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Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Häljereds
verksamhetsområde
Inventeringen har gjorts översiktligt med inriktning mot strukturer och biotoper.
Naturvårdsintressanta arter har noterats när de har påträffats men ingen tid har
ägnats åt att aktivt leta arter.
I området finns inga sedan tidigare dokumenterade naturvärden.
Inom området ligger ganska många stenmurar som på långa sträckor är
välbevarade. I området finns också två bäckar, ett dike och ett antal
odlingsrösen. Alla dessa s.k. landskapselement omfattas av biotopskydd enligt
miljöbalken när de ligger i, eller i anslutning till, jordbruksmark. Om de ligger i
skogsmark har de inget skydd men de har ändå ett stort kulturhistoriskt värde
och i många fall en viktig ekologisk funktion, bl.a. för vissa fågelarter och som
övervintringsplatser för grod- och kräldjur. Landskapselementen bör därför
bevaras så långt det är möjligt.
Inom området har följande delområden identifierats och bedömts vid fältbesök.
1. Området utgörs av åkermark som till största delen fortfarande odlas, i
söder har en del ytor tagits i anspråk för vägbygget. I områdets västra
del rinner en rätad bäck och längs skogsbrynet nordväst finns en
stenmur. Bäcken med omgivande vegetation och stenmuren har vissa
naturvärden och omfattas av biotopskydd i övrigt noterades inga
naturvärden i området
2. Ung lövskog där de dominerande trädslagen är asp och björk med ett
ganska rikligt inslag av ek. Nära åkermarken i den södra delen finns ett
fuktigt parti med lite äldre al och en del videsnår. Längs områdets norra
gräns finns en stenmur, det är tveksamt om den omfattas av
biotopskydd eftersom den i dag omges av skog men bör trots det sparas
om det är möjligt. Området saknar förhöjda naturvärden men ekarna
har förutsättningar att utveckla naturvärden på sikt det är därför positivt
om en del av dem kan stå kvar.
3. Åkermark som till stora delar fortfarande odlas. Inom området finns
många biotopskyddade element bl.a. en delvis rätad bäck som går
genom hela området från norr till söder, längs bäcken växer ganska
rikligt med hästskräppa. Stenmurar finns längs hela den nordvästra
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kanten av området och mellan gärdena i nordost. Närmast elljusspåret
finns ett odlingsröse och i kanten mot ställverket finns ett öppet dike.
Utöver dessa biotopskydd har två solitärträd markerats på kartan dels en
ek (E) som har goda förutsättningar att utveckla naturvärden, dels en
gammal apel (A) som redan idag har en viktig biologisk funktion bl.a.
för insekter och fåglar. Biotopskydden med omgivande vegetation har
naturvärden och bör därför bevaras så långt det är möjligt, åkermarken
saknar naturvärden.
4. Litet område i anslutning till kraftledningen där det växer täta bestånd
av unga lövträd och buskar. Genom området går en bäck som fortsätter
i kulvert under åkermarken. Längs kanten mot åkermarken ligger tre
odlingsrösen som troligen omfattas av biotopskydd. Förhöjda
naturvärden noterades endast i form av odlingsrösena och bäcken.
5. Olikåldrigt bestånd med blandskog som domineras av björk med stort
inslag av tall varav en del är gamla. Trädslagsvariationen är stor bl.a.
finns ek, rönn, oxel, asp, ask och gran, även i buskskiktet finns en stor
variation. I markskiktet återfinns bärris och örter bl.a. liljekonvalj och
ekorrbär. Området har naturvärden i form av att det är flerskiktat och
den stora variationen av träd och buskar. Området bör bevaras som en
skärm mellan elljusspåret och verksamhetsområdet, särskilt med tanke
på att det avgränsas mot åkermarken av biotopskyddade stenmurar.
6. I den västra delen växer en remsa med ung granskog (ca 25 år). Övriga
delar utgörs av blandskog som domineras av tall och björk med små
inslag av ek och asp. Området avgränsas mot åkermarken av bäcken och
en stenmur inom område 3. Inga förhöjda naturvärden noterades vid
besöket men en ridå bör sparas mot elljusspåret.
7. Området är idag ett lövskogsbryn mot åkermarken med stor
trädslagsvariation, här växer bl.a. al, sälg, ask, asp, björk, hägg och ek.
Mellan åkermarken och brynet rinner bäcken och en stenmur inom
område 3. Området har naturvärden som kommer att utvecklas med
tiden och bör därför bevaras.
8. Området är en skogbeklädd udde i åkermarken som tidigare varit en
åkerholme. I den norra delen som förut var åkermark växer ung lövskog
som domineras av ask, utmed en stenmur växer lite äldre lövträd.
Söderut, på den tidigare åkerholmen, är skogen glesare och domineras
av ek och ask med inslag av gamla tallar, rönn och gran. Längs den östra
kanten finns tre odlingsrösen och i den norra delen ligger en gammal
jordkällare (J). Troligen omfattas inte odlingsrösena av biotopskydd
eftersom de idag ligger i skog men det är ändå önskvärt att de bevaras
tillsammans med stenmuren och några av de äldre träden.
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