten rastar och övervint-

rar regelbundet i älven men håller sannolikt mest till på och runt Tjurholmen, 

utanför inventeringsområdet. 

 

Fjällvråk (NT) 

En stationär årsunge av fjällvråk höll till i objekt 1, där den sågs både i vila såväl 

som i aktivt födosök. Strandängarna längs älven utgör utmärkta rast- och över-

vintringsmiljöer för arten. 

 

Blå kärrhök (NT, EU:s fågeldirektiv, bilaga 1) 

En förbiflygande blå kärrhökshona noterades i objekt 1. Även för denna art utgör 

strandängar längs Göta älv goda rast- och jaktmarker. 
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Ung fjällvråk i objekt 1. 
 

Duvhök (NT) 

En nyligen använd slaktplats av duvhök i form av en grov låga hittades i objekt 16. 

Rester av flera duvor fanns på platsen, så det får antas att en duvhök håller vinter-

revir i området. Den högstammiga skogen som förekommer på Ranneberget kan 

vara en lämplig häckningsmiljö för arten. 

 

 

Födosöksinhack av spillkråka i talltorraka, objekt 33. 
 

Spillkråka (NT, EU:s fågeldirektiv, bilaga 1) 

Inga spillkråkor sågs eller hördes under inventeringen. Däremot noterades artens 

typiska födosöksinhack vid basen av talltorrakor i objekt 26, 31, 33, 36 och 37. 
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Inga bohål av arten hittades men det är troligt att den nämnda objekten ingår i ett 

spillkråkerevir. 

 

 

Mindre hackspettshål i alhögstubbe i objekt 14. 
 

Mindre hackspett (NT) 

Ett förhållandevis nyupphackat bo-/övernattningshål av mindre hackspett notera-

des i objekt 14. Miljön på Ranneberget bedöms som lämplig för arten, och då i 

synnerhet alkärret med gott om högstubbar i ovan nämnda objekt. 

 

Kungsfiskare (VU) 

En kungsfiskare noterades hastigt förbiflygande vid järnvägsbron över Grönån, 

alltså precis på gränsen av inventeringsområdet. Grönåns och Göta älvs stränder 

är lämpliga övervintringsmiljöer för arten. 

 

Kungsfågel (VU, EU:s fågeldirektiv, bilaga 1) 

Kungsfågeln är hotad men fortfarande mycket vanlig i alla typer av barrskogsmil-

jöer. Arten stryker omkring under vinterhalvåret så fynd i november säger inte så 

mycket om aktuell häckningsförekomst. Noterade flerstädes inom inventerings-

området. 

 

Gulsparv (VU) 

Även gulsparven är vanlig och enstaka fåglar noterades på flera ställen i skog och 

jordbruksmiljöer i inventeringsområdet. 
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Sävsparv (VU) 

Ett exemplar noterades vid Grönåns mynning. Arten häckar och rastar säkerligen 

här och där längs Göta älvstranden. 

 

 

Karta 11. Fynd av rödlistade och fridlysta arter under inventeringen, med undan-
tag av mycket vanliga fågelarter. Av skogsalm och ask redovisas endast förekoms-
ter av äldre/grövre träd. 

 

 

Ett urval signalarter och sällsynta arter, medsols från övre vänstra hörnet: kanta-
rellmussling i objekt H3, korallav i objekt H9, glansfläck i objekt 3, alléskruvmossa i 
objekt 48, papegojvaxskivling vid Grönån (ej i något objekt) samt hasseldyna i 
objekt 32. 
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Övriga naturvårdsarter 

Vidare hittades följande signalarter eller andra arter med naturvårdsintresse: 

kantarellmussling (S), papegojvaxskivling (S), hasseldyna, glansfläck (S), rostfläck 

(S), gammelgranslav, lönnlav (S), korallav, skriftlav, trädporella (S), långfliksmossa 

(S), stor revmossa (S), vaxmossa, klippfrullania (S), fällmossa (S), platt fjädermossa 

(S), trubbfjädermossa (S), vågig sidenmossa (S), guldlockmossa (S), stubbspret-

mossa (S), västlig hakmossa (S), alléskruvmossa, krusig ulota (S) och bäckbräsma 

(S). Se objektsbeskrivningarna (bilaga 1 och 2) för närmare uppgifter om deras 

förekomst. 

 

 

Ett urval skyddsvärda träd. Medsols från vänster: träd 18 (ask), träd 10 (lind), träd 
24 (ek) och träd 13 (klibbal). 

Värdeelement/skyddsvärda träd 

Totalt har 33 värdeelement i form av skyddsvärda träd noterats inom hela inven-

teringsområdet (karta 11-12). Det rör sig om åtta askar, åtta klibbalar, sex ekar, 

tre lönnar, två lindar samt ett träd vardera av skogsalm, sälg, tall, poppel, pil och 

hästkastanj (tabell 1). Övriga typer av värdeelement har alltså inte beaktats i före-

liggande undersökning. Träden har endast okulärbesiktigats, grovleken har såle-

des inte mätts med måttband utan endast uppskattats i termer som "medelgrov", 

"grov", "mycket grov" och så vidare. Grovlek är härvidlag ett relativt begrepp be-

roende på trädslag; en grov ek är exempelvis därmed i absoluta mått betydligt 

grövre än en grov tall. Utöver grovlek har även parametrar som håligheter, ham-

lingsspår, senvuxenhet, rödlistning och associerade naturvårdsarter beaktats i 

bedömningen. 
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Karta 11. Värdeelement i form av skyddsvärda träd, södra delen. 

 

 

Karta 12. Värdeelement i form av skyddsvärda träd, norra delen. 
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Tabell 2. Skyddsvärda träd 
 
Nr Art NV- 

objekt 

Grovlek Senvuxen Hålig- 

heter 

Hamlings-

spår 

NV- 

arter 

1 Ask 3 Mkt grov Nej Ja Ja Ja 

2 Ask 3 Grov Nej Nej Nej Ja 

3 Ask 3 Grov Nej Nej Ja Ja 

4 Skogsek 3 Grov Nej Nej Nej - 

5 Ask 3 Mkt grov Nej Nej Nej Ja 

6 Skogsek 3 Grov Nej Nej Nej - 

7 Ask 3 Mkt grov Nej Ja Nej - 

8 Skogsek 3 Mkt grov Nej Nej Nej Ja 

9 Hästkas-

tanj 

- Grov Nej Nej Nej - 

10 Lind - Grov Nej Ja Nej - 

11 Skogsek H3 Mkt grov Nej Nej Nej - 

12 Klibbal 27 Mkt grov Nej Nej Nej - 

13 Klibbal 27 Mkt grov Nej Nej Nej - 

14 Klibbal 27 Grov Nej Nej Nej - 

15 Klibbal 27 Grov Nej Nej Nej - 

16 Klibbal 27 Grov Nej Nej Nej - 

17 Klibbal 27 Grov Nej Nej Nej - 

18 Ask - Grov Nej Nej Nej - 

19 Sälg 25 Grov Nej Ja Nej - 

20 Lind - Grov Nej Nej Nej - 

21 Skogsek 35 Grov Nej Nej Nej - 

22 Tall 36 Mkt grov Nej Nej Nej - 

23 Poppel 39 Grov Nej Ja Nej - 

24 Skogsek 45 Mkt grov Nej Ja Nej - 

25 Skogsalm 48 Grov Nej Ja Ja Ja 

26 Skogslönn 48 Grov Nej Nej Ja Ja 

27 Skogslönn 48 Grov Nej Nej Ja Ja 

28 Skogslönn 48 Grov Nej Ja Ja Ja 

29 Pil - Grov Nej Ja Nej - 

30 Klibbal - Grov Nej Nej Nej - 

31 Klibbal - Grov Nej Ja Nej - 

32 Ask 5 Grov Nej Nej Ja - 

33 Ask 5 Grov Nej Nej Ja - 
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Generella biotopskydd 

Generellt biotopskydd gäller vissa utpekade biotoper enligt miljöbalken 7 kap. 11 

§. Det innebär ett lagstadgat skydd för dessa biotoper (allé, källa med omgivande 

våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, pilevall, småvatten och 

våtmark i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark samt åkerholme), i syfte att 

bevara den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Inom inventeringsområdet 

(hela FÖP-området inklusive detaljplanområdet) har samtliga objekt som bedöms 

omfattas av detta skydd noterats och karterats. 

Totalt noterades 41 generella biotopskyddsobjekt inom undersökningsområdet, 
varav 12 stenmurar, 21 vattendrag/diken, småvatten och våtmarker, 1 odlings-
röse, 5 alléer samt 2 åkerholmar (karta 13-14). Inga pilevallar eller källor hittades. 
 

 

Karta 13. Generella biotopskyddsobjekt, södra delen. 

 
Eftersom de flesta typer av biotopskyddsobjekt skall gränsa till eller omgärdas av 
jordbruksmark finns huvuddelen av objekten i de delar av undersökningsområdet 
där jordbruksmark dominerar, det vill säga i södra delen av inventeringsområdet 
runt Häljered samt i norra delen i Grönåns dalgång. Undantaget är alléer, vilka 
inom undersökningsområdet främst återfanns i tätbebyggda miljöer i Älvängens 
samhälle. Områdets jordbruksmiljöer utgörs i huvudsak av betesmarker, men en 
hel del åkermark/vall finns också, i synnerhet nära Grönån. 
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Karta 14. Generella biotopskyddsobjekt, norra delen. 

 

 

Stenmur vid Häljered. 
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Stenmurar i jordbruksmark 

Av stenmurar hittades 12 stycken. Stenmurar återfanns i samtliga områden av 
odlingslandskapskaraktär och deras skick varierade från välhållna till delvis hopra-
sade och övervuxna. 
 

 

Dike/vattendrag vid Grönån. 

Småvatten och våtmarker i jordbruksmark 

Totalt hittades 21 objekt i denna kategori varav en överväldigande majoritet (20 
stycken) utgjordes av diken/vattendrag. Den återstående utgjordes av ett småvat-
ten. Av rinnande vatten dominerade grävda diken/uträtade små vattendrag. 
 

 

Odlingsröse vid Häljered. 
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Odlingsrösen i jordbruksmark 

Ett mindre odlingsröse hittades i betesmark vid Göta älv i Häljered. 

 

 

Enkelsidig allé vid Grönebo. 

Alléer 

Av alléer hittades fem stycken, tre (en dubbelsidig och två enkelsidiga) längs 

gator i Älvängens samhälle och två enkelsidiga i mer rurala miljöer vid Högs-

torp. Endast alléer som uppfyller krav på antal (minst fem träd) och ål-

der/storlek (övervägande vuxna träd med ålder på minst 30 år och/eller 

brösthöjdsdiameter på minst 20 cm (Naturvårdsverket 2012)) har noterats. 

Det kan noteras att flera av alléerna bestod av äldre träd i aktiv hamling. 

Åkerholmar 

Två åkerholmar återfanns i undersökningsområdet, en i odlingsmark vid Hälje-

red och en i betesmark vid Högstorp. Båda åkerholmarna hade delvis karaktär 

av odlingsröse och skulle möjligen kunna härledas till denna kategori istället. 

 

Fördjupade artinventeringar 

Hasselmus 

Bakgrund 

Fördjupad artinventering av hasselmus har genomförts i hela inventeringsområ-
det. Det finns ett tidigare noterat fynd av hasselmus (upptagen i EU:s habitatdi-
rektiv, bilaga 4) i inventeringsområdet, nämligen på Rannebergets sydvästra del, i 
anslutning till en stenåldersboplats (naturvärdesobjekt 15). Fyndet finns noterat 
på en informationsskylt i området, och det är därför oklart varifrån uppgiften 
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kommer och hur gammal den är. Arten har därför särskilt eftersökts där. I övriga 
undersökningsområdet har lämpliga hasselmushabitat eftersökts och karterats, 
och om sådana hittats har hasselmus eftersökts noggrant i dessa områden. 
 
Hasselmöss förekommer i buskrika marker med tät eller mycket tät vegetation 
med inslag av bärande buskar och örter (tillexempel hassel, ek, hallon, björnbär, 
olvon, en mm.) Exempel på lämpliga livsmiljöer kan vara kraftledningsgator med 
täta buskskikt, brynmiljöer, lövrika hyggen och betesmarker med sammanhäng-
ande buskage. Både honor och hannar bygger klotformade sommarbon av gräs, 
löv och andra växtdelar i täta buskar eller låga träd. Bona brukar vara placerade 
från 0,5 meter till ett par meter ovan marken. Varje individ kan ha flera sommar-
bon per säsong. 
 

Metod 

I samband med naturvärdesinventering i november 2016 har lämpliga habitat 
eftersökts. Där sådana funnits har sommarbon av hasselmus eftersökts noggrant. 
Då genomströvas hela den lämpliga biotopen och undersöks samtliga lämpliga 
buskage. Eftersom hasselmössens sommarbon är väl kamouflerade måste varje 
lämpligt buskage undersökas mycket noga för att hitta eventuella bon. Grenar 
måste vikas åtsidan och i större buskage behöver inventeraren krypa in i buskaget 
för att få en god överblick. November är en lämplig tidpunkt för att eftersöka has-
selmusens sommarbon eftersom buskagen till stor del är avlövade. 
 

 

Björnbär, nypon och hassel vid Ranneberget. 

Resultat 

Två områden med lämpliga hasselmushabitat identifierades i inventeringsområ-
det (karta 15). Det rör sig om den tidigare kända lokalen på Ranneberget samt en 
igenväxningsmiljö nära Högstorp. Andra tänkbara miljöer i området (kraftled-
ningsgator, igenväxningsmiljöer och dylikt) bedömdes som olämpliga eftersom en 
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eller flera biotopkvaliteter saknades, exempelvis att andelen bärande buskar var 
låg eller att buskskiktet var för glest. 

HM1 - Ranneberget 

Området består av en halvöppen hagmark med ett fläckvis tätt buskskikt bestå-
ende av bärande buskar såsom hassel, björnbär, hallon och nypon. Enstaka träd 
finns i området, exempelvis några äldre aplar. I den närmaste omgivningen finns 
hasselrik, ekdominerad lövskog. De lämpligaste miljöerna fanns i anslutning till 
den öppna hagmarken, och det var hit som eftersöket av sommarbon koncentre-
rades. Inga bon eller andra indikationer på hasselmus hittades i området.  Det kan 
dock på intet sätt uteslutas att arten finns kvar i området. Delar av berget utgör 
lämpligt habitat för arten, men möjligen är berget som helhetsmiljö något isolerad 
från närliggande lämpliga miljöer, omgärdat av motorväg och bostadsområden. 
 

 

Benved, olvon, hassel med mera vid Högstorp. 

HM2 - Högstorp 

Igenväxningsmiljö med tätt - mycket tätt buskskikt dominerat av hassel med inslag 
av andra bärande träd och buskar som olvon, druvfläder, hallon och benved. En 
del av området består av uppvuxen lövskog (naturvärdesobjekt 46). Miljön be-
döms som mycket lämplig för hasselmus. Området genomsöktes i sin helhet, men 
inga säkra indikationer på närvaro av hasselmus hittades. Ett gräsbo av något slag 
hittades dock ca 1,5 m upp i en buske. Boet var illa åtgånget och svårt att identifi-
era. Det kan inte uteslutas att det rör sig om ett gammalt sommarbo av hassel-
mus, men det skulle lika gärna kunna vara rester av ett fågelbo av något slag. Det 
ska också noteras att området var mycket svårgenomsökt på grund av sin storlek 
och buskskiktets täthet. Det kan därför inte uteslutas att bon har missats. 
 
Inga säkra hasselmusbon eller andra tecken på arten hittades alltså med under 
inventeringen, men två lämpliga habitat och ett eventuellt gammalt bo. 
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Karta 15. Miljöer för hasselmus och större vattensalamander. 

Större vattensalamandermiljöer 

Bakgrund 

Fördjupad inventering av större vattensalamandermiljöer har genomförts i hela 

inventeringsområdet. Eftersom årstiden inte är lämplig för eftersök av djur har 

inventeringen endast inneburit en kartläggning av lämpliga reproduktionsmiljöer, 

vilka har eftersökts, noterats och karterats. 

Större vattensalamander leker helst i små - medelstora vattensamlingar som bör 

vara permanenta samt fisk- och kräftfria. Arten föredrar mer vegetationsrika vat-

ten men reproduktion förekommer även i vegetationsfattiga sådana. Vidare bör 

vattnen vara mer eller mindre solexponerade. Det finns inga tidigare kända fynd 

av arten inom eller i närheten av inventeringsområdet. 

 

Metod 

I samband med naturvärdesinventering i november 2016 har möjliga reprodukt-

ionsvatten efterspanats, noterats och karterats. De har delats in i två klasser, 

lämpliga och möjliga. Möjliga reproduktionsvatten bedöms som mindre lämpliga 

på grund av att en eller flera biotopkvaliteter saknas, men det är ändå inte uteslu-

tet att reproduktion sker i dessa typer av vatten. Bedömningen försvårades något 

av att flera av vattnen var istäckta vid inventeringstillfällena. 
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Resultat 

Totalt hittades tio småvatten inom undersökningsområdet. Två av dessa bedöm-
des som lämpliga reproduktionsmiljöer medan resterande åtta bedömdes som 
möjliga (karta 15). 

Lämpliga miljöer 

Endast två småvatten bedömdes som lämpliga för större vattensalamander. Det 
rör sig om en vegetationsrik damm (gammal branddamm?) nära Grönebo (S10, 
naturvärdesobjekt 50) samt en anlagd damm på motorbanan vid Bratteberget (S9, 
naturvärdesobjekt 38). Båda dessa är tillräckligt stora och djupa, solexponerade 
och sannolikt fiskfria. 
 

 

Mindre lämplig, men inte otänkbar reproduktionsmiljö för större vattensalaman-
der. Lokal S3. 

Möjliga miljöer 

Sju småvatten bedöms som mindre lämpliga men inte otänkbara som reprodukt-
ionsmiljöer för större vattensalamander. Ett småvatten i odlingsmark vid Häljered 
(S1) är mycket litet och grunt, och eventuellt inte permanent. En damm i skogs-
mark vid Häljered (S2, naturvärdesobjekt H10) är förvisso lagom stor och med en 
del vegetation, men den är antagligen för beskuggad för att vara optimal. S3-S7 är 
nyanlagda dagvattendammar i anslutning till motorvägen. Dessa är så gott som 
vegetationsfria och stränder och botten utgörs av sprängsten. De flesta av dem är 
rika på trådformiga grönalger vilket tyder på obalans i näringsstatusen. Några av 
dem ligger mitt i av- eller påfartsslingor till motorvägen vilket är ytterligare en 
negativ faktor eftersom de då är omgärdade av relativt hårt trafikerade vägar 
vilket försvårar djurens rörelser till och från dammen. S8 är en liten, troligen ej 
permanent damm i beskuggad skogsmiljö. 
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Hasselsnoksmiljöer 

Bakgrund 

Fördjupad inventering av hasselsnoksmiljöer har genomförts i detaljplanområdet 
Häljered. Eftersom årstiden inte är lämplig för eftersök av djur har inventeringen 
endast inneburit en kartläggning av lämpliga sommar- och vinterhabitat, vilka har 
eftersökts, noterats och karterats. 
 
Hasselsnok är rödlistad (VU) och upptagen i bilaga 4 till EU:s habitatdirektiv. Som 
sommarhabitat uppskattar arten solexponerade sandiga eller bergiga marker, 
gärna med rik markvegetation och gott om block och sprickor. Övervintringsloka-
ler utgörs ofta av solexponerade stenskravel eller sydvända, lövskogklädda ras-
branter. 
Det finns två gamla fynd av arten i någorlunda närhet av detaljplanområdet, ett 
från ca 500 m O om detaljplanområdet och det andra från ca 1,7 km NO om de-
taljplanområdet. Båda dessa fynd är från 1970-talet. 
 

Metod 

I samband med naturvärdesinventering i november 2016 har lämpliga sommarha-
bitat och övervintringsmiljöer eftersökts, noterats och karterats i detaljplanområ-
det. 
 

 

Karta 16. Hasselsnokhabitat. 

Resultat 

Som helhet bedöms detaljplanområdet vara lämpligt för arten, eftersom det till 
stor del utgörs av en mosaik av öppen jordbruksmark, skogar och hällmarker nära 
vatten. I området finns sannolikt en rik födotillgång i form av andra reptiler, små-
gnagare och groddjur. Tittar man närmare på särskilt lämpliga strukturer och ha-
bitat inom området ser det ut som följer (karta 16): Lämpliga sommarhabitat i 
form av solöppna hällmarker fanns på Kallarebergets platå samt i jordbruksmarker 
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vid Vikingagården. Dessa är dock inte optimala med avseende på tillgång på 
sprickor och block. Dock förekommer en del stenmurar vilket förhöjer värdet. Som 
övervintringsmiljöer kan murar, smärre stenskravel och åkerholmar längs Kallare-
bergets sydostsida fungera. Inte heller dessa är optimala med eftersom det inte 
finns särskilt mycket sten och det är tämligen beskuggat. På andra sidan av Kalla-
reberget, mot älven, finns en del rasbranter. Eftersom dessa är nordvästvända 
bedöms de dock som mindre lämpliga övervintringsmiljöer. 
 

 

Hällmarker på Kallareberget, lämpligt men inte optimalt sommarhabitat. 
 
Sammanfattningsvis utgör så gott som hela detaljplanområdet en möjlig miljö för 
hasselsnok, men optimala habitat saknas till stor del. Det är dock svårt att uttala 
sig med säkerhet om områdets värden utan att ta hänsyn till hur det ser ut sö-
derut, utanför detaljplan- och FÖP-områdena. Finns det högre värden där, vilket 
är mycket möjligt, kan även detaljplanområdet ingå i en helhetsmiljö för arten. 
 

Förslag på fördjupade artinventeringar 

Groddjur 

Det finns ett antal småvatten i inventeringsområdet som är mer eller mindre 
lämpliga för groddjur. Eftersom samtliga groddjur är fridlysta och större vattensa-
lamander och åkergroda är strikt skyddade skulle en fördjupad inventering av 
groddjur under lektid (mars-juni) vara lämplig att genomföra. 

Hasselsnok 

Inventeringen av hasselsnokshabitat som genomfördes ger vid handen att relativt 
lämpliga miljöer finns i detaljplanområdet. En fördjupad inventering av arten un-
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der lämplig säsong (sommartid), gärna något utökad söderut, skulle förhopp-
ningsvis ge ytterligare information om artens förekomst i området. 

Fåglar 

Flera rödlistade och skyddade fågelarter skulle kunna vara aktuella för fördjupade 
artinventeringar i området för att fastställa deras status som häckfåglar, exempel-
vis mindre hackspett, spillkråka, nattskärra och kanske en del strandängsfåglar vid 
Häljered. 

Hasselmus 

Eftersom vissa, förvisso vaga, indikationer om hasselmus noterades skulle det 
möjligen kunna tänkas att även en upprepad fördjupad artinventering av denna 
art vore värdefull. 
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Bilaga 1. Beskrivning av naturvärdesob-

jekt i FÖP-område Älvängen 

Objekt 1 – 3,2 ha (inom undersökningsområdet) 

 

 

Betade strandängar. 

Besöksdatum: 2016-11-23  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betad strandäng 

Natura 2000-naturtyp: 6410 (Fuktängar) 

Beskrivning: Stora, sammanhängande, nötbetade strandängar längs Göta älv. Ob-

jektet är relativt välhävdat och har sannolikt relativt lång beteskontinuitet, 

men delar av objektet har enligt markägaren i modern tid använts som åker-

mark. Ängarna är fuktiga - sumpiga och vegetationen domineras av tuvtåtel 

och tåg. Diken och stenmurar genomkorsar objektet och ställvis har kreaturs-

tramp skapat små vattensamlingar. Även en bäck från Häljered rinner genom 

objektet. I den sydligaste delen av objektet inom undersökningsområdet finns 

ett vassbälte längs älvstranden och innanför detta finns tendenser till en blå 

bård. Uppströms vassen är stranden delvis stenskodd men i övrigt oskyddad 

mot svall från förbipasserande fartyg och eroderas därför kraftigt med små la-

guner med ursvallad sand som resultat. Närmast älven är marken sandig och 

här finns sandblottor. Arter som havssälting indikerar att objektet stundom be-

rörs av saltvattensinbrott i älven. 
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Biotopkvalitéer: Betade fuktängar, sandblottor, vattensamlingar, kreaturstramp, 

blå bård 

Naturvårdsarter: Rikligt förekomst av vattenstånds (VU). Pilblad (NT) noterades 

vid bäckmynningen. Av hävdindikatorer noterades ängsvädd, knägräs och 

stagg. En förbiflygande blå kärrhök (VU) sågs samt en stationär, födosökande 

fjällvråk (VU). Några vinterhämplingar (VU) och gulsparvar (VU) höll till i objek-

tet. En sångsvan (EU) låg i älven precis i strandkanten. Tidigare finns rapporter 

om ett flertal rödlistade och skyddade fåglar, däribland finns häckningsindicier 

för brun kärrhök (EU), sånglärka (VU), ängspiplärka (NT), buskskvätta (NT), ro-

senfink (VU) och sävsparv (VU). Vidare har årta (VU) och skäggmes (VU) note-

rats under häckningstid och objektet nyttjas som födosöksområde, övervint-

ringsplats eller rastplats av arter såsom havsörn (NT, VU), fiskgjuse (EU), sten-

falk (EU), pilgrimsfalk (NT, EU), grönbena (EU), silltrut (NT), gråtrut (VU), kungs-

fiskare (VU) och stare (VU). Objektet bedöms vara mycket värdefullt för fåglar. 

Bedömt naturvärde: Högsta – klass 1 

Utslagsgivande värdeaspekter: Högt biotopvärde, högt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: Ja, objektet fortsätter åt sydväst, utanför undersök-

ningsområdet. 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Strandskydd. Diken och stenmurar om-

fattas av generellt biotopskydd. 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i ängs- och betesmarksinventeringen. Ingår i 

objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 1). Ingår i utpekat nationellt och 

regionalt värdefullt odlingslandskap (klass 1). 
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Objekt 2 – 1,8 ha 

 

 

Igenväxande strandäng. 

Besöksdatum: 2016-11-23  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark 

Biotoper: Alridå, igenväxande strandäng 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Strandängar under kraftig igenväxning längs Göta älv. Älvstranden är 

stenskodd, närmast stranden finns en ridå av yngre al. En del bäverfällda träd 

noterades här. Innanför alridån dominerar vass och jättegröe på sumpig mark. 

Biotopkvalitéer: Strandnära alsnår, död ved. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. Tidigare finns fynd av sjungande rosenfink (VU) i 

objektet. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Strandskydd. 

Tidigare inventeringar: Utgör objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 1). 

Ingår i utpekat nationellt och regionalt värdefullt odlingslandskap (klass 1). 
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Objekt 3 – 1,2 ha 

 

 

Bäckravin. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ädellövskog, bäckravin, bäck. 

Natura 2000-naturtyp: 9180 (Ädellövskogsbranter) 

Beskrivning: Bäckravin i betesmark med grov - mycket grov ask, alm och ek. En 

mycket grov ask har hamlingsspår. Inslag av stora hasselbuketter och äldre al 

varav vissa med sockel närmast bäcken. Skogsbingel dominerar i fältskiktet. 

Rikligt inslag av död ved, däribland grova lågor. Enstaka stenrösen finns i ob-

jektet. Rik mossflora. Bäcken har ett naturligt, varierat och meandrande lopp 

med växlingar mellan lugnflytande och starkare strömmande sträckor i väl be-

skuggad miljö. Bäcken är runt meterbred och 0,1-0,3 m djup. Bäckens botten-

substrat utgörs av lera, grus, sten och block. Vattnet är något grumlat. Bäcken 

skulle kunna fungera som lek- och uppväxtmiljö för laxfiskar men enligt närbo-

ende är sådana inte kända från bäcken. Kanske föreligger vandringshinder 

längre nedströms där bäcken är kulverterad under järnvägen. En gammal för-

fallen ålkista finns i bäcken. 

Biotopkvalitéer: Grova ädellövträd med håligheter, grova lågor, meandrande bäck 

med grus- och stenbotten, stenrösen 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S), glansfläck (S), guldlockmossa (S), fällmossa 

(S), trubbfjädermossa (S), platt fjädermossa (S), stubbspretmossa (S), trädpo-

rella (S), skogsalm (CR) - flera medelgrova - grova träd, ask (EN), flera grova - 

mycket grova träd, skogslind (S), bäckbräsma (S). Tidigare finns noteringar om 
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gullpudra (S) och hässleklocka (S), vilka inte återfanns på grund av årstiden 

men säkerligen kan finnas kvar. 

Bedömt naturvärde: Högt – klass 2 

Utslagsgivande värdeaspekter: Högt biotopvärde, högt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 2). 

Utgör nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsen. Utgör objekt i lövskogsinventeringen 

(klass 2). Ingår delvis i utpekat nationellt och regionalt värdefullt odlingsland-

skap (klass 1). Tre skyddsvärda träd finns i objektet enligt länsstyrelsens inven-

tering. 
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Objekt 4 – 0,1 ha 

 

Dike. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Dike/vattendrag 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Uträtat vattendrag/dike genom jordbruksmark. Relativt rikt på vege-

tation med gräs, tåg, lånkar och älggräs. Sprängsten är nyligen utlagt längs de-

lar av sträckan. Vattendraget håller högre naturvärden nedströms (objekt 3). 

Biotopkvalitéer: Öppet vatten i jordbruksmark. 

Naturvårdsarter: Inga noterade 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Omfattas av generellt biotopskydd. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 5 – 0,2 ha 

 

 

Grova ädellövträd. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Gårdsmiljö 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Grova ädellövträd i gårdsmiljö. Några äldre ekar samt två gamla, 

grova askar med hamlingsspår och håligheter. Trädens epifytflora undersöktes 

ej närmare eftersom de stod inne i privat trädgård. 

Biotopkvalitéer: Grova, ihåliga ädellövträd. 

Naturvårdsarter: Två gamla askar (EN). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3. 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 6 – 0,4 ha 

 

 

Trädbärande betesmark. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Trädbärande betesmark. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Trädbärande betesmark. Tydligt gödselpåverkad på frisk - fuktig mark 

med varierande hävd, inslag av tåg och bredbladiga gräs. Hävdindikatorer sak-

nas. Busk- och trädskiktet utgörs av äldre hagtorn, sälg, björk samt lind i form 

av en gammal lindberså. Även en husgrund finns i objektet. Delar av objektet 

utgörs därmed sannolikt av en gammal trädgård. 

Biotopkvalitéer: Äldre lövträd. 

Naturvårdsarter: inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Ingår i utpekat nationellt och regionalt värdefullt odlings-

landskap (klass 1). 
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Objekt 7 – 0,6 ha 

 

 

Trädbärande betesmark. 

Besöksdatum: 2016-11-22   Inventerare: Örjan Fritz 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Trädbärande betesmark. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Stenig, trädbärande betesmark i sluttning med högstammig medelål-

ders - äldre ek. Dålig hävd och gödselpåverkan. Stenmur kantar objektet. 

Biotopkvalitéer: Äldre ädellövträd i solöppen miljö. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Stenmur omfattas av generellt biotop-

skydd. 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

Objekt 8 – 0,1 ha 

 

 

Gammal fruktträdgård. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Fruktträdgård 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Fruktträdgård med gamla, ihåliga aplar och gamla vinbärsbuskar.  

Biotopkvalitéer: Ihåliga, gamla träd och buskar. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård 

Tidigare inventeringar: Ingår i utpekat nationellt och regionalt värdefullt odlings-

landskap (klass 1). 
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Objekt 9 – 3,6 ha (inom undersökningsområdet) 

 

 

Äldre tallskog. 

Besöksdatum: 2016-11-23  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Tallskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Talldominerad skog med inslag av ek och rönn på bergig, mager 

mark. En del äldre, grov tall. Sparsamt - ställvis måttligt inslag av död ved. De-

lar av objektet är nyligen avverkade men många grova tallar har sparats. Fält-

skikt domineras av blåbär. 

Biotopkvalitéer: Äldre tallar. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S). Svaga signalarter såsom långfliksmossa (S). 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4. 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: Objektet fortsätter söderut, utanför inventeringsom-

rådet. 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 10 – 1,5 ha 

 

 

Lövsumpskog i bäckravin. 

Besöksdatum: 2016-11-23  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog, bäck. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Yngre lövsumpskog med björk, al och asp längs bäck. Inslag av äldre 

al, tall och sälg. Bäcken rinner upp i utströmningsområde i objektets nordlig-

aste del. Botten- och fältskikt är glest men i sumpigare delar dominerar björn-

mossa och sjöfräken. Inslaget av död ved är sparsamt, dock finns enstaka 

högstubbar. Bäcken är liten och delvis uträtad, vattnet är lugnflytande och bot-

tensubstratet utgörs av lera, detritus och enstaka block. 

Biotopkvalitéer: Sumpig lövskog, högstubbar, bäck. 

Naturvårdsarter: Revlummer (fridlyst). 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 11 – 0,3 ha 

 

 

Bergknalle med blandskog. 

Besöksdatum: 2016-11-23  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Bergknalle, glest bevuxen med äldre tall samt enstaka ek, björk, asp 

och rönn. En stenmur genomkorsar objektet, Måttligt inslag av död ved, såväl 

liggande som stående. 

Biotopkvalitéer: Äldre tallar, död ved. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 12 – 0,8 ha 

 

 

Ekdominerad skog. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Likåldrig, högstammig, medelålders ekskog med inslag av bok, björk 

och yngre hassel. Obefintligt botten- och fältskikt och sparsamt - måttligt inslag 

av död ved. 

Biotopkvalitéer: Ädellövträd. 

Naturvårdsarter: Skriftlav, klippfrullania (S). 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). Ingår i två 

objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 2 och 3). 
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Objekt 13 – 1,7 ha 

 

 

Ekskog. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hedekskog 

Natura 2000-naturtyp: 9190 (Näringsfattig ekskog) 

Beskrivning: Varierad, olikåldrig skog på bergbunden mark dominerad av medelål-

ders - äldre ek med inslag av tall, asp och äldre björk. Uppslag av ung gran. Dö-

ende enbuskar samt enstaka grövre, spärrgreniga ekar och tallar vittnar om en 

tidigare mer öppen miljö. Botten- och fältskikt är glest och sparsamt och domi-

neras av blåbärsris men ställvis noterades kransmossa vilket tyder på rikare 

mark. Här och var finns inslag av block och lodytor. Inslaget av död ved är spar-

samt - måttligt. 

Biotopkvalitéer: Äldre ek, tall och björk. Block och lodytor. Lågor och torrakor. 

Naturvårdsarter: Epifytiskt växande korallav (S), rostfläck (S), klippfrullania (S). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3.  

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: Objektet fortsätter söderut, in i detaljplanområdet för 

Häljered, där det har objektsnr H9. 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård.  

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). Ingår i två 

objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 2 samt klass 3 - det sistnämnda 

utanför detaljplanområdet). Ingår delvis i naturvärdesobjekt enligt Skogsstyrel-

sen. 
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Objekt 14 – 1,1 ha 

 

 

Alkärr. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog 

Natura 2000-naturtyp: 9080 (Lövsumpskog) 

Beskrivning: Sumpigt alkärr vid Ranneberget med medelålders - äldre al med ten-

denser till sockelbildning. Inslag av medelålders ek, ask, björk och hassel. Rik-

ligt inslag av död ved, i synnerhet högstubbar. Objektet bedöms vara en lämp-

lig häckningsmiljö för mindre hackspett, och ett bo-/övernattningshål av arten 

återfanns också i en högstubbe. 

Biotopkvalitéer: Sumpig lövskog, högstubbar, bäck. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S), enstaka medelålders ask (EN), relativt 

nyupphackat bo-/övernattningshål av mindre hackspett (NT) i alhögstubbe. 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 2). 
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Objekt 15 – 0,4 ha 

 

 

Öppen hagmark 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Hävdad gräsmark 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Öppen, igenväxande gräsmark runt stenåldersboplats som troligen 

hävdas regelbundet. Inga hävdindikatorer bland kärlväxter hittades dock, men 

årstiden var heller inte den gynnsammaste för detta. Gott om hassel och bä-

rande träd och buskar såsom apel, hallon och björnbär. Enligt en informations-

skylt finns tidigare fynd av hasselmus i objektet, och det får anses utgöra ett 

lämpligt habitat för arten (se vidare fördjupad artinventering). 

Biotopkvalitéer: Bärande buskar, hasselsnår, hävdad ängsmark. 

Naturvårdsarter: Äldre fynd av hasselmus (EU). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 2). 
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Objekt 16 – 4,8 ha 

 

 

Ekdominerad skog. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Natura 2000-naturtyp: 9190 (Näringsfattig ekskog) 

Beskrivning: Varierad, medelålders - äldre skog på Ranneberget dominerad av 

högstammig ek på torr, hedartad mark med inslag av äldre björk och hasselbu-

ketter. Inslag av block och lodytor. Delar av objektet är gallrat/röjt, troligen 

med naturvårdssyfte. Inslaget av död ved är måttligt. En nyligen använd duv-

höksslaktplats hittades i objektet. 

Biotopkvalitéer: Sumpig lövskog, högstubbar, bäck. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S), späd frullania, duvhök (NT). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 2). 

 

 

 

 

 

 



 55 

Objekt 17 – 1,2 ha 

 

 

Ekskog. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hedekskog. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Yngre - medelålders ekskog med inslag av björk och hassel. En forn-

borg ligger i objektet vilket medför ett stort inslag av sten och block. Måttligt 

inslag av död ved. 

Biotopkvalitéer: Ädellövskog, stenrösen. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 2). 
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Objekt 18 – 1,2 ha 

 

 

Öppen hällmark. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Berg och sten. 

Biotoper: Öppen silikathällmark. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Öppen hällmark/igenväxande ljunghed med berg i dagen. Silikathäl-

larna har en rik lavflora och i skrevor och klåvor växer fårsvingel, bergsyra, 

bergglim, ljung, en, brakved, rönn, björk samt senvuxen ek. Naturtypen är 

präglad av sedan länge upphörd hävd men igenväxningsprocessen går mycket 

långsamt. 

Biotopkvalitéer: Öppna hällar, senvuxen ek. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 2). 
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Objekt 19 – 0,2 ha 

 

 

Nordvänd silikatbrant. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Berg och sten 

Biotoper: Silikatbrant 

Natura 2000-naturtyp: 8220 (Silikatbranter) 

Beskrivning: Nordvänd silikatbrant, delvis väl beskuggad och fuktig, delvis mer 

exponerad och torrare. Stora lodytor, blockrika och mossrika partier, senvuxen 

ek och rönn. Särpräglad lav- och mossflora. 

Biotopkvalitéer: Lodytor, block, fuktigt mikroklimat, senvuxna träd. 

Naturvårdsarter: Rostfläck (S), gammelgranslav, korallav (S) både på klippor och 

epifytiskt, vaxmossa (sällsynt), klippfrullania (S), späd frullania. Extremt rikliga 

förekomster av de svaga signalarterna västlig hakmossa (S), vågig sidenmossa 

(S) och krusig ulota (S). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, påtagligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 2). 
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Objekt 20 – 1,2 ha 

 

 

Hällmarkstallskog. 

Besöksdatum: 2016-11-23  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Medelålders - äldre tall på hällmark med islag av enstaka ek och 

björk. Blåbärsris i fältskiktet. Sparsamt inslag av död ved, däribland enstaka 

torrakor. 

Biotopkvalitéer: Äldre tall, torrakor. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 2). 
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Objekt 21 – 0,4 ha 

 

 

Blandskog. 

Besöksdatum: 2016-11-23  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Sekundär, gles blandskog med björk, tall, gran och hägg. Enstaka 

äldre träd samt inslag av lodytor. Sparsamt inslag av död ved, däribland några 

björkhögstubbar. 

Biotopkvalitéer: Lodytor, högstubbar. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 2). 
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Objekt 22 – 0,3 ha 

 

 

Bäckravin. 

Besöksdatum: 2016-11-23  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Bäckravin längs i det närmaste uttorkad bäck med äldre al med sock-

eltendenser. Inslag av björk och hasselbuketter. Rikligt inslag av död ved, såväl 

lågor som högstubbar. Sparsamt botten- och fältskikt. Visst uppslag av yngre 

gran. 

Biotopkvalitéer: Bäck, lågor, högstubbar. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 2). 
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Objekt 23 – 0,9 ha 

 

 

Lövblandskog. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövblandskog. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Igenväxande hagmark med äldre björk och sälg. Inslag av enstaka 

grov tall. Rikligt inslag av död ved, främst liggande i klenare dimensioner. 

Biotopkvalitéer: Äldre triviallövträd och tall, lågor. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 24 – 1,3 ha 

 

 

Blandskog. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Varierad, medelålders blandskog dominerad av björk och tall med 

inslag av asp och sälg. Ställvis sumpigt men torrare partier förekommer också. 

Inslaget av död ved är mestadels sparsamt men ställvis rikligt av både 

högstubbar och lågor. Stenmurar genomkorsar objektet. 

Biotopkvalitéer: Trädslagsvariation, död ved. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår delvis i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). 
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Objekt 25 – 0,2 ha (inom undersökningsområdet) 

 

 

Betesmark. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark. 

Natura 2000-naturtyp: 6270 (Silikatgräsmarker) 

Beskrivning: Nötbetad, mestadels frisk gräsmark. Låglänta partier är fuktigare med 

vegetation av tåg. Övriga delar är välhävdade med inslag av hävdgynnad flora 

även om viss gödselpåverkan ställvis kan ses. I kanten av objektet finns sten-

murar samt en mycket grov sälg. 

Biotopkvalitéer: Välhävdad betesmark. 

Naturvårdsarter: Av hävdindikatorer kan nämnas vit vaxskivling, mandelblomma, 

blåsuga och daggkåpor. 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Stenmurar omfattas av det generella biotopskyddet. 

Tidigare inventeringar: Inga kända 

 

 

 

 

 



 64 

Objekt 26 – 7,4 ha 

 

 

Blandskog. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Tall- och björkdominerad medelålders blandskog med inslag av gran. 

Enstaka grova tallar. Relativt varierat objekt, ställvis sumpigt med björnmossa 

och vitmossa i bottenskiktet, i torrare partier dominerar blåbärsris i fältskiktet. 

Måttligt inslag av död ved, både stående och liggande. Stenmurar genomkor-

sar objektet. 

Biotopkvalitéer: Äldre tall, sumpskog, torrakor. 

Naturvårdsarter: Revlummer (fridlyst). födosöksinhack av spillkråka (NT, EU) note-

rades vid basen av talltorrakor. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 27 – 1,8 ha 

 

 

Strandskog. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövsumpskog. 

Natura 2000-naturtyp: 9080 (Lövsumpskog) 

Beskrivning: Sumpig strandskog längs Göta älv. Sedan länge igenväxande 

strandäng dominerad av yngre - medelålders al med inslag av asp och pil. Vi-

dare finns ett påtagligt inslag av gamla, mycket grova alar med stora håligheter 

som sannolikt tidigare stått solitärt på strandängen. I fältskiktet dominerar 

vass och jättegröe. Inslaget av död ved är relativt rikligt, främst lågor på grund 

av bäveraktivitet, men även en hel del högstubbar. 

Biotopkvalitéer: Gamla träd, hålträd. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S), rikligt med den i sydvästra Sverige svaga 

signalarten krusig ulota (S). Tidigare finns fynd av pilblad (NT), vattenstånds 

(VU) och revirhävdande sävsparv (VU) i anslutning till objektet. 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 3). 

Ingår i utpekat nationellt och regionalt värdefullt odlingslandskap (klass 1). 
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Objekt 28 – 2,2 ha 

 

 

Strand med vass och snår. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Limnisk strand 

Biotoper: Gråvidesnår, alskog, vasshav. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Ställvis mycket blöt strand längs Göta älv dominerad av vass samt 

yngre al och äldre gråvidesnår. Inslag av enstaka grövre alar. 

Biotopkvalitéer: Vattenståndsvariationer 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 3). 

Ingår i utpekat nationellt och regionalt värdefullt odlingslandskap (klass 1). 
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Objekt 29 – 0,2 ha 

 

 

Dike/vattendrag 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Dike 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Vegetationsrikt dike/uträtat vattendrag mellan industriområde och 

gammal jordbruksmark. Tydligt näringspåverkat och starkt igenvuxet med 

bredkaveldun. Beskuggad av ridå av buskage och klena träd längs ena sidan. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Bedöms omfattas av generellt biotop-

skydd. 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 3). 

Ingår i utpekat nationellt och regionalt värdefullt odlingslandskap (klass 1). 

 

 

 

 

 



 68 

Objekt 30 – 0,7 ha 

 

 

Park. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Park 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Öppen park med medelålders björk, asp och sälg. Äldre syren-

buskage. I en del av objektet finns rester av en gammal trädgård med bärande 

träd och buskar såsom apel, olvon och liguster. Fältskiktet består av en slagen 

gräsmatta. 

Biotopkvalitéer: Lövträd i solöppen miljö. Bärande träd och buskar. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 31 – 3,6 ha 

 

 

Barrblandskog. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Barrblandskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Medelålders skog i sluttning, dominerad av tall med stort inslag av 

gran samt smärre inslag av björk och ek. Enstaka äldre tallar. Glest botten- och 

fältskikt. En liten bäck rinner genom objektet. Inslaget av död ved är sparsamt - 

måttligt. 

Biotopkvalitéer: Bäck, äldre tall, död ved. 

Naturvårdsarter: Födosöksinhack av spillkråka noterades på talltorrakor. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 32 – 2,0 ha 

 

 

Hällmarkstallskog. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Hällmark med medelålders - äldre tall. Inslag av enstaka äldre ek och 

hasselbuketter. Uppslag av yngre gran. Fältskiktet är sparsamt och domineras 

av blåbärs- och lingonris. Måttligt inslag av såväl stående som liggande död 

ved. 

Biotopkvalitéer: Äldre tall, äldre hasselbuketter. 

Naturvårdsarter: Revlummer (fridlyst). Enstaka signalarter med svagt signalvärde i 

sydvästra Sverige såsom långfliksmossa (S) och vågig sidenmossa (S). Den 

ovanliga och tidigare rödlistade hasseldynan påträffades på död klenved av 

hassel. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 33 – 4,1 ha 

 

 

Hällmarkstallskog. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Medelålders hällmarkstallskog med enstaka äldre tallar. Inslag av 

äldre björk. Gamla, döende enbuskar tyder på ett tidigare mer öppet landskap. 

Måttligt inslag av liggande död ved samt enstaka torrträd. Blåbärsris i fältskik-

tet. 

Biotopkvalitéer: Äldre tall, torrakor. 

Naturvårdsarter: Födosöksinhack av spillkråka (NT, EU) vid basen av en talltorr-

raka. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 34 – 0,5 ha 

 

 

Äspe-hässle 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Aspskog, hassellund 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Randlövskog på sluttande mark mot betesmark med medelgrov asp 

och hasselbuketter samt inslag av enstaka björk och grov ek.  Botten- och fält-

skikt var vid fältbesöket obefintligt, men det kan tänkas att våraspekten ser 

annorlunda ut. Inslaget av död ved är sparsamt - måttligt och består till stor del 

av stående död klenved i hasselbuketterna, men enstaka asplågor finns också. 

Biotopkvalitéer: Grov ek, hasselbuketter med död ved, solexponerad brynmiljö. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S), skriftlav, späd frullania. 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 35 – 0,5 ha 

 

 

Vattendrag i betesmark. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Dike/vattendrag 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Litet dike/uträtat vattendrag genom kvävepåverkad betesmark. En 

tunn ridå av yngre al kantar diket, vilket därigenom ges en viss beskuggning. 

Vattnet är grumligt och lugnflytande och bottensubstratet består av detritus 

och lera. 

Biotopkvalitéer: Öppet vattendrag i betesmark 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Omfattas av generellt biotopskydd. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 36 – 2,2 ha 

 

 

Tallskog. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Tallskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Bestånd av gammal, grov - mycket grov, vidkronig tall med inslag av 

björk, ek samt enstaka grov gran. En kraftledningsgata löper genom objektet. 

Måttligt inslag av död ved, däribland högstubbar och torrakor av grov tall och 

gran. Beståndet sköts enligt naturvårdsavtal. 

Biotopkvalitéer: Mycket grov tall. Torrakor. 

Naturvårdsarter: Revlummer (fridlyst) - mycket rikligt. Födosöksinhack av spill-

kråka (NT, EU) vid basen av talltorrakor. 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Naturvårdsavtal. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 37 – 3,8 ha 

 

 

Hällmarkstallskog 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Hällmarkstallskog 

Natura 2000-naturtyp: 9010 (Västlig taiga) 

Beskrivning: Gammal tallskog på hällmark. Inslag av senvuxen ek och äldre asp. 

Olikåldrigt, flerskiktat och varierat skogsobjekt, rikt på block och lodytor. Mått-

ligt - rikligt inslag av död ved, såväl liggande som stående. 

Biotopkvalitéer: Gammal tall, senvuxen ek, block, lodytor, död ved. 

Naturvårdsarter: Korallav (S) - även epifytiskt, stor revmossa (S), revlummer (frid-

lyst), lopplummer (fridlyst), födosöksinhack av spillkråka (NT, EU). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 38 – 0,1 ha 

 

 

Damm. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Småvatten 

Biotoper: Damm 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Liten damm i solexponerad miljö på motorbana. Kantad av tåg och 

kaveldun. Dammen var vid inventeringstillfället frusen så det var svårt att be-

döma djup och bottnens beskaffenhet. 

Biotopkvalitéer: Solexponerat småvatten. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 39 – 1,0 ha 

 

 

Lövblandskog. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövblandskog, silikatbrant 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Aspdominerad medelålders sekundär lövskog med inslag av björk, ek 

och äldre sälg och tall samt en mycket grov poppel. Ett smärre vattendrag/dike 

rinner längs objektets ena kant. En mindre, ostvänd brant finns i objektet med 

beskuggade lodytor. Inslaget av död ved är måttligt och består av såväl torra-

kor som lågor. 

Biotopkvalitéer: Öppet vattendrag i betesmark 

Naturvårdsarter: Getlav (fridlyst), trubbfjädermossa (S). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Vattendraget omfattas av generellt biotopskydd eftersom det grän-

sar till betesmark. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 40 – 1,4 ha 

 

 

Betesmark. 

Besöksdatum: 2016-11-17  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Silikatgräsmark 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Betesmark i sluttande terräng, betat av häst. Ställvis går berg i dagen. 

Delar är tydligt gödselpåverkade medan andra delar är torrängsartade och hy-

ser inslag av hävdgynnad flora. Enstaka äldre sälgar och björkar finns i objek-

tet. 

Biotopkvalitéer: Betesmark 

Naturvårdsarter: Hävdindikatorer såsom kopparbryum, daggkåpor och mandel-

blomma. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Gränsar till vattendrag som omfattas av generellt biotopskydd. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 41 – 0,3 ha 

 

 

Vattendrag. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Dike/vattendrag 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Nyanlagt eller omgrävt öppet vattendrag genom industriområde. 

Obeskuggat och ännu relativt vegetationsfritt. Kanterna består till stor del av 

utlagd sprängsten. 

Biotopkvalitéer: Öppet vattendrag. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår delvis i utpekat regionalt värdefullt odlingslandskap. 

Mynnar i Grönån, vilken har klass 1 i det kommunala naturvårdsprogrammet. 
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Objekt 42 – 0,2 ha 

 

 

Damm. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Småvatten 

Biotoper: Damm 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre, anlagd långsträckt damm i igenväxningsmark. Huvudsakligen 

solexponerat. Stränderna består främst av sprängsten. I kanterna finns vege-

tation av kaveldun och vass. Grumligt vatten. Mycket trådformiga grönalger 

tyder på ett överskott av näring. 

Biotopkvalitéer: Solexponerad damm. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i utpekat regionalt värdefullt odlingslandskap. 
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Objekt 43 – 0,4 ha 

 

 

Vattendrag. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Dike/vattendrag 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Uträtat vattendrag/dike med åkermark på östra och igenväxnings-

mark på västra sidan. Kulverterat under motorväg och järnväg. Obeskuggat 

men kraftigt igenvuxet av bland annat vass, jättegröe och tåg. Vattnet är lugn-

flytande och bottensubstratet är lera. 

Biotopkvalitéer: Vattendrag i jordbruksmark. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse (delvis). Strandskydd (delvis). Omfattas av generellt 

biotopskydd. 

Tidigare inventeringar: Ingår i utpekat regionalt värdefullt odlingslandskap. Myn-

nar i Grönån, vilken har klass 1 i det kommunala naturvårdsprogrammet. 
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Objekt 44 – 0,6 ha 

 

 

Vattendrag. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Dike/vattendrag 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Dike/uträtat vattendrag genom öppen jordbruksmark. Kulverterat 

under motorväg respektive järnväg. Helt obeskuggat förutom vid mynningen i 

Grönån där några äldre alar står. Närmast mynningen finns även rötter och en 

del död ved i vattnet och leriga strandbrinkar. Vattendraget är relativt vegetat-

ionsrikt med mannagräs och tåg. 

Biotopkvalitéer: Vattendrag i jordbruksmark. Rötter och död ved i vatten. Leriga 

strandbrinkar. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 (på gränsen till klass 3 vid mynningen) 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse (delvis). Strandskydd (delvis). Omfattas av generellt 

biotopskydd. 

Tidigare inventeringar: Ingår i utpekat regionalt värdefullt odlingslandskap. Myn-

nar i Grönån, vilken har klass 1 i det kommunala naturvårdsprogrammet. 
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Objekt 45 – 2,7 ha 

 

 

Ek-hasselskog. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog, hasselbacke. 

Natura 2000-naturtyp: 9190 (Näringsfattig ekskog) 

Beskrivning: Ek- och hasseldominerad skog i sluttande terräng. Medelgrov, hög-

stammig ek med inslag av enstaka grova - mycket grova ekar och stora hassel-

buketter. I övrigt finns inslag av äldre björk. Död ved förekommer sparsamt - 

måttligt. Marken är mager och hedartad och botten- och fältskikt är mycket 

glest. I objektets östligaste del rinner en liten, stenig och forsande bäck som är 

kulverterad såväl upp- som nedströms. Stenmurar genomkorsar objektet som 

sannolikt utgörs av en sedan länge igenvuxen hagmark. 

Biotopkvalitéer: Grov ek. Gamla hasselbuketter. Bäck. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S), klippfrullania (S). Tidigare finns fynd av 

stubbspretmossa (S). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår delvis i objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 

3). Ingår delvis i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). 
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Objekt 46 – 1,0 ha 

 

 

Lövblandskog. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövblandskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Yngre - medelålders lövblandskog dominerad av triviallöv såsom 

björk och asp med inslag av ädellöv som ek, lönn och enstaka medelgrov alm. 

Ställvis sumpigt med yngre - medelålders al. Beståndet har börjat självgallra 

och det är relativt rikligt med död ved, främst lågor i klenare dimensioner. Ob-

jektet är blockrikt. Uppslag av bärande träd och buskar såsom hassel, olvon 

och berberis. 

Biotopkvalitéer: Liggande död ved. Sumpskog. Block. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S), skogsalm (CR) - enstaka medelgrova träd, 

ask (EN) - enstaka yngre träd och fröplantor. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår delvis i objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 

3). Ingår delvis i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). 
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Objekt 47 – 0,6 ha 

 

 

Betesmark. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Silikatgräsmark 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Hästbetad hage med viss gödselpåverkan. Välhävdat med enstaka 

hävdindikatorer. Åkerholme/odlingsröse centralt i objektet. Kantas av stenmu-

rar. 

Biotopkvalitéer: Åkerholme, stenmurar. 

Naturvårdsarter: Av hävdindikatorer noterades daggkåpor. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Åkerholmen och stenmurarna omfattas av generellt biotopskydd. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt 48 – 0,1 ha 

 

 

Grova ädellövträd. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Allé 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Fyra grova, gamla ädellövträd; en alm och tre lönnar med hamlings-

spår, vissa med håligheter. Rik epifytflora. Träden står solexponerat i kanten av 

trädgård. Eftersom endast fyra träd ingår omfattas trädraden inte av det gene-

rella biotopskyddet för alléer. 

Biotopkvalitéer: Grova, solexponerade ädellövträd med håligheter. 

Naturvårdsarter: Lönnlav (S), fällmossa (S), guldlockmossa (S), alléskruvmossa 

(sällsynt, tidigare rödlistad), Skogsalm (CR), ett grovt träd. 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, påtagligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i utpekat regionalt värdefullt odlingslandskap. 
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Objekt 49 – 1,4 ha 

 

 

Betesmark. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Betesmark 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Varierad och kuperad, delvis trädbärande betesmark med extensiv 

hävd. I fuktigare delar är hävden sämre och här dominerar tåg och tuvtåtel. 

Inga hävdindikatorer hittades. Stenmurar och enstaka block finns i objektet, 

liksom äldre hasselbuketter, björk och sälg. Sparsamt med död ved finns i an-

slutning till träd och buskar. 

Biotopkvalitéer: Stenmurar, block, äldre lövträd. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Stenmurar i objektet omfattas av generellt biotopskydd. 

Tidigare inventeringar: Ingår i utpekat regionalt värdefullt odlingslandskap. 
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Objekt 50 – 0,2 ha 

 

 

Damm. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Småvatten 

Biotoper: Damm 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Mindre damm, kanske en gammal branddamm, kantad av medelål-

ders - äldre al, pil och björk. Delvis vegetationsrikt med kaveldun och andmat. 

Död ved i vattnet. Kan fungera som reproduktionslokal för groddjur. 

Biotopkvalitéer: Småvatten, död ved i vatten. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: Ingår i utpekat regionalt värdefullt odlingslandskap. 
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Objekt 51 – 0,3 ha 

 

 

Dike. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Vattendrag. 

Biotoper: Dike 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Dike/uträtad bäck genom trädesåkrar. Delvis kraftigt igenvuxet av 

jättegröe och andra storvuxna gräs. Diket är till största delen obeskuggat, men 

närmast mynningen i Grönån finns al och vildapel.  

Biotopkvalitéer: Dike i jordbruksmark. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Strandskydd (delvis). Generellt biotop-

skydd. 

Tidigare inventeringar: Ingår delvis i objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 

3). Ingår delvis i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). Ingår i utpekat region-

alt värdefullt odlingslandskap. Mynnar i Grönån, vilken har klass 1 i det kom-

munala naturvårdsprogrammet. 
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Objekt 52 – 0,3 ha 

 

 

Dike. 

Besöksdatum: 2016-11-16  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Vattendrag. 

Biotoper: Dike 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Dike/uträtad bäck genom jordbruksmark. Delvis igenvuxet men öpp-

nare nära mynningen i Grönån där en grov al står. I övrigt obeskuggat. 

Biotopkvalitéer: Dike i jordbruksmark. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Strandskydd (delvis). Generellt biotop-

skydd. 

Tidigare inventeringar: Ingår delvis i objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 

3). Ingår delvis i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). Ingår i utpekat region-

alt värdefullt odlingslandskap. Mynnar i Grönån, vilken har klass 1 i det kom-

munala naturvårdsprogrammet. 
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Bilaga 2. Beskrivning av naturvärdesob-

jekt i detaljplanområde Häljered 

Objekt H1 – 0,5 ha 

 

 

Blockrik sluttning med lövträd. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövblandskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Lövskog i blockrik brant med medelålders - enstaka äldre ask, ek och 

björk med inslag av äldre hasselbuketter. Svagt utvecklat fältskikt med exem-

pelvis tuvtåtel, ormbunkar och harsyra. Kransmossa i bottenskiktet indikerar 

rikare mark. Stenmurar samt en liten bäck genomkorsar objektet. Sparsamt - 

måttligt inslag av död ved, däribland en del björkhögstubbar. 

Biotopkvalitéer: Ädellövträd, äldre hasselbuketter, högstubbar, block. 

Naturvårdsarter: Ask (EN), flera medelålders samt enstaka äldre, medelgrova träd. 

Skogsalm (CR), enstaka fröplantor. Västlig hakmossa (S), dock lågt signalvärde i 

sydvästra Sverige. 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). Ingår i ob-

jekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 2). 
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Objekt H2 – 0,9 ha 

 

 

Ekskog i sluttning. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Natura 2000-naturtyp: 9190 (Näringsfattig ekskog) 

 Beskrivning: Äldre, högstammig ekskog i blockrik brant. Enstaka grova och mer 

spärrgreniga ekar vilka liksom enbuskar tyder på ett tidigare mer öppet land-

skap. Inslag av äldre tall och björk. Äldre hasselbuketter i buskskiktet. Skogen 

är hedartad med svagt utvecklat botten- och fältskikt. Måttligt inslag av död 

ved, främst torrakor. 

Biotopkvalitéer: Äldre ek, äldre hasselbuketter, blockrikt, torrakor. 

Naturvårdsarter: Endast svaga signalarter såsom stor revmossa (S) och västlig 

hakmossa (S). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Strandskydd (delvis). 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). Ingår i ob-

jekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 2). 
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Objekt H3 – 0,7 ha 

 

 

Äldre ekskog i brant. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ekskog 

Natura 2000-naturtyp: 9190 (Näringsfattig ekskog) 

Beskrivning: Brant med grov ek och gamla hasselbuketter med inslag av äldre lind. 

Lodytor och grovblockig terräng med fuktigt mikroklimat. Måttligt - ställvis rik-

ligt med död ved, både stående och liggande. Kransmossa och tidigare fynd av 

blåsippa tyder på rikare mark. 

Biotopkvalitéer: Grova ädellövträd, grova lågor, torrakor, block, lodytor, gamla 

hasselbuketter. 

Naturvårdsarter: Under inventeringen hittades signalarter såsom kantarellmuss-

ling (S), epifytiskt växande korallav (S), rostfläck (S), skriftlav, skogslind (S), 

klippfrullania (S) och stor revmossa (S). Sedan tidigare föreligger fynd av blå-

sippa (S, fridlyst) vilken inte återfanns under inventeringen men bedöms kunna 

finnas kvar. 

Bedömt naturvärde: Högt – klass 2 

Utslagsgivande värdeaspekter: Högt biotopvärde, påtagligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Strandskydd (största delen). 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). Ingår i na-

turvärdesobjekt enligt Skogsstyrelsen. Ingår i objekt i kommunalt naturvårds-

program (klass 2). Delar av objektet ingår i utpekat Nationellt och Regionalt 

värdefullt odlingslandskap (klass 1). 
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Objekt H4 – 3,9 ha 

 

 

Delvis tallbevuxna hällmarker. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog, öppen silikathällmark 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Hällmarkstallskog/igenväxande ljunghed på Kallarebergets platå med 

medelålders - enstaka äldre tall, ek och björk. Delar är relativt öppna med 

hedartad vegetation och berg i dagen. I bottenskiktet finns en rik lavflora med 

bland annat renlavar, i fält- och buskskikt dominerar ljung, kruståtel, blåbär 

och en samt bärande träd och buskar såsom brakved och rönn. 

Biotopkvalitéer: Grov tall, öppna berghällar, bärande buskar och träd. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Strandskydd (delvis). 

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). Ingår i ob-

jekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 2). Ingår delvis i naturvärdesobjekt 

enligt Skogsstyrelsen. Delar av objektet ingår i utpekat Nationellt och Regionalt 

värdefullt odlingslandskap (klass 1). 
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Objekt H5 – 0,5 ha 

 

 

Randädellövskog. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Ädellövskog 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Randädellövskog längs bergssluttning med bryn mot öppen odlings-

mark. Bård av äldre ek med inslag av äldre lind och asp samt gamla hasselbu-

ketter. En stenmur löper genom större delen av objektet. En del block finns i 

objektet. Inslaget av död ved är sparsamt - måttligt, bland annat finns enstaka 

björkhögstubbar. 

Biotopkvalitéer: Äldre ädellövträd. Gamla hasselbuketter. Högstubbe. Block. 

Naturvårdsarter: Kantarellmussling (S), skogslind (S). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3. 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Ingår delvis i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). 
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Objekt H6 – 0,1 ha 

 

 

Öppen hällmark. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Berg och sten 

Biotoper: Silikathällmark 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Bergknalle med öppen silikathällmark. Rik flora av skorplavar på 

berghällarna. Skrevor med fårsvingel och blommande örter såsom kärleksört 

och johannesört. En stenmur korsar objektet. 

Biotopkvalitéer: Öppna berghällar. Blomrikt. Stenmur. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 3 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Förutsatt att hällmarken kan betraktas 

som en hävdpräglad miljö så bör stenmuren omfattas av det generella biotop-

skyddet.  

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt H7 – 1,0 ha 

 

 

Betesmark. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotoper: Kultiverad betesmark 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Frisk-torr betesmark, sannolikt för tillfället under ohävd men vissa 

hävdpräglade inslag finns ännu kvar. Relativt blomrikt med arter som äkta jo-

hannesört, smultron, rölleka, daggkåpor och fläckvis torrängsartat med grå-

fibbla. Delar är emellertid tydligt gödselpåverkade med bredbladiga gräs och 

ogräsmaskrosor. 

Biotopkvalitéer: Blomrikt, viss hävdprägel. 

Naturvårdsarter: Bland hävdindikatorer kan nämnas daggkåpor och gråfibbla. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt H8 – 0,1 ha 

 

 

Åkerholme. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Åkerholme 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Liten åkerholme i öppen odlingsmark med ett odlingsröse samt yngre 

- medelålders björk, ek och tall. 

Biotopkvalitéer: Stenröse. Solexponerat. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. Omfattas av det generella biotopskyd-

det. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 
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Objekt H9 – 1,7 ha 

 

 

Ekskog. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hedekskog 

Natura 2000-naturtyp: 9190 (Näringsfattig ekskog) 

Beskrivning: Varierad, olikåldrig skog på bergbunden mark dominerad av medelål-

ders - äldre ek med inslag av tall, asp och äldre björk. Uppslag av ung gran. Dö-

ende enbuskar samt enstaka grövre, spärrgreniga ekar och tallar vittnar om en 

tidigare mer öppen miljö. Botten- och fältskikt är glest och sparsamt och domi-

neras av blåbärsris men ställvis noterades kransmossa vilket tyder på rikare 

mark. Här och var finns inslag av block och lodytor. Inslaget av död ved är spar-

samt - måttligt. 

Biotopkvalitéer: Äldre ek, tall och björk. Block och lodytor. Lågor och torrakor. 

Naturvårdsarter: Epifytiskt växande korallav (S), rostfläck (S), klippfrullania (S). 

Bedömt naturvärde: Påtagligt – klass 3.  

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde, visst artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: Objektet fortsätter norrut, utanför detaljplanområdet 

in i det övriga FÖP-området där det utgör objekt 13. 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård.  

Tidigare inventeringar: Ingår i objekt i lövskogsinventeringen (klass 3). Ingår i två 

objekt i kommunalt naturvårdsprogram (klass 2 samt klass 3 - det sistnämnda 

utanför detaljplanområdet). Ingår delvis i naturvärdesobjekt enligt Skogsstyrel-

sen. 
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Objekt H10 – 0,1 ha 

 

 

Damm. 

Besöksdatum: 2016-11-22  Inventerare: Johan Svedholm 

Dominerande naturtyp: Småvatten 

Biotoper: Damm 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Litet uppdämt småvatten, max meterdjupt och beskuggat av skog 

runt om. Bottensubstratet utgörs främst av detritus. Vattenvegetationen do-

mineras helt av mannagräs. Kan vara av betydelse som reproduktionslokal för 

groddjur. 

Biotopkvalitéer: Öppet vatten. Undervattens- och flytbladsvegetation. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 

Bedömt naturvärde: Visst – klass 4 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde, obetydligt artvärde. 

Gränsöverskridande objekt: - 

Lagligt skydd: Riksintresse för naturvård. 

Tidigare inventeringar: Inga kända. 

 

 


