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Sammanfattning 
Ale kommun arbetar med en detaljplan för ett område omfattande bl.a. fastigheten Backa 1:13 söder 

om Nödinge tätort. Som en del av detaljplanearbetet har en naturvärdesinventering gjorts av Örnborg 

Kyrkander Biologi & Miljö AB. Det aktuella inventeringsområdet omfattar ca 68 ha. 

Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt svensk standard (SS 199000:2014 och med stöd av SIS-TR 

199001:2014) på fältnivå med detaljeringsgrad detalj och med tilläggen naturvärdesklass 4, generellt 

biotopskydd samt värdeelement. Därtill har observationer av och potentiella livsmiljöer för särskilt 

skyddade arter enligt artskyddsförordningen samt observationer av alla fridlysta och rödlistade arter 

noterats. 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades 39 naturvärdesobjekt med förhöjda naturvärden. 

Fyra områden bedömdes ha naturvärden motsvarande klass 2 (Högt naturvärde), 13 stycken 

naturvärden motsvarande klass 3 (Påtagliga naturvärden) och 22 områden naturvärden motsvarande 

klass 4 (Visst naturvärde).  

Inventeringsområdet har en varierad natur och detta bidrar till att skapa mervärden. Övergångar mellan 

olika miljöer är nämligen ofta artrika då arter från de olika miljöerna möts här. En blandning av 

miljöer ger också förutsättningar för arter som lever olika delar av sina liv i olika biotoper, eller som 

häckar i en och söker föda i en annan. Ett landskapsobjekt har därför skapats för att fånga upp värden 

knutna till landskapet som helhet. Landskapsobjektet ligger till största del över de mer öppna delarna 

av inventeringsområdet, detta eftersom det är här övergångsmiljöerna finns.  

Totalt identifierades 34 objekt som bedömts omfattas av det generella biotopskyddet. Stenmurar, diken 

samt odlingsrösen finns i flertal, därtill finns två åkerholmar samt att delar av Lodingebäcken bedöms 

omfattas av biotopskyddet. 

Inom inventeringsområdet identifierades totalt 69 värdeelement. Av dessa är 29 st skyddsvärda träd 

och 8 st särskilt skyddsvärda träd. Träden utgörs av bok, björk, tall, ek, sälg, apel, rönn, al och gran. 

Bland värdeelementen finns också flera stenmurar i skogen. Andra värdeelement som noterades var 

bl.a. stenmiljöer såsom rösen, klippbranter och mindre lodytor, ett par mindre bäckar, diken och 

sandmiljöer. 

Två rödlistade arter noterades vid inventeringen. Dessa var askEN och almCR. Revlummer som är 

fridlyst noterades också på en plats. 

En genomgång har gjorts av potentiella livsmiljöer för arter som omfattas av artskyddsförordningens 

4§ och som har noterats i området. De arter som utifrån detta varit aktuella är: större vattensalamander, 
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åkergroda, fladdermöss samt flera fågelarter. Större vattensalamander är förvisso inte påträffad men 

uppdraget var att ändå beakta den. 

I uppdraget ingick även att granska inventeringar och utredningar som gjorts inom området sedan 

tidigare samt göra en bedömning huruvida de är tillräckliga som underlag för att gå vidare med 

detaljplanearbetet. Eventuella oklarheter/brister har sammanställts och förtydligats samt förslag på 

kompletteringsåtgärder har tagits fram. 
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Inledning 
Ale kommun arbetar med en detaljplan för 

ett område omfattande bl.a. fastigheten 

Backa 1:13 söder om Nödinge tätort. Som 

en del av detaljplanearbetet har en 

naturvärdesinventering gjorts. Örnborg 

Kyrkander Biologi & Miljö AB fick 

uppdraget att genomföra inventeringen och 

resultatet presenteras i föreliggande rapport. 

Det aktuella inventeringsområdets 

lokalisering framgår av figur 1. Området 

omfattar ca 68 ha. 

Metod 

Naturvärdesinventering (NVI) 

För det aktuella inventeringsområdet har en naturvärdesinventering gjorts enligt SS 199000:2014 och 

med stöd av SIS-TR 199001:2014 (Swedish Standards Institute (SIS), 2014). Den använda 

standardiserade metoden får numera anses gälla som nationell standard för naturvärdesinventering. 

Metoden är framtagen för att identifiera, avgränsa, dokumentera och naturvärdesbedöma geografiskt 

avgränsade områden, s.k. Naturvärdesobjekt (NVO), med förhöjda naturvärden, vilka bedöms vara av 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen har gjorts på fältnivå vilket inkluderar en 

förstudie såväl som en fältinventering. Detaljeringsgraden har varit detalj vilket innebär att 

naturvärdesobjekt på 10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en längd av 10 m eller mer och en 

bredd av 0,5 m eller mer identifieras. NVI:n har gjorts med tilläggen naturvärdesklass 4, generellt 

biotopskydd samt värdeelement. Därtill har observationer av och potentiella livsmiljöer för särskilt 

skyddade arter enligt artskyddsförordningen samt observationer av alla fridlysta och rödlistade arter 

noterats. Särskilt skyddade arter enligt artskyddsförordningen har tolkats som arter som omfattas av 

4§. 

Förstudien har gjorts utifrån kartor, ortofoton och övriga tillgängliga faktaunderlag från området. 

Tillgängliga faktaunderlag bestod av tidigare observationer, inkl. skyddsklassade sådana, av arter som 

rapporterats in till SLU Artdatabanken t.o.m. 2020-11-09 (www.artportalen.se). Andra underlag som 

använts är Länsstyrelsen i Västra Götalands läns publika webbkarta, SGU:s jordartskarta och 

 

Figur 1. Aktuellt inventeringsområde, söder om Nödinge. 
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Skogsstyrelsens Skogens pärlor. Därtill har rapporter från ett flertal inventeringar och utredningar som 

gjorts tidigare i området varit underlag till förstudien. 

Utifrån tillgängliga bakgrundsunderlag identifierades och avgränsades preliminära delområden på 

karta. Dessa fick också en preliminär naturvärdesklass. Därefter inventerades områdena i fält i enlighet 

med modellen i SIS-standarden som utgår från bedömningskriterierna: 

• Art (artrikedom samt förekomst av naturvårdsarter) (Hallingbäck, 2013) 

• Biotop (biotopkvalitet samt sällsynthet och hot)  

Vid fältinventeringen verifierades alternativt ändrades de preliminära klassningarna utifrån art- och 

biotopvärden som vägs samman till naturvärden enligt en fyrgradig skala: 

1. Högsta naturvärde 

2. Högt naturvärde 

3. Påtagligt naturvärde 

4. Visst naturvärde 

Naturvärdesinventeringens fältdel genomfördes av Britta Lidberg från Örnborg Kyrkander Biologi & 

Miljö AB den 24-26 november 2020, ett par dagar som bjöd på både regn och solsken och ett par 

plusgrader. 

Gjorda bedömningar i samband med NVI ska kunna användas som ett strategiskt verktyg i samband 

med detaljplanearbete, exploatering i naturmiljöer och vid naturvårdande åtgärder och naturskydd. 

Naturvärdesinventering är dock ingen exakt vetenskap utan bygger på befintlig samlad kunskap som 

finns inom naturvård, ekologi och naturgeografi där många aspekter värderas och vägs samman. Den 

slutliga bedömningen kan sålunda förändras om ny kunskap tillförs för aktuellt område. 

Vid allt kartarbete har koordinatsystem SWEREF 99 12 00 använts. 

Granskning av tidigare inventeringar och utredningar 

De inventeringar och utredningar som gjorts inom området sedan tidigare har, som nämnts ovan, 

utgjort underlag till naturvärdesinventeringen. I uppdraget har även ingått att granska dem och göra en 

bedömning huruvida de är tillräckliga som underlag för att gå vidare med detaljplanearbetet. 

Eventuella oklarheter/brister har sammanställts och förtydligats samt förslag på 

kompletteringsåtgärder har tagits fram.  
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Resultat 

Skyddade områden och andra utpekade naturvärden 

Lodingebäcken som utgör inventeringsområdets östra gräns är del av riksintresset Göta och Nordre 

älvs dalgångar (NRO 14122). I riksintresset lyfts Göta älv med biflöden fram som viktiga vandrings-, 

lek- och uppväxtmiljöer för bl.a. öring. 

I kommunens naturvårdsprogram är Lodingebäcken utpekat som ett objekt med Höga naturvärden, 

klass 2, på en tregradig skala. De värden som lyfts fram är t.ex. att här finns höga tätheter av öring tack 

vare goda lek- och uppväxtmiljöer. 

Ett stråk på Lahallsåsen, som delvis går in i inventeringsområdet, är med i lövskogsinventeringen som 

ett klass 3-objekt på en tregradig skala där klass 1 innebar högst värden. 

Östra delen av inventeringsområdet ingår i objektet Backa som är utpekat som regionalt värdefullt 

odlingslandskap. 

   

Figur 2. Karta över några av de sedan tidigare utpekade naturvärdena som sammanfaller med inventeringsområdet. 
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Tidigare artobservationer, inventeringar och utredningar 

En sökning i Artportalen (SLU Artdatabanken, 2020a) efter artobservationer i området ger en lång 

träfflista där det stora flertalet rapporter är fågelobservationer. De allra flesta av dessa är rapporterade 

med så låg noggrannhet att det inte med säkerhet går att säga om fåglarna observerats inom 

inventeringsområdet. Än mindre går observationerna att knyta till specifika delområden vilket hade 

behövts för att använda dem vid klassningen av naturvärdesobjekt. Undantag finns och ibland går det 

att utifrån kommentarer i rapporterna fastställa observationernas position. Förutom fåglar finns bl.a. 

observationer av fladdermöss och groddjur, dessa har varit möjliga att använda som underlag i 

naturvärdesinventeringen. 

Inom området finns enligt Länsstyrelsens informationskarta endast två skyddsvärda träd 

(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2020). Det är en bok där grusvägen går in i området norrifrån 

samt en björk lite längre ner på vägen. I kommunens egen inventering av skyddsvärda träd finns boken 

inte med men däremot björken som är ett grovt hålträd. Därutöver har kommunen registrerat 7 st 

efterträdare av tall, ek och björk med en stamomkrets på ca 200 cm eller mer. En gammal flerstammig 

tall är noterad som övrigt träd. Samtliga träd utom tre återfanns vid föreliggande inventering och har 

markerats som värdeelement (se avsnitt Värdeelement).  

Andra tidigare inventeringar och utredningar i området har gjorts för skyddade fågelarter, fladdermöss, 

hasselmushabitat, kräldjur, hasselsnokshabitat, åkergroda och större vattensalamander, groddjur, 

häckfågel samt en biotopkartering av Lodingebäcken. Därtill har en inventering av generella 

biotopskydd samt flera översiktliga naturinventeringar gjorts. Kortfattat kan resultaten sammanfattas 

med att inventeringsområdet hyser mer eller mindre intressanta miljöer för samtliga inventerade 

artgrupper. Resultaten ligger till grund för bedömning av naturvärdesobjekt och relevanta delar finns 

beskrivna för respektive objekt. En sammanställning av resultaten för inventeringsområdet finns i 

bilaga 1 där även den granskning som gjorts i förhållande till detaljplanearbetet presenteras.  

Inventeringsområdet 

Inventeringsområdet ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i Nödinge. Den nordvästra 

delen utgörs av Lahallsåsen som är en kuperad skogklädd ås med flera mindre klippbranter samt en 

damm. Längs åsens nederkant går en grusväg och längs denna ligger två samlingar hus vilka är de 

enda byggnaderna som finns inom området. Även i områdets västra och sydöstra del ingår relativt 

kuperade skogsområden som bitvis sluttar brant åt väster. Ut mot E45 förekommer bergssidor där 

vegetationen har skalats av. I skogarna finns ganska gott om stenmurar i mer eller mindre välbevarat 

skick, i kombination med kvarstående enbuskar tyder murarna på att markerna längre tillbaka i tiden 

har använts för utmarksbete. Områdets nordöstra gräns utgörs av Lodingebäcken. De centrala och 

östra delarna består av odlingsmark, av denna brukas endast de östra delarna aktivt som kultiverad 
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betesmark, övrig odlingsmark ligger i träda och är bevuxen med högväxt vegetation samt enstaka 

inslag av sly som etablerat sig. I söder finns öppna ytor efter en igenlagd grustäkt som tidigare även 

varit gokartbana, dessa delar är magra och har bitvis lågväxt vegetation, men tallen håller på att 

etablera sig här. 

Genom området går flera mindre vägar och stigar, bl.a. på en gammal järnvägsbank. Dessa nyttjas för 

promenader. Mitt i området finns en agilitybana. 

De delar av inventeringsområdet som inte har naturvärdesklassats, d.v.s. områden som inte bedömts nå 

upp till naturvärdesklass 4, består till största del av de öppna odlingsmarkerna och den igenlagda 

täkten, till viss del av granproduktionsskog eller yngre lövskog samt en mindre del av golfbanan. 

Framförallt de öppna markerna som är genombrutna av diken, stenmurar och lövridåer har emellertid 

naturvärden, inte minst i egenskap av det mosaiklandskap de utgör. Dessa delar har därför identifierats 

som ett landskapsobjekt vilket beskrivs under särskild rubrik. 
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Identifierade naturvärdesobjekt (NVO) med 

naturvärdesklassning 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades 39 naturvärdesobjekt med förhöjda naturvärden. 

Fyra områden bedömdes ha naturvärden motsvarande klass 2 (Högt naturvärde), 13 naturvärden 

motsvarande klass 3 (Påtagligt naturvärde) och 22 områden bedömdes hysa naturvärden motsvarande 

klass 4 (Visst naturvärde). Naturvärdesobjekten presenteras i figur 3 samt beskrivs nedan tillsammans 

med motiveringar till klassningarna. 

Vissa objekt borde enligt standarden ha slagits ihop till ett stort objekt då de utgörs av samma naturtyp 

och har fått samma naturvärdesklass. De presenteras ändock här som olika objekt då de skiljer sig åt i 

struktur och en uppdelning i olika objekt förenklar beskrivningen. Exempel är objekt 1, 2 och 4 som 

alla har naturtyp Skog och träd samt naturvärdesklass 4. 

 

Figur 3. Identifierade naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. 
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NVO 1. BLANDSKOG I BRANT 

Naturtyp Skog och träd Areal  1,47 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Detta objekt är en västvänd lite brantare sluttning med blandskog som i söder domineras av lövträd 

och i norr av barrträd. I söder växer företrädesvis yngre träd och buskar av björk, ek, hassel samt 

någon gran. Kaprifol slingrar sig upp längs stammarna. En del av ekarna är senvuxna och troligtvis 

äldre än deras storlek skvallrar om. Här finns lite död björkved, både stående och liggande. Längre 

norrut blir björkarna medelålders, här finns enstaka björkhögstubbar, och det är bitvis ganska tätt med 

unggran samt inslag av tall. Här finns mer liggande död ved, mest klen, och det är stenigt. I dessa 

delar, dvs södra halvan, finns inga gamla träd. I norra halvan dominerar tall med enstaka halvgrova 

träd. Här är trädskiktet glesare med mer uppvuxna träd, även några ekar och bokar och flera halvgrova 

björkar. Mindre kvantitet men grövre död ved i norra halvan, både stående och liggande. I ett stråk 

nedför sluttning ligger mossöverväxta block. På marken växer bl.a. blåbärsris. 

I nordost avgränsas området av en stenmur som sedan viker av inåt, genom objektet. Muren är noterad 

som värdeelement. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

I området noterades kungsfågel som i 2015 års rödlista var klassad som Sårbar (VU) men sedan 2020 

åter är bedömd som Livskraftig (LC). Några naturvårdsarter noterades således inte i området som 

därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde.  

Bedömningsgrunder för områdets 

biotopvärden 

Bedömningen är att området har ett visst 

biotopvärde. Detta motiveras med att det 

är blandskog med stort lövinslag som delvis 

utgörs av ädellöv. Här finns senvuxna ekar, 

död ved, äldre tall samt blockmiljöer. 

Sammanfattande 

naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde 

ger bedömningen att naturvärdesobjektet 

hyser ett Visst naturvärde (klass 4).  

   

Figur 4. NVO 1. Södra delen av området med yngre blandskog med inslag av 

död ved. 
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NVO 2. TALLSKOG MED LÖVINSLAG 

Naturtyp Skog och träd Areal  1,14 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Halvgrov tallskog i sydvänd sluttning med inslag av 

björk, spridda ekar samt enstaka yngre gran. I 

buskskiktet finns relativt mycket hassel och enstaka 

enar ner mot husen, även kaprifol. I fältskiktet noterades 

bl.a. vårfryle, blåbär och ormbunkar. I övre delen av 

sluttningen, dvs norra delen av området, finns små 

lodytor och block med skrymslen. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades och området bedöms 

därför ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Området bedöms ha ett visst biotopvärde. Denna 

bedömning grundas på att området utgörs av blandskog 

med medelålders tall och stort inslag av hassel och 

kaprifol m.m. som ger snåriga buskmiljöer. Här finns 

även stenstrukturer såsom block och lodytor. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att området har ett Visst naturvärde 

(klass 4). 

NVO 3. EKSKOG MED LÖVBRYN 

Naturtyp Skog och träd Areal  1,69 ha Naturvärdesklass   2 

Allmän beskrivning 

Området utgörs av blandlövskog dominerad av ek men också med björk, asp, yngre bok, inslag av 

gran och tall samt hassel. Undervegetationen har bitvis röjts, bl.a. närmast vägen i söder, ett område 

som tidigare pekats ut som en klass 2-lokal vid en inventering av hasselmushabitat (Naturcentrum AB, 

2020). I och med röjningarna är området inte intressant för hasselmöss i dagsläget. Brynet mot vägen 

har även identifierats som en särskilt värdefull hasselsnoksmiljö (Ahlén et al., 2017). Detta har snarare 

påverkats positivt av röjningarna. Området är även en viktig del av det klass 1-område för fladdermöss 

  

Figur 5. Bild från NVO 2 med medelålders tall, hassel, 

björk och ek. 
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som identifierats i en tidigare inventering (Naturcentrum AB, 2019), detta genom att lövbrynet mot 

vägen tillsammans med trädridån på andra sidan vägen bildar en skyddad miljö där fladdermössen 

gillar att jaga.  

I sydväst dominerar medelålders ek och det är här som gjorda röjningar och gallringar är påtagligast. 

Längst i sydväst finns flera torrakor, ett träd med stamskada och några enar. Det är viss, men inte så 

stor variation i ekarnas ålder. Trädskiktet i östra delen är något tätare och mer åldersvarierat samt att 

här finns död ved i form av enstaka lågor, något som saknas i västra delen. I öster finns även tre 

mossbeväxta rösen, rester av en stenmur samt en stor, sydvänd lodyta som dock skuggas av träden. 

Här står även en 

tvåstammig björk där den 

största stammen är ett 

hålträd som mäter 64 cm i 

diameter och därmed är ett 

särskilt skyddsvärt träd. 

  

  

 

Figur 6. NVO 3. Överst den sydvästra delen med gles, gallrad och underröjd 

medelålders ekskog. Nederst lodytan i östra delen. 
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Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

I samband med kräldjursinventeringen 2017 (Ahlén et al., 2017) gjordes flera fynd av kopparödla samt 

skogsödla i områdets östra del, ut mot vägen. Åtta olika fladdersmusarter har registrerats i eller i 

anslutning till området vid en inventering 2017 (Naturcentrum AB, 2019). Deras närvaro kan knytas 

till bland annat detta område. Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta och således naturvårdarter. 

Utifrån dessa artfynd bedöms området ha ett påtagligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Brynet mot vägen är utpekat som en miljö med mycket goda förutsättningar för hasselsnok. Även om 

ingen hasselsnok hittades vid kräldjursinventeringen noterades kopparödla och skogsödla vilket i sig 

visar att biotopen är intressant. Tillika är lövbrynet av värde för jagande fladdermöss som har noterats 

i området. Bland de strukturer som ger variation och bidrar till områdets värde för olika arter är bland 

annat det stora inslaget av medelålders ek, lodytan, rösena, stenmuren och det grova hålträdet. 

Sammantaget leder detta till bedömningen att området hyser ett påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Högt 

naturvärde (klass 2).  

NVO 4. ÅSHÖJD MED TALLSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  4,22 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Uppe på en av Lahallsåsens höjdpartier finns detta stycke kuperad tallskog med, i öster, relativt stort 

inslag av grövre tall (runt 60 cm i diameter) och enstaka granar i samma dimension. I övrigt är tallarna 

runt medelåldern och det kommer underväxt av yngre gran, det finns dock en viss åldersspridning 

både bland tallarna och granarna. Lövinslaget består av måttligt med björk. Det finns lågor och 

torrakor men i mindre omfattning. På marken växer diverse triviala mossarter samt blåbär och lingon. 

I sänkor i berget finns enstaka små sumpområden. I nordväst och i sydost finns enstaka gamla 

döda/döende enbuskar.  

I östra delen avslutas området med trädbevuxna, mossiga bergsbranter där det finns en del skrymslen 

och skrevor för mindre djur att nyttja som livsmiljöer. I sluttningarna finns även en kort stenmursrest, 

en grov högstubbe av gran som är hålträd (särskilt skyddsvärt träd) och på krönet står två grova tallar. 

Den ena är flerstammig där ett par av stammarna är döda men den grövsta, som mätts till 72 cm i 

diameter, lever. Inte osannolikt är trädet äldre än 200 år vilket i så fall gör det till ett särskilt 

skyddsvärt träd. Bilden på rapportens framsida visar denna tall. 
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Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

I samband med en inventering av kräldjur noterades 

kopparödla vid ett tillfälle i området (Ahlén et al., 

2017). Då det rör sig om endast ett fynd har området 

ändå tillsvidare bedömts ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Området sticker inte ut för sina biotopvärden men det 

har ändå bedömts hysa ett visst biotopvärde tack vare 

att tallarna har uppnått medelålder samtidigt som det 

finns en viss åldersspridning samt inslag av äldre träd 

och ändå viss förekomst av död ved. Även 

förekomsten av bergsbranter och mindre sumpområden 

bidrar till biotopvärdet.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger 

bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  

NVO 5. LÖVRIK BLANDSKOG MED GROVA TRÄD 

Naturtyp Skog och träd Areal  1,06 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Objektet utgörs av en blandskog med stort lövinslag i en stenig sluttning mot sydost. 

Trädslagsvariationen är något större än i omgivande skog, här noterades tall, gran, ek, bok, björk, 

hassel och al och det finns träd i olika åldrar. Flera träd av ek, tall och bok är grova med en omkrets på 

ca 180 cm. Bland hasseln finns det också några halvgrova buketter och på flera döda hasselstammar 

växte kantarellmussling. Det finns flera björkhögstubbar med gott om insektsgnag och tickor, generellt 

är det relativt mycket död ved, både stående och liggande, även av lite grövre dimensioner och flera 

träd har stamskador i form av sprickor eller fläkningar. Sammanlagt noterades fem skyddsvärda träd i 

området samt ett i gränsen mot NVO 1. Dessa träd utgörs av tallar, en bok, en ek samt en 

björkhögstubbe med hål. I kommunens trädinventering finns även en grov ek noterad som inte kunde 

lokaliseras vid besöket. I sydväst ingår en liten fuktsvacka med bland annat veketåg och blåtåtel, den 

förmodas dock torka ut sommartid. 

  

Figur 7. En av de grova tallarna i östra delen av NVO 4.  
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Förutom att marken, som nämnts, är stenig finns stenmiljöer också i form av en stenmur i gränsen mot 

NVO 1 samt i form av en mindre lodyta i öster. I nordväst avgränsas objektet dessutom av en stor 

klippbrant med lodytor och skrevor, själva branten ligger utanför området men påverkar ändå 

lokalklimatet.   

Vid områdets norra gräns, i anslutning till den stora klippbranten, gjordes flera fynd av kopparödla i 

samband med en kräldjursinventering 2017 (Ahlén et al., 2017). Området kan tänkas vara ett bra 

tillhåll för kopparödlorna tack vare de steniga miljöerna, det stora lövinslaget och det glesare 

trädskiktet som släpper igenom mer sol. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Kopparödlan är fridlyst och därmed en naturvårdart. Området bedöms därför ha ett visst artvärde. 

Kantarellmussling har tidigare varit listad som en skoglig signalart med högt signalvärde för 

hassellundar och lövskogar med höga naturvärden (Nitare, 2000). Att den inte längre är klassad som 

signalart gör att den inte kan räknas som naturvårdsart, men troligtvis ger den ändå fortsatt en viss 

indikation på lövskogar med förhöjda naturvärden. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Det stora lövinslaget med mycket ädellöv och hassel bidrar till områdets biotopvärden. Så gör också 

de grova träden av olika trädslag. Den döda veden är substrat för en mångfald av organismer och är 

därmed positiv för den biologiska mångfalden, även de skadade träden innebär goda förutsättningar 

för framförallt olika svampar och insekter att hitta sina livsmiljöer. Stenmiljöerna är positiva bl.a. för 

kräldjur men kan även vara till 

nytta för grodor och 

vattensalamander då området inte 

ligger långt från NVO 6 som är en 

damm med stor potential för 

groddjur. Sammantaget leder detta 

till bedömningen att området hyser 

ett påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande 

naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och 

biotopvärde ger bedömningen att 

naturvärdesobjektet hyser ett 

Påtagligt naturvärde (klass 3).  

  

Figur 8. NVO 5. Den steniga sluttningen med hassel och i mitten en högstubbe av björk 

med tickor. 
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NVO 6. DAMM MED STOR POTENTIAL FÖR GRODDJUR  

Naturtyp Småvatten Areal  0,25 ha Naturvärdesklass   2 

Allmän beskrivning 

En damm omgiven av barrskog med lövinslag. I söder tät, yngre granskog, i norr bergsbrant på vilken 

det växer medelålders talldominerad blandskog. Granungskogen bryts av en liten glänta närmast 

dammen i söder, den tycks hållas öppen för en grillplats invid vattnet. Tack vare gläntan ökar 

solinstrålningen till dammen. I anslutning till gläntan finns några yngre lövträd. Runt dammen, 

närmast vattnet, står en gles ring av yngre björk, inkl en högstubbe, samt enstaka bokar o någon ek. 

Det är endast en smal remsa runt dammen med våtmarksvegetation (vitmossa, veketåg, björnmossa, 

blåtåtel, starr sp m.m.). På botten syntes vid besöket mest löv. Dammen avvattnas i sydost via ett litet, 

fast utskov och en mindre bäck. Det ligger enstaka bitar död ved i och alldeles intill vattnet. 

Framförallt i nordost och i sydväst finns en mosaik med tuvor ut i vattnet, i övrigt relativt skarpa 

strandkanter. Enligt en översiktlig naturinventering från 2011 (Fransson, 2011) var dammen då till 

stora delar täckt med näckrosor, något som inte kunde anas vid besöket för föreliggande inventering, 

men så tilldrog det sig också i slutet av november. 

Enligt en tidigare fördjupad inventering av groddjur i dammen är den till stora delar djup och med 

mjuk botten (Naturcentrum AB, 2012). Vid den inventeringen noterades åkergroda, vanlig groda, 

mindre vattensalamander samt stora mängder grodrom. Rommen kunde inte artbestämmas med 

säkerhet men tecken tydde på att det fanns rom av både åker- och vanlig groda. Inventeringen 

verifierade observationer från tidigare år då samma arter, och dessutom paddor, hade setts. Enligt 

inventeringen håller dammen sannolikt vatten året om och bör kunna vara en god lokal också för större 

vattensalamander, även om inga sådana påträffades. Bedömningen från inventeringen var att dammen 

är ett mycket individrikt grodvatten för både åker- och vanlig groda. 

Ytterligare en inventering av groddjur i dammen har genomförts. Den skedde 2018-2019 och hade 

enbart fokus på åkergroda och större vattensalamander. I den hittades rom av åkergroda i dammen. 

Större vattensalamander återfanns ej.  

Dessutom finns en observation i Artportalen av yngel av vanlig padda, den är registrerad i närheten av 

dammen men får förmodas höra till dammen då det inte finns några andra lekmiljöer i närheten. 
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Dammen ingår även i ett område som enligt en fladdermusinventering är ett klass 1-området (dvs 

högsta klassen) för fladdermöss (Naturcentrum AB, 2019). Vattensamlingar är värdefulla miljöer för 

fladdermöss då de erbjuder både vatten att dricka och ofta goda jaktmöjligheter när t.ex. mygg kläcks. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Samtliga groddjur i Sverige är fridlysta och därmed klassade som naturvårdsarter. I dammen finns 

således fyra naturvårdsarter – mindre vattensalamander, åkergroda, vanlig groda och vanlig padda. 

Utifrån detta bedöms den ha ett påtagligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Vattenmiljöer är i princip alltid värdefulla för den biologiska mångfalden. Denna damm är uppenbart 

attraktiv som leklokal för groddjur och i omgivningen finns det möjligheter för dem att övervintra. 

Därtill är dammen belägen så att det i dess närhet (inom ca 300 till 700 meter) finns ytterligare fyra 

dammar, i samtliga dessa har det noterats åkergroda. Denna möjlighet till en metapopulation där 

individer kan vandra mellan dammarna bidrar till starkare populationer. Mellan denna damm och de 

övriga går förvisso en väg men den är relativt lite trafikerad. Dammen är även av vikt för fladdermöss. 

Sammantaget bedöms dammen hysa ett påtagligt biotopvärde.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Högt 

naturvärde (klass 2).  

   

Figur 9. NVO 6. Till höger dammen sedd från nordost. Till höger det lilla utskovet. 
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NVO 7. BARRDOMINERAD BLANDSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  3,42 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Ett kuperat område med barrdominerad blandskog. Lövinslaget bland granen och tallen utgörs 

framförallt av björk men även lite ek och bok samt enstaka körsbär. Det finns några halvgrova-grova 

träd av gran, tall och ek men de äldsta träden saknas. Sammanlagt sju skyddsvärda och ett särskilt 

skyddsvärt träd noterades i området, men utöver dessa fanns flera granar och tallar på strax under 200 

cm i omkrets som inte mätts in separat. Trädskiktet har en viss åldersspridning samt skiktning och det 

finns både tätare partier och gläntor. Det är främst gran, och i vissa partier bok, som utgör det yngre 

skiktet. Det finns måttligt med död ved, framförallt är det liggande död ved och den är delvis fälld och 

kvarlämnad. Längs vägen i öster har yngre löv av björk och hassel röjts vilket friställt yngre uppvuxna 

lövträd samt en lite äldre björk. I fältskiktet återfinns triviala mossor och blåbär. När området 

passerades i skymningen varnade ett par koltrastar flitigt, möjligtvis att det fanns en uggla i närheten 

som störde dem. 

I sydost avgränsas området av den lilla bäcken som avvattnar dammen. Bäcken finns sannolikt endast 

under perioder med högre flöden, den rinner främst över lövförna och endast på några enstaka ställen 

syns mineraljord. Utmed bäcken står yngre hassel som delvis är kapad. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Områdets biotopvärden består i att skogen utgörs av blandskog med viss åldersspridning, skiktning 

och mosaik. 

Den liggande döda veden i området utgör en struktur i närheten av dammen (NVO 6) där 

vattensalamandrar kan övervintra. 

Lövskogen längs vägen har lyfts fram som värdefull för fladdermöss i den inventering som gjorts i 

området (Naturcentrum AB, 2019) eftersom de ofta jagar längs lövbryn, gärna i form av tunnlar. Den 

röjning som gjorts längs vägen inverkar därför negativt på dessa djur. 

Sammantaget bedöms området ha ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  
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NVO 8. LÖVBRYN MED STENMUR 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,16 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Objektet utgörs av ett lövbryn med en biotopskydd stenmur i gränsen mellan ett bestånd av 

granproduktionsskog och öppen, kultiverad betesmark. Det har tidigare stått lövträd mellan muren och 

betet men de har avverkats för ett bra tag sedan. Brynet är uppblandat med gran men det är tydligt mer 

löv än i den angränsande skogen. Bl.a. finns här ett par stora aspar, en äldre sälg, ek och björk.  

Stenmuren är till viss del inväxt av lövsly och smågranar samt att större grangrenar hänger över den.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Lövträd bidrar generellt till biotopvärden i landskapet eftersom grandominansen överlag är hög. Att 

övergången mellan granproduktionsskog och öppet bete därför utgörs av ett bryn med lövinblandning 

är positivt. Stenmuren är inte i bästa skick men den erbjuder ändå livsmiljöer för diverse djur som kan 

leva bland stenarna. Området bedöms utifrån detta hysa ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  

NVO 9. STENMUR 

Naturtyp Berg och sten Areal  0,05 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Längs med vägen och i kanten av betet löper denna biotopskyddade stenmur som är överväxt med 

nypon, lövsly, gräs, örnbräken m.m. I muren står ett par sälgbuketter samt några andra mindre 

lövbuskar/lövträd bl.a. av sälg. Muren delas av en infart till betesmarken och den västra delen är 

kraftigt igenvuxen av björnbär, gräs och framförallt lövsly som kommit upp efter att träd har kapats 

och fått skjuta skott. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 
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Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Stenmuren ligger till största del omgiven av öppna marker och har därigenom ett värde i att den bryter 

av detta öppna landskap och erbjuder miljöer för djur att gömma sig i. Den kan fungera som en länk 

för djur att röra sig längs mellan Lodingebäcken i nordost och lövskogspartierna i sydväst.  

På grund av vegetationen runt stenmuren blir den inte solbelyst, något som minskar dess biotopvärde.  

Området bedöms sammantaget hysa ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  

NVO 10. ARTRIK LÖVSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,79 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Ett lövområde som till största del är sumpigt och där ett av tillflödena till Lodingebäcken har sin 

upprinnelse. Området har historiskt (1960-70-tal) varit betydligt mer öppet och här har funnits 

byggnader och vägar. Spår av detta finns fortfarande kvar i form av en gammal stenbro och vägbank, 

ett promenadstråk längs en annan av vägarna, diken, ett röse m.m. Även mycket gammalt skräp vittnar 

   

Figur 10. NVO 9. Till vänster i nederkant anas grusvägen, i bakgrundens syns betesmarken, däremellan är stenmuren.  
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om tidigare mer frekvent mänsklig närvaro även om det åtminstone delvis är mer sentida. Östra delen 

är bitvis relativt blöt och här finns en del al. Flera mer eller mindre tydliga diken löper ner mot det 

som kommer bli Lodingebäckens biflöde men det är inte i alla som det rinner vatten. Under träden 

finns flera områden som vildsvinen nyttjar för gyttjebad och det är gott om stigar efter dem. Betat 

lövsly vittnar om att även annat vilt rör sig i området.  

Träd- och buskskiktet är varierat med, förutom al, även apel, sälg, ek, asp, lönn, gran, körsbär, tall, 

hägg, olvon, nypon, slån. Flera av träden är gamla och som värdeelement har noterats en gammal, 

flerstammig apel och en mycket stor sälg som brutits och till stora delar, men inte helt, är död. Men 

därtill finns även äldre träd av klibbal, körsbär, björk, gran och tall. Det är gott om död ved. Området 

är bitvis väldigt snårigt med hägg, slån, olvon m.m., men det finns även en öppen yta där det växer 

skogssäv och hallon. Det är storvuxna, närings- och fuktgynnade arter som dominerar i fältskiktet. 

Förutom de redan nämnda trivs älggräs, veketåg och brännässlor här. 

Genom den västra delen av området löper en stenmur som noterats som värdeelement. Väster om 

stenmuren är marken inte längre sumpig och här kommer även en del hassel in samt mer ek. Träden i 

denna del är som äldst ungefär medelålders men det finns ändå en spridning i ålder, och det är flera 

trädslag även här. En större låga, ett upplag av kapade stammar som lämnats, ett körsbär med stor 

stamskada, mindre lodytor samt förstås stenmuren bidrar med värdefulla strukturer i denna del. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 

   

Figur 11. NVO 10. Kapade, lämnade träd och snår.  
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Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Flera faktorer bidrar positivt till områdets biotopvärden 

• Lövdominansen bland träden och buskarna 

• Ett relativt artrikt träd- och buskskikt  

• Flera äldre träd av olika trädslag samt viss variation i ålder bland träden 

• Gott om död ved 

• Snåriga miljöer 

• Stenmiljöer i form av röse, mur, lodytor  

• Blöta miljöer 

Utifrån detta bedöms området hysa ett påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett 

Påtagligt naturvärde (klass 3).  

NVO 11. EK- OCH TALLSKOG PÅ BERGSHÖJD 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,50 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Alldeles invid branten ner mot E45 ligger denna bergshöjd med blandskog som domineras av 

medelålders ek och tall, med inslag av några lite grövre tallar. På grund av den bitvis karga växtplatsen 

med tunt jordtäcke finns det även flera tallar och ekar som är senvuxna. Här finns även asp och 

enbuskar och i fältskiktet växer ljung, smalbladiga gräs, stensöta, örnbräken, blåbär, lingon, vårfryle 

m.m. Äldre sly som röjts (eventuellt på annan plats) ligger i området. Det finns död ved i form av flera 

torrakor och enstaka lågor. I öster förekommer sluttande hällar samt att berget är sprängt för en större 

gångväg. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 
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Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Till områdets positiva biotopvärden hör inslaget av 

ek, de senvuxna träden som sannolikt är betydligt 

äldre än deras dimension antyder, de något grövre 

tallarna samt den döda veden. Den bergiga miljön 

ger naturligt en mosaik mellan tätare och glesare 

parter vilket i sig ger variation till trädskiktet. 

Bedömningen är att området hyser ett visst 

biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger 

bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  

 

 

 

NVO 12. MOSAIKMARK MED ÄLDRE FRUKTTRÄD 

Naturtyp Äng och betesmark Areal  0,49 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Området utgörs av mark med ohävdad, högväxt vegetation bestående av diverse gräs, älggräs, hallon, 

skogssäv m.m. I området finns äldre, knotiga aplar, ett päronträd, sälg, ek, asp, slån, ett mindre 

videsnår och en relativt stor och gammal olvonbuske. Träden och buskarna är ojämnt spridda och 

bildar ett mindre parti av mosaikmark samtidigt som de utgör ett lövbryn mot det tätare trädstråket 

längs vägen. Genom området går en klippt gångväg ner till en agilitybana. 

Området har förts till naturtypen Äng och betesmark då det senaste bruket av marken sannolikt varit 

som bete. Längre tillbaka har det enligt historiska kartor varit åkermark. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

I föreliggande inventering noterades inga naturvårdarter. Vid en fladdersmusinventering 

(Naturcentrum AB, 2019) längs grusvägen noterades emellertid åtta olika fladdermusarter, och dessa 

Figur 12. NVO 11.   
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använder med stor sannolikhet området för att jaga insekter. Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta 

och därmed naturvårdsarter. Området bedöms därmed ha ett visst artvärde.  

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Mosaikstrukturen med träd och buskar ojämnt spridda ger en blandning av öppna ytor, mindre 

trädgrupper och luckor mellan träden. Detta ger förutsättningar för olika mikroklimat vilket kan gynna 

inte minst insektsfaunan vilket i sin tur gynnar fågellivet och fladdermössen som trivs att jaga i denna 

typ av marker. Området ingår i det klass 1-område som pekats ut i den tidigare 

fladdermusinventeringen (Naturcentrum AB, 2019). Flera av träden och buskarna är dessutom arter 

som blommar och sätter frukt eller bär och som på så sätt är värdefulla för både insekter, fåglar och 

andra djur som drar nytta av dessa resurser. Utifrån detta bedöms området hysa ett påtagligt 

biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett 

Påtagligt naturvärde (klass 3).  

NVO 13. LÖVSKOG MED SLÅNBRYN 

Naturtyp Skog och träd Areal  2,47 ha Naturvärdesklass   2 

Allmän beskrivning 

I södra delen av området rinner en liten bäck, den torkar dock troligtvis ut på sommaren och har därför 

inte avgränsats till ett eget objekt utan finns med som värdeelement. När inventeringens fältdel 

genomfördes var dock flödena höga och det rann på i bäcken, vildsvinen har ett par hålor för gyttjebad 

i anslutning till den. Den södra delen har tidigare varit nästan helt öppen men nu växer här en till stora 

delar gles skog. Åtminstone södra delen, men förmodligen hela området, har tidigare sannolikt varit 

betesmark. Här finns flera stora, döende enar och ett större röse vilka vittnar om när marken varit 

öppnare. Täta slånsnår och björnbär kantar och håller så smått på och tar över en gammal 

brukningsväg. Här är även en del mosstäckta hällar (det största partiet har avgränsats som NVO 34). 

Bland träden är det en variation av arter såsom al (utmed bäcken), björk, ganska mycket apel, någon 

tall, ek, asp, enstaka lönnar, körsbär, hägg, bok och en silvergran. Gran håller på och etablerar sig i 

markerna. I norra delen, ungefär sydost om husen, är ett mycket snårigt parti med hägg och mycket 

lågor, bl.a. en del av körsbär. I övrigt finns det en del torrakor och framförallt klena lågor, men i 

ganska sparsam mängd. Två särskilt skyddsvärda träd i form av grova hålträd noterades, eller 

egentligen tre då det ena var en trestammig björk där två av stammarna var för sig var grova hålträd. 
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Ett par stenmurar går genom området, den i sydost bedöms omfattas av biotopskyddet. Förutom den 

finns även en till som ligger i brynet mot den öppna odlingsmarken österut, men lite längre in bland 

träden och därmed inte biotopskyddad (markerad som värdeelement istället). Brynet består av en 

blandning av främst medelålders lövträd. Bitvis utgörs den yttre brynkanten av täta slånbuskage. 

Genom brynet löper flera viltstigar och det står även en del viltbetade ekar här. Brynmiljön är i en 

tidigare inventering av hasselmushabitat (Naturcentrum AB, 2020) utpekad som en lokal med klass 2, 

dvs ett ”område med goda förutsättningar för hasselmus. Relativt goda och stabila förutsättningar för 

bon.” Det är framförallt de täta slånbuskagen som är positiva för hasselmusen då de erbjuder bra 

boplatser.  

Brynmiljön i kombination med stenmurarna och hällmarkerna ligger till grund för att området lyfts 

fram som en lokal med mycket goda förutsättningar för hasselsnok i den inventering som gjordes 2017 

(Ahlén et al., 2017). Förekomsten av hasselsnokens bytesdjur kopparödla och skogsödla är ytterligare 

en anledning. 

Området ingår också i sin helhet i klass 1-lokalen för fladdermöss, både tack vare lövbrynet med slån 

och genom att skogen bidrar till att skapa en skyddad lövmiljö längs vägen (Naturcentrum AB, 2019). 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Åtta olika fladdersmusarter har registrerats i eller i anslutning till området vid en inventering 2017 

(Naturcentrum AB, 2019). Deras närvaro kan knytas till bland annat detta område. Fynd av 

   

Figur 13. NVO 13. Till vänster brynet mot öster. Till höger en bild från ungefär mitt i objektet.  
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kopparödla och skogsödla har gjorts i området. Alla fladdermöss samt alla kräldjur i Sverige är 

fridlysta och således naturvårdarter. Utifrån detta bedöms området ha ett påtagligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Det som bidrar till områdets biotopvärden är att området till allra största del utgörs av lövskog med en 

del ädellöv, den döda veden, hålträden och olika strukturer som ger variation såsom snåriga partier, 

stenmurar, röse, berghällar samt bäcken i söder. Inte minst brynet med lövträd och täta slånbuskage är 

en mycket värdefull biotopkvalitet i området. Sammantaget bedöms området hysa ett påtagligt 

biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Högt 

naturvärde (klass 2).  

NVO 14. RÄTAT VATTENDRAG UTAN TRÄDKANTZON 

Naturtyp Vattendrag Areal  0,22 Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Detta är en del av biflödet till Lodingebäcken som är uträtad och som helt saknar kantzon med större 

träd. I denna del är biflödet att beteckna som ett öppet dike i jordbruksmark. Diket är i stort sett rakt 

med mycket vegetation i och runt fåran. Skogssäv, älggräs och lite skräppor m.m. växer runt diket och 

bitvis är det stora tuvor av veketåg, skogssäv och även bäckveronika i fåran. De träd och buskar som 

växer i kantzonen är några enstaka små alar, nypon, en lite äldre sälg samt några videbuskar.  

Vid inventeringstillfället var det ett ganska bra flöde i diket men ungefär i mitten av objektet är en 

sträcka där vattnet uppenbart leds under jord på något sätt. Här är en tydlig fördjupning, som ett dike, 

och det var lite blött så det klafsade, men fullt möjligt att gå i fåran, vilket inte var aktuellt på de andra 

delarna. Längs denna mer torrlagda del växte ett tätare nyponbuskage i kantzonen. Efter en stenbro 

och någon form av brunn dyker vattnet upp och fortsätter att flöda i diket mot nordost. 

Biflödet, inklusive detta avsnitt, bedömdes i en inventering av groddjur som gjordes 2012 

(Naturcentrum AB, 2012) vara av visst, men inte särskilt högt värde för groddjur då de förmodligen 

kan uppehålla sig här men det saknar betydelse som lekmiljö.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 



Naturvärdesinventering Backa, Ale kommun 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB 

 

 

31 

 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Vattendraget är på denna sträcka kraftigt påverkat men det bedöms ändå hysa ett visst biotopvärde. 

Motiveringen till detta är att vattenmiljöer i landskapet i princip alltid är värdefulla och här är ett dike 

som förmodligen håller vatten under stora delar av året. Det finns dessutom i ett landskap med 

populationer av olika groddjur. De buskage som finns i kantzonen bryter av de lite större öppna ytorna 

av gammal åkermark och bidrar på så sätt med variation. Nypon och sälg ger dessutom mat åt 

pollinatörer, fåglar m.fl. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  

NVO 15. RÄTAT VATTENDRAG MED ALBUKETTER 

Naturtyp Vattendrag Areal  0,10 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Som beskrivet under NVO 14 försvann vattnet uppströms en stenbro och en större brunn för att 

därefter återigen bli synligt längre uppströms. Detta objekt är en annan förgrening av biflödet där 

vattnet rinner synligt. Objektet avslutas i öster vid en vägbro där det står en likadan större brunn.  

   

Figur 14. NVO 14.  
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Även här är vattendraget rätat och fungerar som ett dike som avvattnar angränsande jordbruksmark. I 

denna del är det kantat av albuketter och något nyponsnår. Alarna är uppvuxna men inte gamla, i en 

yngre bukett syns stubbar så de har åtminstone tidigare kapats någon gång. I fåran växer mycket 

vegetation, främst skogssäv, som bitvis nästan helt täcker vattnet.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Området bedöms hysa ett visst biotopvärde. Detta utifrån att vattenmiljöer är oftast är värdefulla 

inslag i landskapet, i synnerhet om de kan förmodas hålla vatten större delar av året vilket bedöms 

vara fallet här. Även detta område ingår i det som vid groddjursinventeringen (Naturcentrum AB, 

2012) beskrevs ha ett visst värde för groddjur som uppehållsplats.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  

 

  

Figur 15. NVO 15.  
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NVO 16. LÖVSTRÅK MED DIKE 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,58 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Objektet omfattar ett stråk med lövträd. I väster står de på en slänt mot den gamla gocart-banan och i 

öster längs ett större dike som också omfattas av objektet. I slänten finns flera ganska gamla och grova 

björkar samt även någon relativt gammal sälg. Här står även al och ek och det finns lite död ved. 

Längre österut blir stråket bredare och under träden går en stig. Här växer björk, sälg, ek, asp, gran, 

bok, hägg och al. Träden här är yngre och medelålders förutom ett par större sälgar och en hägg. Det 

finns klen död ved och längst i öster står två högstubbar. I östra delen löper även en stenmur genom 

skogsdungen. Muren är del av samma mur som fortsätter både åt nordost och söderut, då som 

biotopskyddade objekt. I öster är även ett blötområde som hör ihop med det sankare partiet i den 

anslutande delen av betesmarken. Parallellt med vägen går ett ganska stort dike med kraftiga, orangea 

järnutfällningar som lägger sig som ett slam över botten. Innanför diket är ett par gropar med stående 

vatten. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Trots att området är starkt påverkat av mänsklig aktivitet bedöms det hysa ett visst biotopvärde. Till 

biotopvärdena hör att stråket till allra största del utgörs av lövträd, att det förekommer äldre träd och 

åtminstone en liten mängd död ved. Sälg är ett värdefullt trädslag inte minst för humlor som vaknar 

tidigt på våren och då kan hitta föda tack vare att sälgen blommar tidigt. Blötområdet, de vattenfyllda 

groparna och stenmuren är ytterligare strukturer som skapar variation och livsmiljöer för fler arter. 

Vilka biotopvärden det orangefärgade diket bidrar med är oklart. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  
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NVO 17. BÄCKRAVIN MED LÖVSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,78 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Området utgörs av en bäckravin som, där objektet börjar i sydost, är brant med berg, hällar och block 

och där omges av medelålders blandskog med gran, ek, asp, björk, tall och bok. Här finns ett aktivt 

gryt av grävling eller räv och stenmuren från NVO 8 fortsätter längs branten genom objektet och 

vidare mot sydväst. Bäcken porlar fram under stenblocken innan den fortsätter brant ner i den mer 

öppna och mindre blockiga delen av ravinen. Att här är mer öppet beror på gallringar som gjorts för att 

friställa ett flertal grova-halvgrova bokar och ekar som står i ravinens sydvästra överkant och för att 

gran har huggits bort. Tre bokar mättes till över 210 cm i omkrets, en av dem var även ett hålträd. I 

ravinen växer mest lövträd, bl.a. en del halvgrova aspar. Det finns gott om lågor efter träd som fallit 

eller fällts ner i ravinen, det finns även ett upplag av kapade stammar som lämnats. Längst i nordväst 

är gles björkskog med ungbok. Bäcken är ganska liten och det är osäkert om den håller vatten året om. 

I nedre (nordvästra) delen av objektet ser bäcken ut att ha rätats till ett dike. Botten utgörs av grus, 

sand och lera.  

   

Figur 16. NVO 17. Till vänster ses bäckravinen uppifrån syddost mot nordväst. Till höger en bok med hå vid stambasen 

(värdeelement nr 62). 
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Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Tack vare höjdskillnaderna fanns det många småforsar och vattnet strömmade fram i bäcken, detta 

bidrar till ett syrerikt vatten vilket är positivt för den vattenlevande faunan. Att bäcken ligger i skugga 

är också positivt då det ger ett kallare vatten med jämnare temperatur än om det utsätts för stor 

solinstrålning. Trädbeståndet i området har flera positiva biotopvärden då det finns mycket död ved, 

grova träd, hålträd och mycket löv. Sammantaget bedöms området ha ett påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett 

Påtagligt naturvärde (klass 3).  

NVO 18. ALDUNGE 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,07 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Nedanför en brant vägbank ligger denna aldominerade skogsdunge. Vatten strömmar ut från slänten 

och det är flera blöta partier i området. En del av alarna har kommit sig lite till åldern. Förutom al 

växer här även björk, ask (framförallt som unga skott), lönn, asp och hägg. Det är ganska snårigt, 

framförallt västerut, mot vägen. Närheten till E6 gör att området är kraftigt bullerstört. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Den snåriga lövskogsmiljön med flera olika trädslag och blöta partier erbjuder biotoper för olika arter 

som trivs i dessa miljöer. Negativt är bullret och den begränsade arealen. Bedömningen är att området 

trots allt hyser ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  
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NVO 19. KONSTGJORD KULLE MED SÄLG 

Naturtyp Igenväxningsmark Areal  1,23 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Idag är detta område en kulle med högt gräs och dungar av framförallt sälg och björk. På 1960-talet 

var området åker, lite skog m.m. för att på 1970-talet ingå i en stor grustäkt. Kullen är med andra ord 

uppbyggd och ej naturlig. Bland sälgbuketterna finns flera grova exemplar. Här finns även gullregn 

varav det finns minst två stora träd. Apel, druvfläder, asp och någon tall förekommer också. I det lägre 

skiktet växer rosor, björnbär, hallon och vass. Utgångshål efter myskbock noterades på en av sälgarna. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Den enda naturvårdsart som noterades vid fältbesöket var myskbock som är en skoglig signalart. Vid 

den tidigare kräldjursinventeringen (Ahlén et al., 2017) gjordes fynd av huggorm (juvenil) och flera 

kopparödlor. Då alla kräldjur är fridlysta innebär det att dessa är naturvårdarter. Området bedöms 

utifrån detta ha ett påtagligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Området bedöms ha värden framförallt för insektslivet. Detta genom det rikliga inslaget av sälg som är 

en viktig födokälla när den blommar på våren, men här finns också en del död ved i de gamla 

sälgbuketterna. Den döda veden är till nytta för insekter men också för svampar m.fl. Insekter har 

oftast behov av olika habitat på relativt korta avstånd för att kunna fullgöra hela sin livscykel. Att det 

   

Figur 17. NVO 18. 
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här finns död ved, där de kan lägga ägg, i nära 

anslutning till NVO 37 och NVO 37 som båda är 

områden med relativt hög förekomst av olika 

pollen- och nektarväxter bidrar till biotopvärdet. För 

insekterna är även det höga gräset en livsmiljö där 

övervintring kan ske. 

I kräldjursinventeringen från 2017 (Ahlén et al., 

2017) har kullen identifierats som en dunge med 

vissa förutsättningar för hasselsnok. 

Negativt för biotopvärdet är förekomsten av 

gullregn och druvfläder vilka båda har bedömts ha 

en mycket hög risk för invasivitet (Strand et al., 

2018). Just här verkar de emellertid inte ha optimala 

förutsättningar utan fanns i tämligen begränsad 

mängd. 

Sammantaget bedöms området ha ett visst 

biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett 

Påtagligt naturvärde (klass 3).  

NVO 20. LÖVBLANDSKOG MED INSLAG AV ÄDELLÖV I GAMMAL TÄKT 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,41 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Detta är en del av ett större skogsområde där NVO 23 utgör merparten. I denna södra del övergår 

området i en lövskog dominerad av medelålders björk. Här har gallrats och det kommer mycket lövsly. 

En del av det som avverkats ligger kvar som död ved. Tyvärr har en del sälgar tagits ned men det finns 

fortsatt en hel del längst i sydost. I sälgarna syntes spår av hackspett och myskbock. Andra trädslag är 

ek, lönn, bok, al m.m. I det lägre skiktet växer t.ex. kaprifol, örnbräken och björnbär. Området ingick 

på 1970-talet till stora delar i grustäkten och spåren efter verksamheten syns fortfarande tydligt. 

   

Figur 18. NVO 19. En stor sälg på kullen. 
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I inventeringen av hasselsnoksmiljöer är områdets södra kant med i ett stråk av solbelysta skogsbryn 

som lyfts fram som särskilt värdefulla för hasselsnok (Ahlén et al., 2017). I samband med 

inventeringen noterades kopparödla i relativt stor mängd i området. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

I området noterades spår av den skogliga signalarten myskbock. Här har även gjorts flertalet fynd av 

kopparödla (Ahlén et al., 2017) som är en fridlyst art. Området bedöms därmed hysa ett påtagligt 

artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Även om området är starkt påverkat av människan, tydligast genom täktverksamhet, skogsbruk och 

buller från E6, så bedöms det ändå hysa ett visst biotopvärde. Detta baserat på att området utgörs av 

blandlövskog med inslag av ädellöv samt sälg som är viktigt för insektslivet samt att här finns 

solbelysta lövbryn. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Den sammanvägda bedömningen är att området hyser ett Påtagligt naturvärde (klass 3). 

   

Figur 19. NVO 20. 
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NVO 21. LÖVBLANDSKOG MED DÖD VED 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,94 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

I denna norra del av skogsstråket är det närmast husen en bergshöjd med blandlövskog för att därefter 

övergå norrut i ett lägre liggande parti med alskog. Blandlövskogen utgörs av ek, björk, bok, hassel 

samt någon enstaka gran. Det finns död ved men i ringa mängd. I partiet med alskog finns däremot 

många lågor. Förutom al växer här även björk, hassel, ganska mycket lönn, hägg och ek.  

Träden är överlag medelålders, äldre träd saknas vilket också avspeglar sig i att lågorna främst utgörs 

av relativt klena stammar. Området fortsätter i nordväst ut till vägkorsningen, men det ligger utanför 

inventeringsområdet. Det nordvästra hörnet, utanför objektet är det blötaste partiet, i övrigt var det vid 

inventeringstillfället inte så blött ens i alskogen trots generellt mycket vatten i landskapet. Detta 

påverkas av ett dike som går tvärs genom området, samt vägarnas eventuella dränerande effekt på 

området. I diket stod vatten men det var inget flöde vid besöket. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades och området bedöms därför ha ett obetydligt artvärde. 

   

Figur 20. NVO 21. Alskogen med lågor. 
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Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Områdets främsta biotopvärde är den relativt stora mängden död ved som utgörs av träd i alpartiet som 

fallit och ligger på marken eller hänger på trekvart lutandes mot andra träd. Att skogen utgörs av 

lövträd med ädellövinslag bidrar också till biotopvärdet. Negativt för biotopvärdet är dräneringen av 

området. Sammantaget bedöms området ha ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärdet ger bedömningen att området hyser ett Visst naturvärde 

(klass 4). 

NVO 22. ÖRINGBÄCK 

Naturtyp Vattendrag Areal  2,95 ha Naturvärdesklass  

 

2  

Preliminär bedömning 

Allmän beskrivning 

Objektet utgörs av den del av Lodingebäcken som passerar längs inventeringsområdets östra gräns. 

Avgränsningen av objektet följer den som Naturcentrum gjort där de mätt in de landområden som 

bedömts avgörande för bäckens hydromorfologi, hydrologi och/eller mikroklimat (Naturcentrum AB, 

2017a). 

Bäckfåran är i huvudsak ca 1,5-2 meter bred och är tidigare påverkad av rätning och rensning, den har 

dock börjat återfå viss meandring. Den rinner i en svag dalgång, förutom längs i sydost där södra 

kanten höjer sig markant över bäcken. Bäcken omges i den norra delen av objektet i huvudsak av 

övergiven åkermark där de delar som ingår i objektet domineras av fuktgynnad vegetation såsom 

skogssäv, älggräs m.m. Här rinner den också en sträcka genom golfbanan. I norra delen har viltet 

(vildsvin) trampat upp lerområden runt bäcken. I den södra delen omges bäcken av betesmark och här 

är det nötkreaturen som trampar upp runt och även en del i bäckfåran. Bäcken är till stora delar kantad 

av en mer eller mindre tät kantzon med träd av främst klibbal men även vide och hägg, dock utgörs 

den sällan av mer än en trädrad. Träden är till största del unga eller medelålders, endast enstaka äldre 

klibbalar förekommer. I norra delen utmed golfbanan har träd tagits ner i kantzonen som är helt öppen, 

och likaså har träd och buskar helt röjts bort längs en del som rinner genom betesmarken, även i andra 

delar tycks träden kapas emellanåt för att sedan få växa upp igen. 

Trädens rötter och nedfallna grenar skapar mindre dämmen och fall i bäcken. I den sydöstra delen av 

objektet är det många sådana småfall bland trädrötterna vilket ger mer fart åt vattnet. Död ved i bäcken 

är i övrigt sällsynt. Överlag förekommer både strömmande och lugnflytande sträckor. Bäcken rinner 

fram genom postglacial lera och i bäckens vindlingar bildas eroderade strandkanter. Erosion uppstår 
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också där dräneringsrör mynnar ut i bäcken. Med undantag för några små korta partier saknas det 

vattenvegetation i bäcken. 

Ungefär i mitten av objektet mynnar ett biflöde i bäcken och strax uppströms detta rinner bäcken 

genom ett tätare parti med videbuskar som får den att breda ut sig i ett sumpområde samt att den här 

tillfälligt förgrenas i minst två fåror. Strax uppströms detta passerar bäcken den gamla järnvägsbron, 

både nedströms och uppströms bron förekommer grus och småsten på botten och likaså i djuphålor 

längre upp. I sydost kantas bäcken av träd och här finns även någon stenmur och andra stensättningar 

som gör att bäcken bitvis delas upp i flera fåror. I en mindre aldunge med inslag av björk som omger 

bäcken längst i sydost finns enstaka klena torrakor. 

Totalt är det fem broar längs den inventerade sträckan. Dels tre mindre broar vid golfbanan samt i 

anslutning till den gamla åkermarken och dels två större broar vid den gamla järnvägsbanvallen 

respektive vid den passerande grusvägen. De tre små broarna bedömdes inte utgöra vandringshinder. 

Bron vid banvallen var svårbedömd då det inte var tydligt varken var vattnet rinner in under bron eller 

var det kommer fram nedströms. Under vägbron leder en trumma med fall på nedsidan. Uppströms 

bron låg trummans underkant vid inventeringstillfället i vatten. Det finns dock även ett parallellt flöde 

under bron men liksom för flödet under banvallsbron var det svårt att se in- och utflöde. 

Elfiske har genomförts i bäcken nedströms inventeringsområdet på 1990-talet. Då fångades 

bäcknejonöga och öring. För bäcknejonöga var tätheterna höga, 30-38 st/100 m2. Öringtätheten var 

mycket hög (ca 220-240 st/100 m2) och även om det framförallt var årsungar som fångades var även 

tätheten av äldre fiskar hög ca 55 st/100 m2 (SERS, 2019).  

Bäcken har biotopkarterats vid ett tillfälle 2017 (Naturcentrum AB, 2017b). Resultatet av karteringen 

är att bäcken har utsatts för kraftig mänsklig påverkan genom rätning och rensning men att här ändå 

finns höga naturvärden. Naturvärdena som lyfts fram är främst det starka öringbeståndet och det 

fuktiga mikroklimat som bildas i dalgången samt svämplanen runt bäcken. Även om det konstateras 

att den aktuella sträckan av Lodingebäcken nästan helt saknar lek- och uppväxtmiljöer för öring är den 

viktig som vandringssträcka då det finns lämpliga sådana miljöer både upp- och nedströms. Dessutom 

kan sträckan fungera som födosöks- och ståndsplatsområde. I rapporten noteras tre vandringshinder 

vilka bedömdes som partiella för öring. Av dessa tre utgörs endast ett av de ovan nämnda broarna och 

det gäller den gamla banvallsbron som beskrivs som en raserad vägtrumma. De två övriga 

vandringshindren som nämns i biotopkarteringen är dels ett naturligt hinder (som kan ha missats i 

föreliggande inventering eller som kan ha försvunnit) samt en stenmur (som inte heller noterades i 

föreliggande inventering). 
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Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter finns noterade i området, däremot den ovanliga bäcksländan Capnia bifrons (Ale 

kommun, n.d.). Bedömningen är att biotopen är så pass fin att närmare undersökningar bör resultera i 

fynd av naturvårdsarter. Utifrån detta bedöms området preliminärt hysa ett visst artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Trots att den aktuella sträckan av Lodingebäcken är påverkad av mänskliga aktiviteter som inverkat 

negativt på biotopvärdena bidrar den ändå med många värdefulla strukturer i landskapet. Till dessa hör 

att den är ett vattendrag med åtminstone viss meandring och med olika flödeshastigheter, att den har 

en kantzon av träd samt svämplan som åtminstone tidvis översvämmas. 

Enligt kommunens naturvårdsprogram är öringen i bäcken havsöring (Ale kommun, n.d.) vilket 

innebär att det åtminstone är partiellt fria vandringsvägar från bäcken ner till Göta älv. I samband med 

biotopkarteringen 2017 sågs öring i den nedre (norra) delen av sträckan. Öring är en nyckelart (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2017) och bidrar därmed till biotopvärdena. 

Sammantaget bedöms bäcken ha ett högt biotopvärde. 

   

Figur 21. NVO 22. Till vänster Lodingebäcken i höjd med golfbanan. Till höger Lodingebäcken i den östra delen av inventeringsområdet. 
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Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Den sammanvägda bedömningen är att området har ett Högt naturvärde (klass 2). Detta är dock en 

preliminär bedömning då vattenkvaliteten inte är känd samt att artinventeringarna enbart gäller fisk 

och dessutom börjar bli ganska gamla. 

NVO 23. BERGSHÖJD MED BLANDSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  3,41 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Objektet består av medelålders blandskog på en kuperad bergshöjd med tall som dominerande 

trädslag. I trädslagsblandningen ingår även mycket björk, ek, ett aspbestånd, någon enstaka lönn, apel 

och rönn samt yngre gran. Det är ganska liten åldersspridning i trädskiktet men det förekommer ändå 

några enstaka tallar uppåt 180 cm i omkrets samt undertryckta ekar som kan vara relativt gamla trots 

sin ringa storlek. Buskskiktet består av enbuskar och yngre ek. Det finns torrakor av tall och klena 

torrakor av löv. I en svacka har vatten blivit stående och björkarna som står här växer på socklar, det är 

dock ingen permanent vattensamling. I väster sluttar området brant och det är blockigt. Skogen har 

åtminstone delvis röjts och gallrats. I mitten av området finns flera stenmurar varav ett par i relativt 

fint skick.  

Det östvända brynet som får relativt stor solinstrålning är en miljö som i en tidigare 

kräldjursinventering lyfts fram som särskilt värdefullt som miljö för hasselsnok (Ahlén et al., 2017). 

Stenmurarna i brynet och strax innanför i skogen utgör miljöer som ormar kan nyttja, och det kan även 

kopparödlor och skogsödlor vilka är viktiga bytesdjur för hasselsnoken och vilka påträffades i området 

i samband med kräldjursinventeringen. 

Det går en större promenadstig genom området. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Kopparödla registrerades under många av de anlockningsskivor som användes vid 

kräldjursinventeringen 2017 och likaså sågs flera skogsödlor i området i samband med det (Ahlén et 

al., 2017). Alla kräldjur är fridlysta i Sverige. Detta ger bedömningen att området hyser ett visst 

artvärde.  
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Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Trots att skogen är påverkad av skogsbruksåtgärder bedöms den ha ett visst biotopvärde. Detta 

motiveras med de positiva biotopstrukturer som ändå finns här i form av en blandning av trädslag och 

relativt stort lövinslag, brynmiljöerna, död stående ved, en liten vattenmiljö samt stenmurarna.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Sammantaget är bedömningen att området har ett Påtagligt naturvärde (klass 3). 

  

 

Figur 22. NVO 23.  
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NVO 24. BLANDSKOG MED MOSAIKSTRUKTUR 

Naturtyp Skog och träd Areal  1,02 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Ett område som enligt ortofoton från 1960 resp. 1975 var skog även då. Idag är det en blandskog med 

asp, björk, bok, sälg, gran, apel, ek, bok och olvon. Det finns några äldre träd, bl.a. av bok, men annars 

är de medelålders och yngre. Åldersvariationen är således något begränsad även om den finns. En 

större variation finns däremot vad gäller täthet. Om vartannat är området snårigt, glest, helt öppet eller 

tätt vilket skapar en mosaikstruktur i trädskiktet. Genom området går en stenmur bland träden.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Området bedöms ha ett obetydligt artvärde baserat på att inga observationer av naturvårdsarter 

gjordes eller finns registrerade sedan tidigare. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Den variation som finns i trädskiktet både sett till trädslag, täthet och i viss mån ålder bidrar till 

områdets biotopvärden. Stenmuren är ytterligare en positiv struktur. Sammantaget bedöms området 

hysa ett visst biotopvärde.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärdena ger bedömningen att området hyser ett Visst 

biotopvärde (klass 4). 

NVO 25. BÄCKRAVIN MED ÄLDRE BOK 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,53 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Området utgörs av en bäckravin med två förgreningar som bildats då det strömmande vattnet grävt sig 

ner i isälvssedimenten. Idag utgörs vattendraget bara av en mindre bäck i botten av den större 

ravingrenen medan det i den andra (östra) grenen är blött men bildas en bäck först i nedre delen. 

Ovanför ravinen (utanför objektet) står granproduktionsskog och den har även smugit sig ner i ravinen 

i form av yngre gran. En del gran har dock röjts men ligger kvar kors och tvärs. Det finns även annan 

död ved men i måttlig mängd. På en stående klen torraka växer kantarellmussling. En grupp yngre 

almar, någon större al, björk och yngre asp växer här också. Framträdande för ravinens trädskikt är 

annars flera grova bokar som står i slänterna. Fyra stycken mättes in med en omkrets på över 225 cm. 

Två av dessa grova bokar har dessutom rejäla stamskador som även om de inverkar negativt på träden 
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kan vara positiva för t.ex. insekter och svampar som kan nyttja den blottade veden. Träden runt bäcken 

bidrar till att skapa en fuktig miljö i ravinen vilket gynnar bl.a. mossfloran. 

Vildsvinen har skapat sig en gyttjebadsgrop i ravinen. 

I nedre (norra) delen av området slingrar sig bäcken fram i ett mindre sumpområde med vitmossa och 

spridda unga alar och några få björkar. Här är bottensubstratet finare med lerinblandning medan det 

högre upp finns småsten och grus på botten.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades och området bedöms därmed ha ett obetydligt artvärde. En fördjupad 

inventering av mossor, lavar och svampar skulle dock vara intressant då detta är artgrupper som 

gynnas av den fuktiga miljön och förekomsten av död ved. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Bäckravin är en limnisk nyckelbiotop (Naturvårdsverket, 2003) som skulle kunna vara tillämplig här. 

Bedömningen är dock att skogsbruket har lett till att yngre gran etablerats (naturligt eller genom 

plantering) i ravinen i så stor grad att det inverkar negativt på miljön genom att tränga undan de träd 

och buskar som skulle etablera sig här naturligt om de fick chansen, vilket sannolikt hade gett ett 

högre lövinslag. Skogsbruksåtgärder i den omgivande granproduktionsskogen riskerar också att öka 

mängden slam och humus i vattnet. 

   

Figur 23. NVO 25. Till vänster bäcken i ravinen med klenare träd fällda, kvarliggande granar. Till höger en grupp grova och halvgrova 

bokar. 
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På den positiva sidan med tanke på biotopvärdena är att objektet utgörs av ett vattendrag och i nedre 

delen också ett sumpområde. Ravinen bidrar till att skapa en miljö med ett fuktigt lokalklimat med 

förutsättningar för diverse artgrupper. De äldre träden med sina stamskador utgör substrat för andra 

organismer. Sammantaget bedöms området hysa ett påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Den sammantagna bedömningen är att området hyser ett Påtagligt naturvärde (klass 3).  

NVO 26. LÖVRIDÅ MELLAN VÄG OCH JORDBRUKSMARK 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,36 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Detta är en ridå av lövträd som åt ena hållet kantar grusvägen och åt andra hållet vetter mot den mer 

eller mindre öppna gamla jordbruksmarken och däråt utgör en brynmiljö. Ridån utgörs i nordost av 

slån och äldre aplar, här är ridån bitvis ganska gles. Mot sydväst blir den tätare och här kommer ek, 

björk, yngre asp, ett par större sälgar och olvon in. Hål efter myskbock noterades i sälgarna. Mot 

jordbruksmarken bildas ett bryn där björnbär bidrar till att göra det lite snårigt, vilket är positivt. 

Utmed vägen har röjningar gjorts. Bland träden finns en grävd liten håla med ca 20 djupt stående 

lerfärgat vatten. 

Området är en viktig del av det klass 1-område för fladdermöss som identifierats i en tidigare 

inventering (Naturcentrum AB, 2019), detta genom att lövridån tillsammans med skogen på andra 

sidan vägen bildar en skyddad 

miljö där fladdermössen gillar att 

jaga. Även brynmiljön åt andra 

hållet med slån är positivt för dem. 

Den sydvästra änden av området 

finns inringad som ett klass 2-

habitat i den inventering av 

hasselmushabitat som gjorts i 

kommunen (Naturcentrum AB, 

2020). Miljön beskrivs där som 

”vägkant med sly”, men detta är 

nu bortröjt. Däremot skulle andra 

änden av området, i nordost, 

kunna vara intressant, även om det 

   

Figur 24. NVO 26. 
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inte direkt pekats ut i inventeringen. Där finns täta slånsnår med solinstrålning från sydost och de 

hänger samman med andra utpekade liknande snår inom NVO 13.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Myskbock är en skoglig signalart och därmed en naturvårdsart. Åtta olika fladdersmusarter har 

registrerats i anslutning till området vid en inventering 2017 (Naturcentrum AB, 2019). Deras närvaro 

kan med stor sannolikhet knytas till bland annat detta område. Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta 

och således naturvårdarter. Vid den kräldjursinventering som genomfördes 2017 (Ahlén et al., 2017) 

gjordes fynd av huggorm och flera kopparödlor. Huggorm hittades vid flera tillfällen men det kan har 

rört sig om en och samma individ. Alla kräldjur är fridlysta. Utifrån dessa artfynd bedöms området ha 

ett påtagligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Områdets biotopvärden utgörs främst av att det är en miljö med lövträd och -buskar som tack vare sin 

placering i förhållande till omgivande öppna och halvöppna marker bildar skyddade lövträdsmiljöer 

och bryn. Att det bland träden och buskarna dessutom finns flera arter som blommar och sätter 

bär/frukt bidrar ytterligare till biotopvärdet. Sammantaget bedöms området hysa ett visst biotopvärde.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärdet ger bedömningen att området har ett Påtagligt 

naturvärde (klass 3). 

NVO 27. SUMPSKOGSDUNGE MED DIKE 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,33 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Genom denna skogsdunge rinner ett dike som färgats orange av järnutfällningar. Diket börjar längre 

uppströms, utanför objektet, i det gamla täktområdet och vattnet är redan där orangefärgat. 

Utfällningarna lägger sig som ett slam över vegetationen i diket. Med tanke på vattnets ursprung kan 

det inte uteslutas att det finns föroreningar i vattnet. Hela dungen är mer eller mindre sumpig och det 

finns flera små diken, men det är bara det större diket som går i östra kanten som är orangefärgat. I 

nordost är ett sumpområde med stående vatten.  

Dungen består av unga-halvunga lövträd och buskage av vide, hägg, klibbal, asp, olvon, sälg, björk 

och ask. Spår av huggning finns i form av gamla stubbar, det finns dock kvar ett par enstaka äldre träd 

av al och sälg. Träden står delvis på socklar p.g.a. den blöta marken. I dungen skapas en fuktig miljö, 

men det är trots det inte så mycket mossa på trädstammarna. 
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Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Området bedöms ha ett obetydligt artvärde då inga naturvårdarter observerades. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Många liknande ”vattensjuka” områden i landskapet har dikats ut vilket gör de som finns kvar 

värdefulla för många arter som trivs i fuktiga miljöer. Områdets något snåriga karaktär erbjuder även 

en plats för t.ex. småfågel att hålla till i. Järnutfällningarna i vattnet behöver i sig inte vara farliga, men 

slammet som lägger sig över botten påverkar faunan i vattnet negativt. Sammantaget bedöms området 

hysa ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärdet ger bedömningen att området har ett Visst naturvärde 

(klass 4). 

   

Figur 25. NVO 27. Sumpområdet med stående vatten. 
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NVO 28. BETAD ÅKERHOLME 

Naturtyp Äng och betesmark Areal  0,45 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Detta är en åkerholme som omges av kultiverad betesmark och därmed omfattas av det generella 

biotopskyddet. Åkerholmen ingår i fållan och betas således av de nötkreatur som går här under 

betessäsong. Holmen är kuperad med högsta punkten ungefär mitt på. Både i nordväst och i nordost 

kommer berg i dagen. I ytterkanterna ligger flertalet odlingsrösen, som även de är biotopskyddade. En 

stensträng som kan vara en rest av en stenmur finns också. Nordöstra delen är i stort sett öppen med 

undantag för några enstaka spridda träd medan det på resten av åkerholmen står en medelålders 

blandskogsdunge. Bland trädslagen noterades ek, relativt mycket rönn, sälg, björk, oxel, gran (i en satt 

en uggleholk), en apel vars krona tuktats av djuren, tall och körsbär. Några av träden är äldre och på 

toppen står en stor flerstammig sälg som fläkts vilket skapat död ved. Vildsvinen har varit här och 

bökat. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga observationer av naturvårdsarter gjordes vid besökt däremot gjordes fynd av kopparödla vid 

kräldjursinventeringen 2017 (Ahlén et al., 2017). Området bedöms därmed ha ett visst artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Denna åkerholme har flera av de värden som listas som anledning till varför åkerholmar omfattas av 

det generella biotopskyddet. Bland dessa finns att åkerholmar utgör småbiotoper som ger variation i 

ett i övrigt ofta ensartat odlingslandskap och utgör en plats för djur och växter att hitta livsmiljöer. På 

denna holme finns på den öppna delen med god solinstrålning möjlighet för en hävdgynnad flora. I 

rösena kan kräldjur men även insekter och andra djur trivas. De gamla träden och den döda veden är 

värdefull och likaså den stora mängden blommande och bärande träd. 

I kräldjursinventeringen från 2017 (Ahlén et al., 2017) har åkerholmen identifierats som en dunge med 

vissa förutsättningar för hasselsnok. 

Bedömningen är att området har ett påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Sammantaget bedöms området hysa ett Påtagligt naturvärde (klass 3). 
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NVO 29. STÖRRE LODYTA 

Naturtyp Berg och sten Areal  0,03 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Detta objekt är en större lodyta i anslutning till det våtmarksområde som hänger samman med 

dammen på Lahallsåsen. Ytan vetter mot sydost och är till stora delar skuggad, mossa täcker stora 

  

 

Figur 26. NVO 28. Överst utsikt med västra delen av åkerholmen i förgrunden. Nederst inne i träddungen, i bakgrunden anas den 

fläkta sälgen och den tuktade apeln. 
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delar av berget. Nedanför står bl.a. yngre hassel och en torraka. Det finns även liggande död ved och 

ett par träd har vält och lutar mot klippan. I berget finns vissa skrevor.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga observationer av naturvårdsarter gjordes vid besökt eller finns registrerade sedan tidigare. 

Området bedöms därmed ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Den liggande döda veden, bland rötterna på de träd som vält samt i bergsskrevorna finns möjlighet för 

vattensalamander att hitta övervintringsmiljöer i nära anslutning till dammen (NVO 6) där de 

reproducerar sig. Den döda veden är även till nytta för insekter och svampar. På stora, skuggade 

lodytor kan en intressant mossflora utvecklas. Sammantaget bedöms området utifrån detta hysa ett 

visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Den samlade bedömningen är att området hyser ett Visst naturvärde (klass 4). 

   

Figur 27. NVO 29. 
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NVO 30. MINDRE BERGSBRANTER 

Naturtyp Berg och sten Areal  0,12 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Här har avgränsats ett område med mindre bergsbranter. Klipporna är skuggade av skogen 

runtomkring och de är rikligt mossbeväxta. Här finns mindre lodytor men även skrymslen och vrår i 

sprickor och bland block. En kort rest av en stenmur går genom området. Skogen på berget är 

blandskog liknande den i NVO 7 men med något större lövinslag, träden är av varierad ålder. Några 

lågor bidrar med död ved. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades och området bedöms därmed ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Det skuggiga läget samt att branterna delvis är vända åt norr eller nordost ger en skyddad miljö som 

hålls fuktig. Detta gynnar mossorna. Området rymmer många vrår bland block och sprickor som 

mindre djur kan nyttja. Den åldersvarierade blandskogen med lövinslag och viss mängd död ved bidrar 

också till områdets biotopvärde. Sammantaget bedöms området hysa ett påtagligt biotopvärde. 

   

Figur 28. NVO 30. 
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Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger att området hyser ett Påtagligt naturvärde (klass 3). 

NVO 31. BÄCK MED SNÅRIGA KANTZONER  

Naturtyp Vattendrag Areal  0,42 ha Naturvärdesklass   3 

Preliminär bedömning 

Allmän beskrivning 

Detta är sista delen av biflödet till Lodingebäcken, sträckan innan de rinner samman. Bäcken är svagt 

slingrande och tydligt mindre än Lodingebäcken med en fåra på ca 0,5-1 m. Det är lerbotten, vattnet är 

strömmande och vattenfärgen är blågrå. Det är mycket sparsamt med vattenvegetation i bäcken, men 

lite bäckveronika och dikeslånke förekommer. Omgivande mark är till största del övergiven åkermark 

som närmast bäcken domineras av fuktgynnade arter såsom skogssäv, men även älggräs, veketåg, 

diverse gräs m.m. Längs den första delen av bäcken (i nordost) står spridda träd, buketter och buskage 

av främst klibbal men även ek, vide och sälg. Rötter och nedfallna grenar dämmer flödet och bildar 

små fall. Kanterna är eroderade.  

När bäcken följs uppströms, åt sydväst, tätnar buskagen runt fåran och det blir tätt med diverse vide, 

hägg, al och slån. Här rinner bäcken över en liten häll/större sten och i kanterna ligger sten som röjts 

från närliggande mark, en gammal stängselstolpe vittnar också om tidigare markanvändning. Bland 

buskarna och träden har bäcken delats i två fåror. I den ena var inget flöde vid inventeringstillfället 

men det stod vatten där, den fåran har en tröskel som hindrar vattnet att rinna annat än vid höga flöden. 

Vid en tidigare inventering av groddjur (Naturcentrum AB, 2012) har romklumpar av åkergroda 

noterats i denna fåra. En mindre bäck som avvattnar dammen på Lahallsåsen ansluter till bäcken bland 

träden där det även finns flera stenmurar, ett stort röse och ett gyttjebad för vildsvinen. 

I sydväst ingår ett blött område i anslutning till bäcken och tillkommande diken med videbuskage, 

björk, al, slån och skogssäv. 

I den ovan nämnda groddjursinventeringen (Naturcentrum AB, 2012) noterades att det endast var den 

parallella bäckfåran utan strömmande vatten som hade förutsättningar som lekplats för groddjur. Den 

strömmande bäcken kan emellertid tjäna som uppehållsplats för groddjur. Bedömningen var att 

området har visst, men inte särskilt högt värde för groddjur. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Åkergrodan är fridlyst och finns även upptagen i bilaga 4 i habitatdirektivet vilket innebär att den 

omfattas av speciella förbud enligt artskyddsförordningen. Eftersom området och det omgivande 



Naturvärdesinventering Backa, Ale kommun 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB 

 

 

55 

 

landskapet är i stort sett oförändrat sedan groddjursinventeringen 2012 är det rimligt att tro att lokalen 

fortfarande kan fungera som lekplats. Utifrån detta bedöms området ha ett visst artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Vattenmiljöer är i stort sett alltid värdefulla inslag i landskapet, i detta fall har bäcken genom 

inventering visats ha ett värde för groddjur. Bäcken har rätats tidigare men har nu börjat återfå lite av 

sitt slingrande lopp. Ett frågetecken finns vad gäller vattenkvaliteten, vad den blågrå färgen beror på. 

Positivt är att det finns en kantzon utmed bäcken även om den inte är kontinuerlig längs hela sträckan. 

De bitvis täta snåren kan användas 

av fåglar att bygga bo i. Andra snår 

som till viss del hänger ihop med 

området är utpekade som goda 

hasselmusbiotoper och det är 

mycket möjligt att om några 

hasselmöss tar sig hit skulle de 

kunna nyttja även buskarna i detta 

område. Stenlämningarna i området 

är även de en struktur som kan 

användas av olika djur, även om 

deras betydelse är något mindre då 

de ligger helt i skugga och stenarna 

därmed inte värms upp. Enligt den 

biotopkartering som genomfördes 

2017 (Naturcentrum AB, 2017b) 

har biflödet inte något högre värde 

för öring. Området bedöms 

sammanfattningsvis ha ett 

påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande 

naturvärdesbedömning 

Den sammantagna bedömningen är 

att området hyser ett Påtagligt 

naturvärde (klass 3). 

Bedömningen är preliminär då 

uppgifter om vattenkemi m.m. 

saknas. 

  

 

Figur 29. NVO 31. Överst en meanderbåge med albukett, vattnets blågrå färg kan anas. 

Nederst ett parti med snårigt buskage runt bäcken. 
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NVO 32. ÖVERVINTRINGSMILJÖ FÖR GRODDJUR 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,02 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

I anslutning till dammen på Lahallsåsen ligger detta lilla område som utgörs av en bergsknalle. På 

berget ligger en död gran, här finns en högstubbe av björk där den knäckta delen ligger på marken och 

här står en lutande tall med skrymslen under rötterna där de släppt från marken. Kullen är mer öppen 

än omgivande skog och här står även några enbuskar. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter har påträffats i området som därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Närheten till dammen där både grodor, paddor och vattensalamandrar har noterats gör att området blir 

värdefullt som möjligt övervintringsställe. Det gäller framförallt för vattensalamandrarna eftersom de 

övervintrar under död ved och bland stenar. Granen som har fallit ligger endast delvis mot marken 

men kommer på sikt falla ner mer och förhoppningsvis då ha ett värde för salamandrarna. Den döda 

veden har, oavsett groddjur, ett värde för insekter och svampar m.fl. Utifrån detta bedöms området ha 

ett visst biotopvärde.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger att området hyser ett Visst naturvärde (klass 4). 

   

Figur 30. NVO 32. Tallen som vält skapar gömställen, i bakgrunden granlågan.  
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NVO 33. BJÖRKSUMPSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,05 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

I förlängningen av dammen finns detta sumpområde med björnmossa, blåtåtel, veketåg m.m. och som 

är bevuxet med yngre björk. Granen håller på att vandra in från kringliggande skog. I området finns en 

hel del död ved. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga fynd av naturvårdsarter har gjorts i området. Det bedöms därför ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Förutom att sumpområdet bidrar med variation i området är det värdefullt då det utgör en förlängning 

av våtmarksområdet runt dammen för de djur som är knutna till dessa miljöer. För groddjuren är det 

sannolikt för lite öppet vatten här för att de ska kunna leka här, däremot är den döda veden positiv för 

vattensalamandrar som kan övervintra under lågor. Död ved är dessutom generellt ett positivt inslag då 

det råder brist på det i landskapet. Området bedöms ha ett visst/påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger att området hyser ett Visst naturvärde (klass 4). 

NVO 34. BERGHÄLLAR MED ENBUSKAR 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,10 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Som en långsmal glänta i skogen ligger detta objekt som utgörs av berghällar i sluttning mot öster. På 

hällarna finns några större enbuskar samt en apel och något rosbuskage. Hällarna är bevuxna med 

mossa, smalbladiga gräs och lite ljung. Några döda enar bidrar med död ved. Området har tidigare 

varit del av en betesmark. 

I en inventering av hasselsnoksmiljöer lyfts hällmarkerna fram som ett positivt inslag för kräldjur (dvs 

både för hasselsnoken och för dess bytesdjur koppar- och skogsödla) (Ahlén et al., 2017). De utgör 

därmed en anledning till att detta område tillsammans med delar av NVO 13 är utpekade som ett 

särskilt värdefullt område för hasselsnok. 
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Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga fynd av naturvårdsarter gjordes i området och det finns inte heller några tidigare observationer 

som med säkerhet kan knytas hit. Det bedöms därför ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Till de positiva biotopkvaliteterna hör att detta är en hällmark utan igenväxning och med relativt lång 

kontinuitet av öppenhet (sedan 1960-talet minst). Dess läge gör att det blir en viss solinstrålning från 

väster och framförallt söder, även om den är begränsad p.g.a. omgivande skog. Hällmarkerna har 

noterats som värdefulla för kräldjur.  

De stora enbuskarna är bra för fåglar att häcka eller gömma sig i och apeln och rosorna bidrar med 

föda åt insekter och fåglar m.fl.  

Sammantaget bedöms området hysa ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärdet ger bedömningen att området har ett Visst naturvärde 

(klass 4). 

   

Figur 31. NVO 34. Berghällarna med enbuskage m.m. 
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NVO 35. GLÄNTA MED BERG I DAGEN 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,03 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Omgiven av ungtallar och någon typ av huggen ledningsgata ligger denna lilla glänta som utgörs av 

berg i dagen bevuxet med ljung, fårsvingel m.m. samt några uppvuxna ekar, enbuskage och en 

rönnbuske. Området ingår som en liten del i ett större stråk som vid en inventering av kräldjur pekades 

ut som särskilt värdefullt för hasselsnok (Ahlén et al., 2017). Vid kräldjursinventeringen 2017 gjordes 

flera fynd av kopparödla i området. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Kopparödla är en fridlyst art, flera fynd av arten ger bedömningen att området har ett visst artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Områdets mycket begränsade areal är negativt för biotopvärdena och likaså bullret från E6. På sikt 

kommer området dessutom bli helt skuggat av de uppväxande tallarna. Detta till trots utgör det idag ett 

inslag som rymmer mer naturlighet än närområdet som är starkt påverkat på olika sätt av mänsklig 

aktivitet. Trots att det är litet finns här olika strukturer med berg i dagen som, än så länge, kan få 

mycket solinstrålning under sommaren när solen står högt, småsnår, ljung för pollinerare och rönnbär 

för fåglarna. Sammantaget bedöms området hysa ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och 

biotopvärde ger bedömningen att 

naturvärdesobjektet hyser ett 

Påtagligt naturvärde (klass 3).  

   

Figur 32. NVO 35. 
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NVO 36. ÖRTRIK ÖPPEN MARK PÅ F.D. TÄKTOMRÅDE 

Naturtyp Igenväxningsmark Areal  0,15 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Detta område var på 1970-talet en del av grustäkten som då var i full gång. Sedan dess har det 

återställts genom utfyllning och är idag del av ett större område där tall och björk är på väg att etablera 

sig. Just det avgränsade området är dock inte så igenvuxet än utan fortfarande till stor del öppet även 

om tallplantorna är på väg in. Den magra marken och det soliga läget har gett utrymme för en artrik 

lågväxt flora med flera blommande örter som är attraktiva för insekter. I floran noterades bl.a. 

vitklöver, rölleka, johannesört, gråbo, rotfibbla, harklöver, fårsvingel samt mycket getväppling. Tyvärr 

växer även de invasiva arterna kanadensiskt gullris och blomsterlupin här, men än så länge i ringa 

mängd. En inventering under sommarsäsong skulle ge en tydligare bild av floran. 

Bedömningsgrunder för områdets 

artvärden 

Inga av de noterade arterna är klassad som 

naturvårdsart och området bedöms därför 

ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets 

biotopvärden 

Områdets biotopvärde utgörs av den 

relativt artrika floran med flera växter som 

drar till sig pollinerare. Ju fler blommande 

örter som finns i landskapet desto bättre 

förutsättningar har insekter att hitta föda 

under hela säsongen eftersom örter av 

olika arter blommar under olika tider på 

sommaren. I områdets närhet finns 

dessutom död ved (i NVO 19) vilket 

gynnar insektsarter som lägger ägg i veden 

samtidigt som de har födotillgång i 

närheten. Området bedöms utifrån detta ha ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  

   

Figur 33. NVO 36. 
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NVO 37. ÖRTRIK ÖPPEN MARK PÅ F.D. TÄKTOMRÅDE 

Naturtyp Igenväxningsmark Areal  0,86 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Detta område har samma historik och samma nuvarande status som NVO 36. Arter som noterades här 

var fårsvingel, gråbo, röllika, johannesört, rödven, gullris, vitklöver, gulkämpar och maskros. 

Tallplantorna är på väg in även här och det finns en del lövsly som hålls tillbaka av viltet. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga av de noterade arterna är klassad som naturvårdsart och området bedöms därför ha ett obetydligt 

artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Områdets biotopvärde utgörs av den relativt artrika floran med flera växter som drar till sig 

pollinerare. Ju fler blommande örter som finns i landskapet desto bättre förutsättningar har insekter att 

hitta föda under hela säsongen eftersom örter av olika arter blommar under olika tider på sommaren. I 

områdets närhet finns dessutom död ved (i NVO 19) vilket gynnar insektsarter som lägger ägg i veden 

samtidigt som de har födotillgång i närheten. Området bedöms utifrån detta ha ett visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4).  

   

Figur 34. NVO 37. 
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NVO 38. SUMPSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,03 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

I en liten svacka invid stora öppna hällar har det här sumpområdet bildats. Här växer vitmossa, vass, 

yngre björk samt tall. Vid inventeringstillfället stod det öppet vatten men området torkar sannolikt ut 

på sommaren. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga fynd av naturvårdsarter har gjorts i området. Det bedöms därför ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Området är litet men eftersom det är en miljö där vattenanknutna arter kan leva har det ändå ett värde. 

Detta eftersom så många naturliga vattenmiljöer i landskapet har dränerats bort vilket gör att i princip 

alla som finns kvar har betydelse. Bedömningen är att området har ett visst biotopvärde.  

Sammanfattande 

naturvärdesbedömning 

Sammantaget bedöms området hysa ett 

Visst naturvärde (klass 4). 

 

   

Figur 35. NVO 38. 
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NVO 39. SUMPSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,07 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Likt NVO 38 är detta ett sumpområde som bildats i anslutning till att berget kommer i dagen och 

formar öppna hällar. Området ligger delvis mellan hällarna. Vid inventeringstillfället var här stående 

vatten, det är dock sannolikt så att det torkar ut på sommaren. Videbuskagen, björk, tall, vass, starr och 

blåtåtel hör till växterna som finns här. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga fynd av naturvårdsarter har gjorts i området. Det bedöms därför ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Området är litet men eftersom det är en miljö där vattenanknutna arter kan leva har det ändå ett värde. 

Detta eftersom så många naturliga vattenmiljöer i landskapet har dränerats bort vilket gör att i princip 

alla som finns kvar har betydelse. Bedömningen är att området har ett visst biotopvärde.  

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Sammantaget bedöms området hysa ett Visst naturvärde (klass 4). 

   

Figur 36. NVO 39.  



Naturvärdesinventering Backa, Ale kommun 

Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB 

 

 

64 

 

Landskapsobjekt 

Inventeringsområdet har en varierad natur och detta bidrar till att skapa mervärden. Övergångar mellan 

olika miljöer är nämligen ofta artrika då arter från de olika miljöerna möts här. En blandning av 

miljöer ger också förutsättningar för arter som lever olika delar av sina liv i olika biotoper, eller som 

häckar i en och söker föda i en annan. De naturvärdesobjekt som har identifierats inom denna 

inventering har alla vart och ett bedömts hysa minst visst naturvärde, i flera fall är dock värdena 

avhängiga av att de ingår i en större helhet. För att belysa detta har ett landskapsobjekt skapats. 

Landskapsobjektet ligger till största del över de mer öppna delarna av inventeringsområdet, detta 

eftersom det är här övergångsmiljöerna finns. Här finns t.ex. löv- och buskbryn vars värde delvis 

består i att de får en stor solinstrålning tack vare lokaliseringen ut mot de öppna markerna.  

I de öppnare delarna finns även strukturer som i sig inte är tillräckliga för att nå klass 4 (Visst 

naturvärde) men som ändå har naturvärden viktiga för helheten. Detta är t.ex. de obrukade 

åkermarkerna där den ostörda miljön med högväxt vegetation kan nyttjas av insekter, gnagare m.fl. 

som livsmiljö. Vegetationen bestod också delvis av blommande arter som pollinerande insekter kan 

besöka för att hitta föda, t.ex. strättor och åkertistlar, men även fåglar som kan äta frön här. De stora 

ytorna av mark som i sig inte har så höga värden ger sammantaget utrymme för fler blommande arter 

vilket ger en längre blomperiod och därmed tillgång till föda för pollinerare under en lägre period. Det 

finns även rader av yngre lövträd som ännu inte har några högre naturvärden i sig men som bidrar till 

helheten t.ex. genom att skapa lä. Fladdermöss jagar t.ex. gärna insekter längs lövridåer. 

Genom tidigare inventeringar har olika delar av området pekats ut som värdefullt för groddjur, 

kräldjur, hasselmöss och fladdermöss. Samtliga dessa är beroende av flera olika miljöer där helheten 

således är större än de enskilda miljöerna i sig. 

Det landskap som finns inom inventeringsområdet är inte isolerat till bara detta område utan fortsätter 

öster. Att det är del av en större helhet i ett ännu större landskapsperspektiv ökar naturvärdena 

ytterligare. 
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Generella biotopskydd 

Generella biotopskydd är biotoper som tack vare sina särskilda egenskaper är värdefulla för hotade 

djur- och/eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. De omfattas av 7 kap 11 MB 

(1998:808). 

Totalt har 34 objekt som bedömts omfattas av det generella biotopskyddet identifierats. Bland de 

vanligaste typerna är stenmurar, diken samt odlingsrösen, där alla utom ett ligger på två åkerholmar 

som också är biotopskyddade. Dessutom finns Lodingebäcken med som två biotopskyddsobjekt. De 

biotopskyddade objekten presenteras i tabell 1 och figur 38. 

I vissa fall är det mycket tydligt att ett objekt omfattas av det generella biotopskyddet, andra gånger är 

det en tolkningsfråga. På grund av detta finns det några objekt där viss tveksamhet råder, detta har 

kommenterats i beskrivningarna för respektive objekt i tabell 1. De gränsfall där bedömningen i 

slutänden landade i att de inte omfattas av biotopskyddet är per definition inte med i listan, men för att 

   

Figur 37. Landskapsobjekt. 
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det ändå ska vara tydligt att de ändå bedömts ur denna aspekt så presenteras även de, i tabell 2 och 

figur 39. 

Det generella biotopskyddet är till för att skydda biotoperna för deras naturvärden. Alla objekt som 

omfattas av biotopskyddet bör därför ha åtminstone vissa naturvärden. En viss variation finns dock i 

detta och i denna inventering visar det sig genom att de biotopskyddsobjekt som bedömts ha lite högre 

naturvärden har avgränsats som naturvärdesobjekt medan andra ”bara” finns med som biotopskydd. 

Biotopskyddsobjekt som ligger i anslutning till naturvärdesobjekt och utgör en naturlig del av dessa 

har beskrivits som ingående delar av naturvärdesobjektet. 

Inom de generella biotopskydden är det inte tillåtet att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som 

kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. 

En fråga om dispens prövas hos Länsstyrelsen. 

Tabell 1. Objekt som bedöms omfattas av det generella biotopskyddet. Lokalisering framgår av karta i figur 38 samt i 

rapportens tillhörande shapefiler. 

Nummer Typ Beskrivning 

1 Odlingsröse På åkerholme 

2 Odlingsröse På åkerholme 

3 Odlingsröse På åkerholme 

4 Odlingsröse På åkerholme 

5 Odlingsröse På åkerholme 

6 Odlingsröse På åkerholme 

7 Odlingsröse På åkerholme 

8 Odlingsröse På åkerholme 

9 Odlingsröse Ett långsmalt röse som eventuellt kan räknas ihop med det som ligger norr om. På 
åkerholme. 

10 Odlingsröse Två eller eventuellt fler odlingsrösen. På åkerholme. 

11 Odlingsröse Ett röse i anslutning till västra biflödet. 

12 Odlingsröse På åkerholme 

13 Stenmur Stenmur i skogskanten, delvis igenvuxen men åtgärder har gjorts tidigare för att 
lyfta fram den. Fortsätter in i skogen åt sydväst men där som värdeelement. 

14 Stenmur Liten stenmur av runda stenar. Parallellt med diket. Till stora dela överväxt av slån (i 
norr) o skogssäv m.m. men den kan anas större delen av sträckan. Går inte ända 
upp till vägen. 

15 Stenmur En kraftigt igenvuxen stenmur. Löv har röjts och sedan skjutit skott, dessutom 
björnbär och gräs som växer över muren. Fortsättning på biotopskydd nr 19 och 
värdeelement 7. Fortsätter efter en liten öppning i biotopskydd 16. 

16 Stenmur Stenmur överväxt med gräs, örnbräken, lövsly m.m. Några lövträd står också i 
muren. Hänger ihop med biotopskydd nr 15, bara en liten öppning i muren skiljer 
dem åt. 

17 Stenmur Längs delar av muren växer en trädrad mellan mur och jordbruksmark, därav en 
viss tveksamhet ifall hela muren är biotopskyddad.  
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Nummer Typ Beskrivning 

18 Stenmur En kort bit stenmur utmed bäcken. Muren ligger bland träden men då bäcken är 
biotopskyddad har muren också bedömts som skyddad. 

19 Stenmur Stenmur i skogskanten. Det har bitvis stått träd utanför muren mot betet men de 
har tagits ner. Muren fortsätter åt NO som värdeelement nr 7. 

20 Stenmur En enkel stensträng i trädridån. 

21 Småvatten Lodingebäcken. Viss tveksamhet om marken öster om detta bäckavsnitt räknas som 
jordbruksmark, om inte kommer denna del av bäcken inte vara biotopskyddad. 

22 Småvatten Dike som kommer från ett utströmningsområde i betesmarken där det växer 
veketåg och några yngre lövträd. Rinner ner till bäcken i skogskanten. 

23 Småvatten Bäcken i skogskanten fortsätter ut i betesmarken och där i form av detta dike. En 
mindre fördjupning i början av diket som sedan kantas av veketåg och avslutas i en 
brunn. 

24 Småvatten Ett rätat dike, del av västra biflödet. Djup fåra med mycket vegetation av skogssäv, 
veketåg m.m. 

25 Småvatten Dike. Mycket vatten vid inventeringstillfället. Kantat av slån (bitvis tätt), björnbär o 
enstaka yngre lövträd. Skogssäv i och bredvid fåran. Skogssäven har lagt sig över 
fåran så att det bitvis inte syntes något av det orangea vattnet. Översvämmar 
trädan intill. 

26 Småvatten Lodingebäcken 

27 Småvatten Relativt grunt öppet dike, till viss del igenväxt med veketåg, älggräs, alar. Stod 
vatten i det vid inventeringstillfället. Gammal taggtråd. Med viss tvekan 
biotopskydd.  

28 Småvatten Ett rätat dike, del av västra biflödet. Mycket skogssäv i fåran, även albuketter 
utmed diket. 

29 Småvatten Dike som kommer fram ur backen och rinner ner till Lodingebäcken. Stora stenar 
skyddar utströmningsområdet från djurens tramp. Omges av veketåg, röjd al 
närmast bäcken. Enligt historiska kartor sitter objekt 23 och detta (29) ihop. 
Troligtvis är det täckdiket som börjar vid 23 som mynnar här. 

30 Småvatten Dike med flöde vid inventeringstillfället. Tydligt grävt med vallar på var sida. Korna 
har trampat sönder det lite. Veketåg längs hela diket. 

31 Småvatten Rakt ganska brett och djupt dike med alldeles oranget vatten. Kantat av uppvuxen 
men ung al. 

32 Småvatten Sista delen av västra biflödet innan det flyter samman med Lodingebäcken. Denna 
sträcka börjar i väster som ett rakt dike med mycket vegetation av skogssäv, 
skräppor, älggräs m.m. Det övergår dock till ett lite mer slingrande lopp och kantat 
av buskage och spridda lövträd. Vattnet är blågrått. 

33 Åkerholme En trädklädd åkerholme på 0,45 ha. Träd av olika trädslag, några äldre. Många 
blommande/bärande träd såsom rönn, oxel och körsbär. I kanterna ligger 
stenrösen. 

34 Åkerholme En mycket liten åkerholme med ett rönnknippe som vuxit upp i ett odlingsröse. 

 



 

Figur 38. Objekt som bedöms omfattas av det generella biotopskyddet. Numreringen hänvisar till tabell 1. 



Tabell 2. Objekt som bedömts att de ej omfattas av det generella biotopskyddet. Lokalisering framgår av karta i figur 39 samt 

i rapportens tillhörande shapefiler 

Nummer Typ Beskrivning 

1 Småvatten Torrlagt dike 

2 Småvatten Torrlagt dike 

3 Stenmur Stenmur en liten bit in i skogen, dock inte mer än ett 
par träd mellan mur och åkermark men bedömt som 
tillräckligt för att inte vara biotopskydd. 

4 Småvatten Dike. Helt torrt vid inventeringstillfället, ej 
biotopskydd. 

5 Småvatten Dike. Bedömt som ej vattenhållande större delen av 
året. 

6 Småvatten Fuktstråk genom betesmarken. Klafsigt vid 
inventeringstillfället men sannolikt ej fuktig markyta 
större delen av året. 

 

   

Figur 39. Objekt som kan anses vara mer eller mindre gränsfall men som bedömts att de ej omfattas av det generella biotopskyddet. 

Numreringen hänvisar till tabell 2. 
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Värdeelement 

Inom inventeringsområdet identifierades totalt 69 värdeelement, dessa presenteras i tabell 3 och figur 

41. I dessa ingår tre skyddsvärda träd som noterats i kommunens inventering men som av en eller 

annan anledning inte noterades i föreliggande inventering, då skälet kan ha varit att de missades har de 

tagits med i sammanställningen. 

Av värdeelementen är 29 st skyddsvärda träd och 8 st särskilt skyddsvärda träd. Träden utgörs av bok, 

björk, tall, ek, sälg, apel, rönn, al och gran. Skillnaden mellan skyddsvärda och särskilt skyddsvärda 

träd är att de särskilt skyddsvärda träden uppfyller en eller flera av Naturvårdsverkets definitioner 

(Naturvårdsverket, 2012) för 

• jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd,  

• mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år eller 

• grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 

huvudstam. 

Definitionerna för särskild skyddsvärda träd gäller både levande och döda träd. Viktigt att notera är att 

åtgärder som kan komma att påverka särskilt skyddsvärda träd innebär en risk för väsentlig påverkan 

av naturmiljön. Innan sådana åtgärder genomförs ska samråd (enligt 12 kap. 6 § miljöbalken) göras 

med Länsstyrelsen. 

Bland värdeelementen ingår flera stenmurar i skogen, som en rest från när marken nyttjades för bete. 

Andra värdeelement som 

noterades var stenmiljöer 

såsom rösen, klippbranter och 

mindre lodytor, ett par mindre 

bäckar samt diken, 

sandmiljöer samt ett område 

med mycket död ved, ett gryt 

och en mindre våtmark. 

 

 

 

 
   

Figur 40. Värdeelement nr 24. 
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Tabell 3. Identifierade värdeelement. Lokalisering framgår av karta i figur 41 samt i rapportens tillhörande shapefiler. 

Nummer  Typ Beskrivning 

1 Bäck Bäck som avvattnar dammen på Lahallsåsen. Torkar sannolikt ut på 
sommaren. 

2 Klippbrant Mossbeväxt, skuggad, skrymslen 

3 Klippbrant Mossbeväxt, skuggad, skrymslen 

4 Stenmur Stenmur/stensträng. I norr genom skogen. Alltid med minst en rad av 
lövsly mellan muren o åkern. Fin i södra delen. Går upp på en 
bergsknalle och hänger därför inte helt ihop. 

5 Stenmur   

6 Stenmur En kort bit stenmur bland träden, på berget 

7 Stenmur Del av längre stenmur där delarna åt sydväst och nordost är 
biotopskyddade. 

8 Stenmur Enklare nedrasad stenmur i skogen 

9 Stenmur Utmed en av bäckens fåror 

10 Bäck Bäck som avvattnar dammen på Lahallsåsen. Torkar sannolikt ut på 
sommaren. 

11 Stenmur   

12 Dike Dike med litet flöde, fortsätter lite diffust åt två håll uppströms 

13 Stenmur   

14 Stenmur Fortsätter västerut utanför inventeringsområdet. I 
granproduktionsskog, nedrasad. Sitter ihop med den biotopskyddade 
muren åt nordost.. 

15 Stenmur Fin slingrande stenmur i skogen, relativt stor och välbevarad 

16 Stenmur Norra halvan i gräns mot golfbanan, delvis övertorvad. Södra delen i 
skogen. Mur/sträng. 

17 Stenmur   

18 Stenmur   

19 Dike Rakt dike, inget flöde men stående vatten, löv på botten 

20 Stenmur Parallell med slutet av muren som går några meter österut. 

21 Död ved Flera grova lågor och ett par högstubbar. Fler lågor i det närmsta 
närområdet. 

22 Gryt Grävling? 

23 Sandmiljö Sand o grusslänt som hålls öppen delvis tack vare motocross o folk 
som promenerar. 

24 Sandmiljö Grusslänt. Högt o åt rätt håll - dvs solbelyst. Vid 
kräldjursinventeringen 2017 gjordes fynd av huggorm och kopparödla 
här. 

25 Skyddsvärt träd Stor flerstammig sälg, död ved i kronan. 

26 Skyddsvärt träd Grov tall 

27 Skyddsvärt träd Bok, 212 cm omkr 

28 Skyddsvärt träd Bok, 213 cm omkr 

29 Skyddsvärt träd Bok, 228 cm omkr 

30 Skyddsvärt träd Bok, 289 cm omkr 

31 Skyddsvärt träd Bok, 228 cm omkr stor stamskada 
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Nummer  Typ Beskrivning 

32 Skyddsvärt träd Bok, 227 cm omkr 

33 Skyddsvärt träd Bok, 252 cm omkr, stor stamskada 

34 Skyddsvärt träd Gammal, flerstammig apel. Döende. Tickor. Svårmätt. 

35 Skyddsvärt träd Björk, 210 cm omkr 

36 Skyddsvärt träd Sälg, 267 cm omkr, avbruten men skjuter nya skott. 

37 Skyddsvärt träd Björk, 193 cm 

38 Skyddsvärt träd Rönn, hålträd, 63 cm omkr 

39 Skyddsvärt träd Tvåstammig björk, största stammen hålträd o 200 cm omkr 

40 Skyddsvärt träd 81 cm omkr, björkhögstubbe, hålträd 

41 Skyddsvärt träd Ek, 252 cm omkr 

42 Skyddsvärt träd Tall 200 cm omkr, står i stenmuren, 

43 Skyddsvärt träd Tall, 206 cm omkr 

44 Skyddsvärt träd Ek, 220 cm omkr. 

45 Skyddsvärt träd Högstubbe av björk, 96 cm omkr, hålträd. 

46 Skyddsvärt träd Bok, 306 cm omkr. Tidigare noterat som hålträd men hittar inget hål 
nu. 

47 Skyddsvärt träd Tall, 235 cm omkr 

48 Skyddsvärt träd Gran, 212 cm omkr 

49 Skyddsvärt träd Ek, 213 cm omkr. I något sämre skick. 

50 Skyddsvärt träd Tall, 200 cm omkr 

51 Skyddsvärt träd Tall med två stora längsgående sprickor som löper högt upp på 
stammen. 183 cm omkr. 

52 Skyddsvärt träd Bok, 209 cm omkr. En av två huvudstammar har fläkts av och tagit 
med ca 1/3 av trädet. 

53 Skyddsvärt träd - 
kommunens inventering 

Ek, 226 cm omkr. 

54 Skyddsvärt träd - 
kommunens inventering 

Ek, 246 cm omkr. 

55 Stenmiljö Röse, trol modernare, kantiga stenar, mossöverväxta stenar, i 
lövbuskage. 

56 Stenmiljö Tre övermossade rösen 

57 Stenmiljö Stor bar lodyta, sydvänd, men skuggad 

58 Stenmiljö Stort röse m stora mosstäckta stenar, bland gamla enar o yngre löv 

59 Stenmiljö Mindre lodyta, skuggad av hassel o tät unggran. Mossöverväxt. Foto 
ca 12.42. 

60 Särskilt skyddsvärt träd Björk, 127 cm omkr, hålträd 

61 Särskilt skyddsvärt träd Flerstammig tall, flera stammar döda, den grövsta levande och 
möjligtvis mer än 200 år gammal. (Bild på rapportens framsida) 

62 Särskilt skyddsvärt träd Bok, 246 cm omkr. Hål i stammen vid basen. 

63 Särskilt skyddsvärt träd Ek, 175 cm omkr, hålträd 

64 Särskilt skyddsvärt träd Trestammig björk där två av stammarna är hålträd. 157 o 165 cm i 
omkr 

65 Särskilt skyddsvärt träd Högstubbe gran, 162 cm omkr, hålträd 
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Nummer  Typ Beskrivning 

66 Särskilt skyddsvärt träd Al, hålträd, 143 cm omkr 

67 Särskilt skyddsvärt träd Högstubbe av björk, 127 cm omkr. Hålträd. Även helt perforerad av 
hackspettsfödosök. 

68 Våtmark Svacka m vatten, torkar ut 

69 Skyddsvärt träd - 
kommunens inventering 

Ek, 203 cm omkr. 

 

 

 

 



 

 

Figur 41. Identifierade värdeelement inom inventeringsområdet. Numreringen hänvisar till tabell 3. 



Fynd av särskilt skyddade arter, fridlysta och rödlistade arter 

Inget fynd av särskilt skyddade arter enligt artskyddsförordningen gjordes vid inventeringen.  

Ett fynd av revlummer som är fridlyst gjordes i nordvästra delen av inventeringsområdet. 

Bland de rödlistade arterna var det askEN och almCR som noterades. Ask växer i NVO 18 och 27 medan 

alm hittades i NVO 25. 

Potentiella livsmiljöer för särskilt skyddade arter enligt 

artskyddsförordningen 

Enligt artskyddsförordningen 4§ (Miljödepartementet, 2007) är det för vissa arter som listas i 

förordningen förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djuren, avsiktligt störa djuren, särskilt under 

deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder eller avsiktligt förstöra eller samla 

in ägg. Det är även förbjudet att förstöra eller skada djurens fortplantnings- och viloplatser. Förbuden 

gäller djurens alla levnadsstadier. 

   

Figur 42. Fynd av fridlysta och rödlistade arter inom inventeringsområdet. 
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Nedan görs en genomgång av potentiella livsmiljöer för arter som omfattas av artskyddsförordningens 

4§ och som har noterats i området. De arter som utifrån detta blir berörda är: större vattensalamander 

(förvisso inte påträffad men uppdraget var att beakta den), åkergroda, fladdermöss (hanteras som 

artgrupp) samt flera fågelarter. Bland fåglarna är det ett antal arter som noterats som häckfåglar eller är 

möjliga häckfåglar i området och som därtill är rödlistade eller omfattas av fågeldirektivet bilaga 1. 

Dessa är därmed extra intressanta ur ett artskyddsperspektiv. Fågelarterna är björktrastNT, entitaNT, 

gråkråkaNT, grönfinkEN, gulsparvNT, kornknarrNT, FD, mindre hackspettNT, spillkråkaNT, FD, stareVU, 

svartvit flugsnappareNT, trädlärkaFD, törnskataFD, ärtsångareNT. 

STÖRRE VATTENSALAMANDER 

Större vattensalamander lever större delen av året på land där den uppehåller sig i miljöer som 

erbjuder skydd, t.ex. under fallna träd, stenrösen, blockterräng, i sorkgångar osv, helst i fuktig, 

lövdominerad skog. När det är dags att reproducera sig behöver de däremot permanenta småvatten. 

Dessa småvatten ska dock inte vara för små, det är sällsynt att de nyttjar vatten som är mindre än 10 m 

i diameter och grundare än 0,5 m, vattnen ska dessutom vara fria från rovfisk, helst ska de vara helt 

fisktomma. Det tycks också krävas vatten med god vattenkemi, rätt solinstrålning samt temperatur. 

Även om mycket är okänt vad gäller salamandrarnas liv på land så tycks de flesta uppehålla sig bara 

en kort bit från de småvatten där de reproducerar sig, i de flesta fall bara upp till ca 100 m. Detta 

förutsätter naturligtvis att det finns lämpliga landmiljöer i närheten. När det är dags för övervintring 

kan de emellertid röra sig lite längre bort, då brukar 300 m nämnas som ett riktvärde. Salamandrarnas 

vandring till sina reproduktionsvatten kan i Ale-trakten förväntas börja i april månad, leken är sedan 

klar och djuren går upp på land igen i början av juli. (SLU Artdatabanken, 2020b) 

Hoten mot större vattensalamander är många. Ett av dem är att lämpliga småvatten förstörs på olika 

sätt, t.ex. genom att de tas bort, att de försämras vad gäller t.ex. vattenkemi, eller att fisk eller kräftor 

planteras ut i dem. Större vattensalamander tycks dessutom i hög grad vara beroende av en fungerande 

metapopulationsdynamik, dvs att individer från en population kan vandra till andra populationer i 

andra småvatten. Då den inte rör sig så långt kräver detta flera lämpliga småvatten på korta avstånd. 

Avverkning av skogar med lämpliga övervintringsmiljöer i anslutning till småvattnen är ett annat hot. 

Den minskade förekomsten generellt av död ved i landskapet är negativt för arten. Fragmentering är 

också ett problem. Barriärer som skapas mellan övervintringsmiljöer och reproduktionsvatten eller 

mellan olika dammar kan påverka populationer mycket negativt. (SLU Artdatabanken, 2020b) 

Inom inventeringsområdet finns en damm uppe på Lahallsåsen. Denna och omgivningarna har vid en 

tidigare inventering av groddjur bedömts som gynnsam för större vattensalamander trots att inga fynd 

av arten gjordes (Naturcentrum AB, 2012). Den beskrivning som ges av dammen och omgivningarna i 

rapporten från 2012 stämmer fortfarande väl med hur det såg ut vid inventeringen inom aktuellt 

projekt, förutsättningarna har således inte förändrats. I anslutning till dammen finns dels en mindre 
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kulle (NVO 32) och en bergbrant (NVO 29) där det förekommer död ved, block och andra gömställen 

lämpliga för salamander. I en annan inventering av större vattensalamander och åkergroda (Ecocom, 

2020) har dammen bedömts ha god potential (klass 2) som reproduktionsmiljö för större 

vattensalamander. 

Öster om inventeringsområdet ligger Backa Säteri golf. På golfbanan finns ytterligare fyra dammar 

som, åtminstone vad gäller storlek och solexponering, bör kunna vara lämpliga. Även dessa har 

inventerats för större vattensalamander (Ecocom, 2020) men arten noterades inte i någon av 

dammarna. Den västra dammen av dessa fyra, närmast inventeringsområdet, har även den emellertid 

bedömts ha god potential (klass 2) medan dammen längst i nordost har bedömts ha potential (klass 3). 

De två dammarna i sydost har bedömts vara viktiga vatten (klass 1) för större vattensalamander. 

Jämfört med dammen på Lahallsåsen har salamandrar som eventuellt skulle nyttja golfbanedammarna 

för reproduktion längre till lämpliga övervintringsområden och de måste gå över öppna, oskyddade 

gräsytor. Det finns dock miljöer på ca 100-200 meters avstånd, dock i mer begränsad omfattning. 

De fem dammarna ligger på upp till 300 m avstånd från varandra. Detta medför att om det finns större 

vattensalamander i dammarna kan de utgöra en metapopulation. Ett par hinder som finns mellan 

dammarna är Lodingebäcken och grusvägen som båda begränsar möjligheten för spridning till/från 

dammen på Lahallsåsen. Dessa bedöms dock som möjliga för vattensalamandern att forcera och 

därmed inga definitiva hinder. 

För att kartlägga vilka områden större vattensalamander nyttjar brukar avståndet 300 m runt ett 

lämpligt småvatten användas. För det aktuella området har en buffert lagts på 300 m från dammarna 

och därefter har miljöer som anses helt ointressanta för större vattensalamander tagits bort, i detta fall 

tätare bostadsbebyggelse i norr. Inom resten av 300-meterszonen är miljöerna mer eller mindre 

intressanta för salamander, de delar av 300-meterszonen som överlappar inventeringsområdet och som 

får anses vara särskilt intressanta har markerats i figur 43. Det som markerats är lövskogsområden, 

partier med blockmiljöer, rösen, stenmurar o.s.v. Dessa områdens värden för arten minskar eller 

försvinner emellertid om de blir helt avskurna från dammarna eller om de närliggande områdena 

utgörs av hårdexploaterad mark. Inom en 100-meterszon kan man räkna med att salamander rör sig 

mer allmänt runt dammen. Inom denna zon kan exempelvis vägar och parkeringar utgöra ett hot mot 

arten (figur 43). Viktigt att påpeka är också att detta är en teoretisk bedömning utifrån arternas 

preferenser, hur dom verkligen rör sig kan ingen veta utan att följa dem på plats. 
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ÅKERGRODA 

Åkergroda tillbringar större delen av året på land i fuktiga skogsmiljöer. De övervintrar också oftast på 

land i stenrösen, under död ved, i jordhålor el dyl. I slutet av mars ungefär samlas de i småvatten för 

att leka. Deras krav på vattnen är inte så höga men de behöver vara fisktomma. I dammen på 

Lahallsåsen gjordes fynd av åkergroda vid en inventering 2012 (Naturcentrum AB, 2012). Två 

individer samt stora mängder rom observerades. Även vid inventeringen 2019 noterades romklumpar 

av åkergroda (Ecocom, 2020). I den senare inventeringen bedömdes dammen vara ett viktigt vatten 

(klass 1) för åkergroda. Även i samtliga fyra dammar på golfbanan gjordes fynd av antingen vuxna 

individer eller romklumpar 2018-2019 (Ecocom, 2020). Inom inventeringsområdet hittades 2012 

(Naturcentrum AB, 2012) även ett par romklumpar i en avsnörd fåra till det biflöde som sedan rinner 

samman med Lodingebäcken. Samtliga fyndplatser framgår av figur 44.  

   

Figur 43. Dammen på Lahallsåsen längst i väster samt de fyra dammarna på golfbanan utanför inventeringsområdet. I kartan har 

markerats en buffert på 100 m respektive 300 m från dammarna. Inom 300-meterszonen har de biotoper i inventeringsområdet som bedömts 

vara de värdefullaste miljöerna för större vattensalamander markerats med gul rastering. 
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Precis som för större vattensalamander är det positivt för åkergrodan att det finns flera lämpliga 

reproduktionslokaler inom korta avstånd. Det möjliggör en metapopulation där utbyte av gener kan 

ske mellan olika populationer. För att grodorna ska kunna fortleva i området behöver de tillgång till 

dammarna och livsmiljöer runtomkring samt möjlighet att ta sig mellan dessa biotoper utan att t.ex. bli 

överkörda. I figur 44 har markerats de områden som har bedömts vara de värdefullaste miljöerna inom 

inventeringsområdet. 

FLADDERMÖSS 

För fladdermöss är lövskogar med gamla träd, bryn och mosaikmarker attraktiva miljöer. Här kan de 

jaga insekter längs trädkanterna och bo i hålträd. Eller om de finns gamla hus där de kan bo. De 

behöver även närhet till vatten. Inom inventeringsområdet finns ett stråk med dessa kvaliteter och det 

har markerats som ett viktigt område med mycket goda förutsättningar för fladdermöss (Naturcentrum 

AB, 2019). Beskrivningen av området stämmer väl på hur det såg ut också vid inventeringstillfället 

   

Figur 44. Dammen på Lahallsåsen längst i väster samt de fyra dammarna på golfbanan utanför inventeringsområdet. De biotoper inom 

inventeringsområdet som bedömts vara de värdefullaste miljöerna för åkergroda har markerats med grön rastering. 
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hösten 2020 så de goda förutsättningarna finns kvar. Området har i denna bedömning utökats med 

Lodingebäcken och dess lövkantzon hela vägen. 

Totalt åtta olika fladdermusarter noterades vid den inventering som gjordes i området 2017-2018 

(Naturcentrum AB, 2019). Av de funna arterna är två rödlistade, sydfladdermus och fransfladdermus. 

FÅGLAR 

Bland de fåglar som gallrats ut som intressanta ur ett artskyddsperspektiv är det en bred blandning sett 

till vilka häckningsmiljöer de nyttjar. Björktrast och gråkråka bygger båda risbon uppe i trädkronorna, 

björktrasten föredrar dock tätare skogsmiljöer än kråkan. Entita och mindre hackspett dras till liknande 

miljöer vilket innebär fuktig lövskog med stående, klen, död ved. Entitan kan dock även häcka i 

trädgårdsmiljöer och den mindre hackspetten kan även hålla till i torrare lövskogsmiljöer. Spillkråka 

föredrar tall- eller blandskog med grövre träd. Både grönfinken och gulsparven häckar ofta i bryn- och 

buskmarker men båda kan även nyttja andra typer av marker. Grönfinken kan t.ex. häcka i trädgårdar 

och parker medan gulsparven kan nyttja både skogsgläntor och nästan helt öppna gräsmarker. 

Ärtsångaren gillar skogar med gläntor och buskage men är även den tämligen flexibel och kan häcka i 

   

Figur 46. Det område som i en tidigare inventering identifierats som viktigt med mycket goda förutsättningar för fladdermöss är i 

stort sett likadant som vid inventeringen. Området har markerats i kartan med blå rastering och utökats med Lodingebäcken och 

dess lövkantzon. 
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öppnare buskmarker och trädgårdar. Både staren och den svartvita flugsnapparen trivs i 

odlingslandskapet där de häckar i hålträd i lövdungar, trädgårdar m.m. Törnskatan håller också till i 

odlingslandskapet men nyttjar buskmarker för sin häckning. Trädlärkan hörs ofta sjungande över 

öppna ytor såsom hyggen, ljunghedar, täkter o dyl. Häckningen sker dock i gles skog. Av arterna är 

kornknarren den som är knuten till det mest öppna landskapet. Den kan häcka i högre vegetation på 

åkermark där det finns fuktiga partier.  

Med detta sagt består i princip hela inventeringsområdet av möjliga häckmiljöer för dessa olika arter. 

De större områden som kan räknas bort är de rena produktionsskogarna i sydost och den hävdade 

betesmarken i öster. Betet har dock en mycket viktig funktion för de insektsätande fåglarnas jakt på 

mat. 
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Hasselsnoksmiljöer i detaljplaneområdet Lodingebäcken, 

Nödinge, Ale kommun 

(Naturcentrum AB, 2017c) 

Sammanfattning 

• Dokumentet är ett naturvårdsutlåtande som kan ses som en delrapport för ett uppdrag där 

rapporten ”Kräldjursinventering vid Lodingebäcken, Nödinge” (Ahlén et al., 2017) är 

slutprodukten. 

Dokumentet lämnas utan bedömning då inventeringen finns utförligare beskriven och noggrannare 

analyserad i slutrapporten, slutsatser dras istället utifrån den rapporten. 

Kräldjursinventering vid Lodingebäcken, Nödinge 

(Ahlén et al., 2017) 

Sammanfattning 

• Inga oklarheter eller brister har upptäckts i inventeringen.  

• Inventeringsområdet omfattar hela planområdet. 

• Inventeringsområdet ser i allt väsentligt likadant ut som vid inventeringen. 

• Inventeringen är knappt fyra år gammal. 

Slutsatsen är att utredningen är tillräcklig för det fortsatta detaljplanearbetet 
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Kartering och inventering av hasselsnokshabitat i Ale kommun 

(Bohman et al., 2019) 

Sammanfattning 

• Inga oklarheter eller brister har upptäckts i utredningen.  

• Utredningen omfattar hela planområdet.  

• De fältinventeringar som gjordes 2017 inom projektet Kräldjursinventering vid 

Lodingebäcken (Ahlén et al., 2017) används som underlag också i denna rapport. Dessa är 

detaljerade och omfattar hela planområdet. 

• Inventeringen är drygt 1-2 år gammal. 

• Större delen av planområdet omfattas av en utpekad yta med lämpligt habitat för hasselsnok.  

• Utredningen ser det i regel som nödvändigt med samråd med expertis samt fördjupade 

inventeringar eller analyser av förekomst av hasselsnok om utpekade ytor med lämpliga 

habitat kan komma att exploateras. Detta för att kunna utforma nödvändig hänsyn. 

Slutsatsen är att den fältinventering som genomfördes 2017 sannolikt fortfarande är tillräckligt bra 

underlag för det fortsatta detaljplanearbetet. En avstämning bör dock göras med expertis som även bör 

konsulteras gällande utformning av hänsyn. 

Grodinventering Backa, Nödinge, Ale kommun 

(Naturcentrum AB, 2012) 

Sammanfattning 

• Inga oklarheter eller brister har upptäckts i inventeringen.  

• Inventeringen omfattar en damm och en bäck vilka är de två biotoper inom planområdet som 

kan vara aktuella som lekmiljöer för groddjur (rubriken till trots har fokus varit på inventering 

av groddjur). 

• De besökta lokalerna ser utifrån beskrivningarna att döma likadana ut idag som vid 

inventeringen. 

• Inventeringen är nio år gammal. 

En uppföljande inventering av åkergroda och större vattensalamander har gjorts för dammen (Ecocom, 

2020). Se därför slutsater för den rapporten gällande behovet av kompletterande inventeringar för 

dammen. Någon uppföljande inventering har inte gjorts av bäcken, det bedöms ändå inte som helt 

nödvändigt då dess roll för groddjurspopulationen i området är begränsad. Den har synligen inte heller 

förändrats som groddjursbiotop, varken till det bättre eller det sämre. 
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Inventering av större vattensalamander och åkergroda i Ale 

kommun 2018 och 2019 

(Ecocom, 2020) 

Sammanfattning 

• Inga oklarheter eller brister har upptäckts i inventeringen.  

• Inventeringsområdet omfattar hela planområdet.  

• Fältinventeringar har gjorts i den damm som är den mest intressanta groddjurslokalen inom 

planområdet. Dock inte i den avsnörda bäckfåra där rom av åkergroda noterades 2012 

(Naturcentrum AB, 2012). 

• Den inventerade dammen är endast översiktligt beskriven men utifrån beskrivningen är det 

inget som talar för att lokalen har förändrats i något väsentligt sedan inventeringen. 

• Inventeringen är knappt 2-3 år gammal. 

Slutsatsen är att utredningen är tillräcklig för det fortsatta detaljplanearbetet 

Biotopkartering och åtgärdsförslag i ett delområde av 

Lodingebäcken 

(Naturcentrum AB, 2017b) 

Sammanfattning 

• Endast en oklarhet eller brist har upptäckts i rapporten och det handlar om att passagen under 

den grusväg som Lodingebäcken passerar strax uppströms den gamla banvallen inte nämns 

som ett vandringshinder. 

• Karteringen omfattar hela den del av Lodingebäcken som berörs geografiskt av planområdet 

(dock kan nedströms delar av bäcken påverkas av åtgärder i planområdet).  

• Inventeringsområdet ser i allt väsentligt likadant ut idag som vid inventeringen. 

• Karteringen med åtgärdsförslag är endast fyra år gammal. 

Slutsatsen är att biotopkarteringen med åtgärdsförslag är tillräcklig för det fortsatta detaljplanearbetet 

med komplettering att också det eventuella vandringshinder som passagen under grusvägen utgör 

uppmärksammas. 
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Häckfågelinventering vid Lodingebäcken, Nödinge 

(Svedholm, 2018) 

Sammanfattning 

• Inga oklarheter eller brister har upptäckts i inventeringen.  

• Inventeringsområdet omfattar hela planområdet. 

• Inventeringsområdet ser i allt väsentligt likadant ut som vid inventeringen. 

• Inventeringen genomfördes våren 2017 och är således knappt fyra år gammal. 

• Då en ny rödlista har kommit ut efter inventeringen är urvalet av de arter för vilka 

revirkarteringen har genomförts något föråldrad. 

• Av den kompletta artlistan i rapportens bilaga 1 kan utläsas att följande fågelarter som 

noterades och var klassade som Livkraftiga i då gällande rödlista (från 2015) numera är 

rödlistade enligt den nya listan (från 2020): ärtsångare, björktrast, gransångare, svartvit 

flugsnappare, entita, gråkråka, fiskmås och grönfink. 

Slutsatsen är att trots en uppdaterad rödlista är utredningen tillräcklig för det fortsatta 

detaljplanearbetet.  
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Inventering av skyddade fågelarter i Ale kommun 2018-2019 

(Ecocom, 2019) 

Sammanfattning 

• Inga oklarheter eller brister har upptäckts i utredningen.  

• Utredningen omfattar hela planområdet.  

• Fältinventering gjordes inom del av planområdet i form av ett besök 2019. Den fältinventerade 

delen omfattar betesmarken i öster inklusive angränsande del av Lodingebäcken. 

• Inventeringen är drygt 1-2 år gammal. 

• Bland förslagen till prioriterade insatser framöver som kan vara aktuella för planområdet är 

o Fältinventering i Jakobsdal (fjärrkarterad föreslagen yta finns och den sträcker sig en 

liten bit in i planområdets södra del)  

o Häckningsbiotoper för rosenfink (vissa förutsättningar finns inom planområdet) 

o Nattsångare i odlingslandskapet 

o Lämplig biotop för mindre hackspett (förutsättningarna är inte optimala inom 

planområdet men vissa förutsättningar finns) 

Slutsatsen är att den genomförda inventeringen inte bedöms tillräcklig som enskilt underlag gällande 

fågelfaunan för det fortsatta detaljplanearbetet. Eftersom den häckfågelinventering som genomfördes 

2017 (Svedholm, 2018) för hela planområdet däremot anses tillräcklig är bedömningen ändå att ingen 

ytterligare fågelinventering krävs. 
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Inventering av generella biotopskyddsobjekt i Nödinge, Ale 

kommun 

(Naturcentrum AB, 2016) 

Sammanfattning 

• Vid naturvärdesinventeringen för Backa detaljplaneområde med tillägget generellt 

biotopskydd (Örnborg Kyrkander, 2021) noterades flera biotopskyddsobjekt som inte finns 

med i resultatet i den granskade inventeringen. Några biotopskyddsobjekt som var med i 

resultatet bedömdes vid naturvärdesinventeringen i sin tur som objekt som inte omfattas av 

biotopskyddet. 

• Inventeringsområdet omfattar hela planområdet. 

• Inventeringen är endast drygt fyra år gammal. 

• Naturvärdesinventeringen för Backa detaljplaneområde med tillägget generellt biotopskydd 

(Örnborg Kyrkander, 2021) innebär en uppdatering av inventeringen. 

Bedömningen av om olika objekt omfattas av det generella biotopskyddet är inte alltid lätt. Slutsatsen 

är ändå att den genomförda naturvärdesinventeringen är en uppdatering och mer rättvisande och att 

den är tillräcklig som underlag för det fortsatta detaljplanearbetet.  
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Kartering av hasselmushabitat i Ale kommun 2017-2018 

Sammanfattning 

• Inga oklarheter eller brister har upptäckts i inventeringen.  

• Utredningen omfattar hela planområdet.  

• Endast de delar som pekats ut som intressanta i den inledande fjärranalysen fältbesöktes. 

• Inventeringsområdet ser i allt väsentligt likadant ut som vid inventeringen. 

• Inventeringen är 2,5 år gammal med avseende på när fältbesöket i planområdet genomfördes. 

• I rapporten föreslås att om ett område med gynnsamt habitat för hasselmus ska tas i anspråk 

för en exploatering bör följande steg gås igenom  

- Kontrollera om exploateringen berör någon utpekad habitatyta i objektskiktet i 

kommunens GIS-verktyg.  

- Kontrollera i fält om exploateringen berör någon miljö som kan vara lämpligt habitat 

för hasselmus (se nedan under rubriken Olika typer av hasselmushabitat).  

- Inventera eventuella ytor med lämpligt habitat som identifierats enligt någon av de två 

ovanstående punkterna. 

- Osv, se rapporten. 

Slutsatsen är att eftersom utpekade ytor med gynnsamt habitat för hasselmus finns inom planområdet 

behöver de steg som listas i rapporten (sid 13) följas om dessa habitatytor ska exploateras. 

Bedömningen är att det i närheten av de utpekade ytorna finns ytterligare några små områden som kan 

vara lämpliga habitat och som också bör behandlas enligt stegen i listan, dessa är buskagen i sydvästra 

delen av NVO 13 (som en förlängning av det utpekade området) samt de täta buskagen runt västra 

biflödet i NVO 31.  
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Inventering av fladdermöss i Ale kommun 2017-2018 

(Naturcentrum AB, 2019) 

Sammanfattning 

• Inga oklarheter eller brister har upptäckts i inventeringen.  

• Utredningen omfattar hela planområdet.  

• De fältinventeringar som gjorts har varit översiktliga. 

• Utredningen är drygt 2-3 år gammal. Fältinventeringen är drygt 3 år gammal. 

• En relativt stor del av planområdet har fått klass 1. I rapporten förordas fördjupade 

inventeringar av bl.a. klass 1-områden om det finns risk för påverkan på de värdefulla 

strukturerna eller om stora andelar av områdena ska tas i anspråk för exploatering. 

• Det klass 1-område som markerats är relativt grovt inritat och i samband med aktuell 

naturvärdesinventering (Örnborg Kyrkander, 2021) bedömdes ytterligare några delar av 

planområdet som eventuellt intressanta för fladdermöss. 

Slutsatsen är att då den inventering/utredning som gjorts är översiktlig samt att stora exploateringar 

kommer vara aktuella enligt planförslaget behöver en fördjupad fladdermusinventering genomföras.  

Översiktlig naturinventering av programområdet för utvidgning 

av Nödinge golfbana samt bostäder söder om Backa Gård 

(Fransson, 2008) 

Sammanfattning 

• Det är oklart exakt vilka områden som har bedömts då det finns naturmark mellan de 

beskrivna objekten. 

• Inventeringen är översiktlig. 

• Inventeringen är mer än 13 år gammal. 

• Naturvärdesinventeringen för Backa detaljplaneområde (Örnborg Kyrkander, 2021) innebär en 

uppdatering och fördjupad inventering av berörda områden. 

Slutsatsen är att utredningen inte är tillräcklig för att utgöra underlag i det fortsatta detaljplanearbetet 

men att nya inventeringar som ersätter och kompletterar denna redan har genomförts.  
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Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen 

(Fransson, 2011) 

Sammanfattning 

• Inventeringen är översiktlig. 

• Inventeringen är mer än 10 år gammal. 

• Endast ca halva planområdet omfattas av inventeringen. 

• Naturvärdesinventeringen för Backa detaljplaneområde (Örnborg Kyrkander, 2021) innebär en 

uppdatering och fördjupad inventeringar av berörda områden. 

Slutsatsen är att utredningen inte är tillräcklig för att utgöra underlag i det fortsatta detaljplanearbetet 

men att nya inventeringar som ersätter och kompletterar denna redan har genomförts.  

Översiktlig beskrivning av naturvärden i Nödinge 20170210 

(Magnusson, 2017) 

Sammanfattning 

• Beskrivningen är översiktlig. 

• Beskrivningen är en sammanställning av tidigare inventeringar som gjorts i olika 

sammanhang, samt kompletterande besök i fält. 

• Det är oklart när de inventeringar som ligger till grund för sammanställningen samt när de 

kompletterande fältbesöken har gjorts. 

• Endast valda delar av planområdet omfattas av beskrivningen. 

• Naturvärdesinventeringen för Backa detaljplaneområde (Örnborg Kyrkander, 2021) innebär en 

uppdatering och fördjupad inventeringar av berörda områden. 

Slutsatsen är att utredningen inte är tillräcklig för att utgöra underlag i det fortsatta detaljplanearbetet 

men att nya inventeringar som ersätter och kompletterar denna redan har genomförts.  


