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Naturvärdesinventering av ett område, strax öster om Bovallstrands samhälle, Sotenäs 
kommun. Området utgörs av åkermark i träda i områdets norra del, söder därom 
förkommer områden med hällmark. Centralt i området finns ett hygge, där man under 
den senaste tiden brutit stubbar, röjt sten och förberett vägdragning, här finns också 
ett mindre bestånd med högrest blandskog.  
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Uppdrag 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB genomfört en 
naturvärdesinventering i ett område i utkanten av Bovallstrands samhälle, Sotenäs 
kommun. Inventeringen syftar till att kartlägga naturvärden i området inför eventuell 
bebyggelse. Det inventerade området är uppdelat i två delområden, vilka i rapporten 
framgent behandlas som ”det norra” och ”det södra” delområdet. 

Inventeringsområdet utgörs av ett hällmarks- och blandskogsområde, samt ett stycke 
åkermark. Området gränsar till större områden med blandskog samt hällmarksområden. 
Norr och nordost om området är hällmarkerna delvis exploaterade med villabebyggelse. 
Centralt i området har en yta röjts, vilken går in i båda delområdena. Träden har 
avverkats, stubbar och stenar brutits upp, samt förberedelser för vägdragning gjorts 
Röjningen har påverkat förhållandena på platsen och inventeringen utgår från 
nuvarande förhållanden. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS 19900:2014 (fastställd 
2014-05-27) med följande specifikationer: 

Naturvärdesinventering på fältnivå, med detaljeringsgrad – medel med tillägget 4.5.3 
Generellt biotopskydd 
 
Förstudier, fältarbete, (redovisning av NVI) och rapport har utförts av Erik Börjesson 
(Naturcentrum AB) under november och december 2016. Granskning har gjorts av Johan 
Ahlén (Naturcentrum AB). 

Metodik 

Insamling och sammanställning av uppgifter 
Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen 
insamlades huvudsakligen från kartverktygen Länsstyrelsen i Västra Götalands WebbGIS 
och Naturvårdsverkets Skyddad natur, men även information från Jordbruksverket och 
Skogsstyrelsen kontrollerades. Därutöver begärdes och erhölls utdrag från 
ArtDatabankens databaser över rödlistade, skyddade och fridlysta arter (ArtDatabanken 
2016-11-28). 

Fältinventering 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 – fältnivå 
med detaljeringsgrad medel. Det innebär att alla naturvärdesobjekt med en yta av minst 
0,1 hektar och alla linjeformade objekt med en längd av 50 m och en bredd av minst 0,5 
m har identifierats och naturvärdesklassats. Naturvärdesklassningen har en fyrgradig 
skala med stigande värde: visst naturvärde (naturvärdesklass 4), påtagligt naturvärde 
(naturvärdesklass 3), högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och högsta naturvärde 
(naturvärdesklass 1).  

Inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen framgår av figur 1.  

Inför fältinventeringen gjordes ingående studier av flygfoton som syftade till att 
identifiera områdets olika biotoper. Under en fältdag 28 november 2016 
genomströvades hela inventeringsområdet och samtliga biotoper med naturvärden 
avgränsades, beskrevs och naturvärdesklassades. 
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Figur 1. Inventeringsområdets norra delområde är avgränsat med röd linje, det södra 
delområdet är avgränsat med blå linje. Naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde är 
färgade orange, objekt med visst naturvärde är gula. 

 

Naturvårdsarter 
Naturvårdsarter är sådana som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig är 
av särskild betydelse för den biologiska mångfalden. Efter artnamnen anges vilken 
naturvårdskategori arten hör till. För rödlistade arter används deras hotkategori; Nära 
hotad (NT), Sårbar (VU), Starkt hotad (EN), Allvarligt hotad (CR) eller Utdöd (RE). 
Signalarter utsedda av Skogsstyrelsen anges med (S). Fridlysta arter enligt 
artskyddsförordningen (2007:845) anges med (§). Artnamn utan angivelse är övriga 
naturvårdsrelevanta arter eller arter som ingår i beskrivningen av ett områdes karaktär, 
till exempel trädskiktets sammansättning. Samtliga naturvårdsarter som påträffades vid 
inventeringen presenteras i tabell 1 med exakta koordinater för fyndplatserna. 
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Underlagsmaterial 
Naturvårdsarter (Artdatabanken) 
Förutom observationerna under naturvärdesinventeringen 28 november 2016 finns inga 
fynd av naturvårdsarter inom området. 

Resultat – fältinventering 
Områdesbeskrivning 
Området består av två delområden, ett i norr och ett direkt anslutande i söder. I det 
norra området finns i den nordvästra änden ett stycke jordbruksmark, vilket inte 
förefaller ha varit i bruk de senaste åren. Här löper flera öppna diken och i ett skogsbryn 
finns en stenmur. Här finns också en grund damm som möjligen kan ha skapats vid 
röjningsarbeten på platsen. I delområdets centrum finns ett hygge där en blandskog 
dominerad av gran har avverkats, stubbarna har sedan brutits upp och samlats på hög. 
Här har även marktäcket skalats av längs en tänkt vägsträckning, ett dike grävts ur och 
stenar röjts. I den västra kanten finns fortfarande en stående blandskog dominerad av 
björk. Även på hygget går en stenmur, liksom i gränsområdet mot delområdet i söder. 
Över hygget reser sig en mäktig lodrät klippvägg, vänd mot norr. Här bildas en skuggig 
och fuktig miljö med påtaglig kryptogamflora. Det norra delområdet har i sin södra och 
östra kant hällmarker. Hällarna är solexponerade i hög grad, i sprickorna mellan dem 
växer låga enar, björkar och tallar, ljung och blåtåtel täcker marken. Flera av sprickorna 
håller vatten, på några ställen bildas dammar, på andra täcks ytan av vitmossa.  

I det södra delområdet dominerar hällmarken, vilken är av samma karaktär som i det 
norra delområdet, dock med något fler och högre träd, både björkar och tallar. Även här 
finns vattensamlingar på flera ställen i klippskrevorna. En hällmarkstallskog verkar ha 
växt i området, men har avverkats nyligen i samband med en röjning i nordsydlig 
riktning genom området då en väg påbörjats. I den sydligaste änden av det södra 
delområdet börjar en tät blandskog av björk, tall och gran. 

 
Soteleden passerar genom båda delområdena, här på väg in i det södra delområdet. 
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Den röjda marken i det norra delområdet, samt blandskog och åkermark i samma 
delområde. 

Naturvärdesobjekt 

1. Bergvägg, nordvänd 
Naturvärdesklass: Påtagligt  naturvärde – klass 3. 

Dominerande naturtyp: urberg och blockterräng 

Biotoper: nordligt vänd bergvägg med stora block vid dess fot. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Objektet utgörs av en lodrät klippvägg som vetter mot norr tillsammans 
med den blockterräng som finns vid foten av branten. Objektets naturvärden består 
främst av biotopvärdet vilket är högt på grund av den skuggiga och fuktiga livsmiljö som 
uppstår i det nordliga läget. Främst är det en potentiell livsmiljö för oceaniska lavar. 
Efter avverkningen i objektets omedelbara närhet kan värdena komma att förändras, 
främst genom att det blir torrare. En del lavar visade tydliga uttorkningssymptom. Andra 
arter kan dock på sikt gynnas av det öppnare läget. 

Objektet har ett visst artvärde då fyra olika signalarter med lågt signalvärde förekommer 
rikligt här.  

Biotopkvaliteter: Skuggig bergvägg, blockterräng 

Naturvårdsarter:  

Klippfrullania (S), krushättemossa (S), blåmossa (S), Västlig hakmossa (S), samtliga har 
ett lågt signalvärde i västra Sverige. 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: - 
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Bergväggen och blockterrängen, de intressanta delarna markerade med röd rektangel. 

2. Hällmark 
Naturvärdesklass: Visst  naturvärde – klass 4. 

Dominerande naturtyp: öppen hällmark med sparsam trädvegetation  

Biotoper: Hällmark med vegetation i sprickorna, även enstaka fuktiga stråk med 
vitmossa eller öppet vatten. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Objektet utgörs av ett hällmarksområde vilket fortsätter utanför det 
inventerade området. En vegetation av ljung, tall, björk och blåtåtel dominerar området. 
I sprickorna mellan hällarna har bildats vattensamlingar, enstaka av dem skulle kunna 
utgöra lekvatten för groddjur. Platsen kan också utgöra livsmiljö för hasselsnok. 
Biotopen är vanligt förekommande i Bohusläns havsnära kommuner men unik ur ett 
nationellt perspektiv. 

Biotopkvaliteter: hällmarker som är vanliga i Bohuslän men ovanliga nationellt, 
potentiella lekvatten för groddjur, möjlig livsmiljö för hasselsnok 

Naturvårdsarter: krushättemossa (S), blåmossa (S), båda har ett relativt lågt signalvärde i 
västra Sverige. 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: - 
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3. Småvatten 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – klass 3. 

Dominerande naturtyp: vattensamling  

Biotoper: dammar. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Inom båda delområdena finns flera småvatten med öppna vattenspeglar. 
Dessa har god potential att utgöra lekområden för groddjur, vilka samtliga skyddas av 
artskyddsförordningen (4 § rep. 6 §). Att dessa miljöer är så många inom ett begränsat 
område stärker deras skyddsvärde då de tillsammans utgör en helhet. Även strax 
utanför det inventerade området finns fler dammar vilka kan användas av samma 
population/-er. 

Biotopkvaliteter: potentiella lekområden för groddjur 

Naturvårdsarter: ev. groddjur 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: - 

 

 
Vattensamling i det norra delområdets hällmark. 
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4. Hällmark 
Naturvärdesklass: Visst  naturvärde – klass 4. 

Dominerande naturtyp: öppen hällmark med trädvegetation på vissa delar. 

Biotoper: Hällmark med vegetation i sprickorna, även enstaka fuktiga stråk med 
vitmossa eller öppet vatten. Glesare trädvegetation förekommer, då främst tall och 
björk. 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Objektet utgörs av ett hällmarksområde vilket fortsätter utanför det 
inventerade området. En vegetation av ljung, tall, björk och blåtåtel dominerar området. 
I sprickorna mellan hällarna har bildats vattensamlingar, enstaka av dem skulle kunna 
utgöra lekvatten för groddjur. Platsen kan också utgöra livsmiljö för hasselsnok. 
Biotopen är vanligt förekommande i Bohusläns havsnära kommuner men unik ur ett 
nationellt perspektiv.  

Biotopkvaliteter: nationellt sällsynt hällmarkslandskap, potentiella lekvatten för 
groddjur, möjlig livsmiljö för hasselsnok 

Naturvårdsarter: krushättemossa (S), blåmossa (S), Långfliksmossa (S), samtliga har ett 
relativt lågt signalvärde i västra Sverige. Alla arterna förekom sparsamt i objektet. 

Lagligt skydd: - 

Tidigare inventeringar: - 

 
Vy i det södra delområdets hällmark. 
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Naturvårdsarter, samt potentiella livsmiljöer  
Sex naturvårdsarter påträffades under inventeringen 14 september 2016. Dessa listas i 
nedanstående tabell. Utöver dessa är hela området, båda delområdena, potentiell 
livsmiljö hasselsnok. De många småvattnen i och direkt utanför det inventerade 
området kan vara lekvatten för groddjur och särskild hänsyn bör tas till dessa. Den 
mindre hackspetten (NT) som påträffades i den sydligaste änden av 
inventeringsområdet har ett fullt möjligt häckningsområde i blandskogen där. 

Hasselsnok, några av groddjuren och mindre hackspett omfattas av 
artskyddsförordningens 4 §, vilket innebär att det är förbjudet att störa eller döda dem 
och att deras livsmiljöer – vilo- och reproduktionsplatser – är skyddade. Övriga groddjur 
omfattas av artskyddsförordningens 6 §, som enbart skyddar själva djuren. 

Tabell 1. Naturvårdsarter (rödlistade arter och signalarter) som observerades 
inventeringsområdet under naturvärdesinventeringen 28 november 2016. För varje 
förekomst anges vilken naturvårdskategori arterna tillhör (rödlistade anges med 
respektive hotkategori och signalarter anges med ”S”).  

Art Kategori 

Klippfrullania Frullania tamarisci S 

Långflikmossa Nowellia curvifolia S 

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus S 

Krushättemossa Ulota crispa S 

Blåmossa Leucobryum glaucum S 

Mindre hackspett  NT 
 

 
Stenmur som löper längs en brynmiljö i anslutning till åkermarken i det norra 
delområdet. Vid passagen av ett dike har en större sten lagts till bro under muren, en 
konstruktion värd att spara till framtida generationer. 
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Generellt biotopskydd 
Anträffade objekt som omfattas av generellt biotopskydd: 

Det generella biotopskyddet är en skyddsform där alla objekt av ett visst slag har ett 
nationellt skydd enligt 7 kap. i miljöbalken, 5 § som reglerar områdesskydd. De utvalda 
objekten listas i bilaga 1 till förordningen. Skyddet är till för att särskilt betydelsefulla 
element i landskapet skall bevaras för att gynna den biologiska mångfalden och bidra till 
att uppnå flera av de nationella miljömålen. Vid verksamhet som avser att skada eller ta 
bort objekt som omfattas av förordningen måste dispens sökas hos länsstyrelsen.  

1. Stenmur, löper längs bryn mot åkermark. 
2. Öppna diken länkade till varandra. 

 

 
Karta över objekt som omfattas av generellt biotopskydd. Svart linje är stenmur och 
mörkblå diken. 
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