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Skomakarudden i Bovallstrand utgörs till delar av artificiella miljöer men också av mer naturliga 
miljöer som stränder, torrängar, klippmarker och mindre fuktstråk. Strandängen i den västra 
delen med omgivande torr- och fuktängsmiljöer är exempel på naturlig miljö och detta delom-
råde bedöms ha högt naturvärde – klass 2. Även klipp- och ängsmiljöerna runt de gamla be-
tongbunkrarna har påtagligt naturvärde – klass 3. Här finns bland annat kransgelélav Enchylium 
bachmanianum (DD). Övriga naturvårdsarter utgörs av nattviol Platanthera bifolia som växer 
på ett par platser inom området (fridlyst). Förekomsterna ligger nära men utanför planerad 
bebyggelse. På de artificiella miljöerna i norr växer ett bestånd av stallört Ononis spinosa (röd-
listad som VU) och här är också en rödlistad jordloppa Longitarsus reichei (NT) påträffad. Den 
samlade bedömningen är emellertid att planerad bebyggelse inte påverkar områden med na-
turvärden, medan förekomsten av stallört på i norr påverkas. Arten sprider sig i vägkanter, på 
grusmarker och utmed stränder och bedöms som lättspridd. En skyddsåtgärd kan vara att flytta 
beståndet. Inventeringsuppdraget utfördes 2010 på uppdrag av Magnusson Project Manage-
ment AB. Uppdateringen av rapporten 2019 har beställts av Lennart Magnusson. 
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UPPDRAGSGIVARE OCH METODER 
Naturcentrums uppdrag var att utföra en översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning av om-
rådet Skomakarudden i Bovallstrand, särskilt inriktad på terrestra miljöer samt förekomst av skyddsvärda 
arter (rödlistade arter, arter i artskyddsförordningen, m m). Inventeringsuppdraget utfördes 2010 på upp-
drag av Magnusson Project Management AB. Uppdateringen av rapporten 2019 har beställts av Lennart 
Magnusson. 

En allmän miljökonsekvensbeskrivning för området finns sedan tidigare (HydroGIS 2010), men Natur-
skyddsföreningen och Länsstyrelsen har krävt en fördjupad naturinventering och naturvärdesbedömning, 
särskilt av de terrestra miljöerna. 

Inom området har värdefulla arter, strukturer och biotoper kartlagts och metodiken följer i stort sett NVI 
(Swedish Standards Institute 2014). Utifrån bakgrundsuppgifter och fältinventeringar gjordes en naturvär-
desbedömning där olika delområden avgränsades och klassificerades med hjälp av en fyrgradig naturvär-
desskala (se figur 1, BILAGA 2). 

Under inventeringen eftersöktes naturvårds arter. Sådana arter är rödlistade arter (ArtDatabanken 2015), 
signalarter (Nitare, J. 2000), i lag skyddade arter §§ jämte andra sällsynta arter. Dessa arter utgör en viktig 
del av naturvärdesbedömningen. Äldre uppgifter har inhämtats från Artportalen och Artdatabankens ob-
servationsdatabas.  

Inventeringen genomfördes under 2010, och under 2019 gjordes två kortare fältbesök (2019-07-09 samt 
2019-08-15) jämte en uppdatering av innehållet i rapporten. En del material samlades in för noggrannare 
bestämning. 

  

RESULTAT 
Området Skomakarudden i Bovallstrand utgörs av artificiella miljöer som uppgrusade planer, vägar, be-
tongbunkrar, planterade trädrader men också av mer naturliga miljöer som sandstrand, torrängar, klipp-
marker och att av mindre fuktängstråk.  

Ur naturvärdessynpunkt har strandängen med omgivande torr- och fuktängsmiljöer har högt naturvärde 
klass 2 (se figur 1 samt metodik i BILAGA 2). Även klipp- och ängsmiljöerna runt de gamla betongbunk-
rarna bedöms ha naturvärde (klass 3 – påtagligt naturvärde) genom kalkpåverkad växtlighet. Kalkpåverkan 
kommer från betongen i den gamla värnen. Här förekommer en del ovanliga arter, bl a flikig gelélav 
Enchylium bachmanianum DD (rödlistad men med kunskapsbrist) och seg geléav E. tenax. I detta område 
påträffades 2010 en skorplav som växer på basen av trift Armeria maritima. Arten är ännu inte beskriven 
(ny för vetenskapen; men är påträffad på många platser utmed Bohuskusten) och bevarandevärdet är inte 
närmare utrett. En lav Porpidia soredizodes (Sven Bergqvist 1999-12-20) uppges också från området. Arten 
har ett 20-tal förekomster i Sverige, och ytterligare fem i Sotenäs kommun (Bergqvist m fl manus). Arten 
är sannolikt förbisedd och klassificeras som ”utom fara” i Artfakta. 

En rödlistad skalbagge förekommer också i området. Det rör sig om en jordloppa Longitarsus reichei NT 
som påträffades på grusytan i norr 2010 av Niclas Franc, Naturcentrum AB. Arten lever på gulkämpar. 
Gulkämpar är emellertid en mycket vanlig växt i området, dels på kulturskapade ytor som parkeringsplat-
ser, grusytor och vägkanter, dels utmed havsstränder. 

En art, nattviol Platanthera bifolia, är fridlyst. Den uppgavs 2010 förekomma på två platser inom området 
(då enbart angiven genom äldre uppgifter). Nattviolen anges vara införd till området (Ulf Gustavsson, 
muntl uppgift). De båda förekomsterna kunde efter lite letande lokaliseras vid fältbesöket 2019. Dessa 
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platser ligger inom planområdet men verkar ligga utanför planerade tomter. Den ena förekomsten (östra) 
omfattar ett 30-tal exemplar och den andra ett fåtal (1-2 exemplar). 

Vidare påträffas naverlönn Acer campestre CR på flera platser i området, och den förekommer rikligt i väg-
kanterna strax öster om området. Naverlönn, med enbart en naturlig förekomst i Sverige, brukar ibland 
delas upp i två underarter, ssp. hebecarpum och ssp. leiocarpum. De de odlade formerna vanligtvis tillhör ssp. 
leiocarpum. Vi bedömer att det rör sig om ssp. leiocarpum och att naturvärdet på förekomsten är begränsat. 

På de artificiella miljöerna i norr växer ett bestånd av stallört Ononis spinosa VU och här är också den 
rödlistad jordloppan Longitarsus reichei NT påträffad.  

I den sydvästra delen av området, delområde 3, växer ett par planterade trädrader med ädellövträd, främst 
alm Ulmus glabra (CR) och parklind. Lindar är ganska svår att artbestämma och i det här fallet sammanfaller 
många karaktärer med bohuslind, bl a håriga bladstjälkar och bladnerver. Vid fältbesöket i augusti förekom 
emellertid rikligt med frukter vilka mest liknar de som parklind har (bohuslind x skogslind). 

En rad fågelarter har noterats på land ”i området” (Naturskyddsföreningens utlåtande, kommunens dnr 
2003/708). Till övervägande delen rör det sig om vanligare arter eller sådana som inte häckar eller födo-
söker inom själva området. Några av de uppgivna arterna, finns upptagna inom artskyddsförordningens 4 
§. Det gäller svärta, ejder, lunnefågel, hämpling, smålom och stjärtand. Området kan möjligen ha viss 
ekologisk betydelse för förekomst av hämpling. Eftersom inventeringen 2014 utfördes under hösten så 
kunde häckning eller annan förekomst inte säkerställas. Hämpling var tidigare rödlistad som sårbar VU 
(Gärdenfors 2010), men är flyttad till kategori (LC = utom fara). Vid fältbesöken 2019 noterades inga 
hämplingar medan stenskvätta observerades. Arten häckar sannolikt häckar i de västra delarna.  

Övriga marker har lägre naturvärden, men enstaka almar Ulmus glabra (rödlistad som sårbar, VU), trädrader 
med oxlar respektive parklind, sälgar med angrepp av myskbock Aromia moscata har ett visst bevarande-
värde, liksom enstaka exemplar av naverlönn Acer campestre CR och stallört VU. 

Området som helhet och sandstranden i synnerhet har ett värde för boende som rastar hundar, plockar 
blommor och slånbär och badar i området. Den samlade bedömningen är emellertid att planerad bebyg-
gelse inte påverkar områden med naturvärden, medan förekomsterna av de rödlistade arterna på grusytan 
i norr påverkas (se ovan). En skyddsåtgärd kan vara att flytta beståndet av stallört samt bestånd av gul-
kämpar. 

Det finns äldre uppgifter om portlakmålla Halimione portulacoides CR och grusnejlika Gypsophila muralis EN 
(1999 Grönevik, udde öster om Bovallstrand) med dåligt angiven koordinat (uttag om skyddade, skydds-
klassade och rödlistade arter från ArtDatabanken 20190821). Det förefaller röra sig om någon udde i 
närheten av Grönviksområdet längre österut. 

REFERENSER 
ArtDatabanken 2015: Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Bergqvist, S., Blomgren, E., Arvidsson, L. & Hultengren, S. Lavfloran i Sotenäs kommun. Pågående bok-
projekt. 

Gärdenfors, U. (ed.) 2010: Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

HydroGIS AB 2010: Miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplan för fastigheter. Råghult 1:5 m.fl. Sotenäs kommun. 

Swedish Standards Institute 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning. – Svensk Standard SS 199000:214 

www.artfakta.se 

www.artportalen.se 
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BILAGA 1 – KARTA OCH OBJEKTSBESKRIVNINGAR 
Inventeringsområdet består i huvudsak av uppgrusade ytor med ruderatvegetation, berghällar med 
torrare och fuktigare stråk samt flera betongvärn från andra världskriget (Figur 1). Utöver dessa mil-
jöer finns också en sandstrand och en tomt omgiven av oxel, alm och bohuslind/parklind som 
växer i trädrader samt ruderatmarker. Högst värden bedöms ängsmarken vid sandstranden med 
omgivande kalkpåverkade hällområden ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Översiktsbild av Skomakarudden med delområden och naturvärdesklassning. 
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Beskrivning av delområden 

	 	

Delområde 1 
Beskrivning: Hällmark med torrängsinslag och betongbunkrar. Området har en sekundär kalkpåverkan 
från betongbunkrarna och därför har ett par ovanliga gelélavar, kransgelélav Enchylium bachmanianum VU 
och dels seg gelélav E. tenax, kunnat etablera sig. Båda arterna växer i sluttande partier med naken 
jord/grus. Här noterades också några ytterligare arter som indikerar lite högre näringsvärde i marken 
kopparbryum Bryum alpinum, sipperlav Dermatocarpon miniatum, knölsmörblomma Ranunculus bulbosus, jung-
frulin Polygala vulgaris samt en flikig maskros Taraxacum sp. Områdets värden är beroende av den kalkpå-
verkan från betongbunkern. I detta område hittades också en gammal trifttuva Armeria maritima och på 
rotdelarna av denna tuva växer en obeskriven men förbisedd lav. Stenskvätta häckar i området. 

Naturvårdsarter: Kransgelélav Enchylium bachmanianum VU och seg gelélav E. tenax, knölsmörblomma Ra-
nunculus bulbosus, jungfrulin Polygala vulgaris. 

Areal: 0,127 ha 

Naturvärdesklass: III – påtagligt naturvärde. 

 

 
Figur 2. Bild tagen från område 1 mot område 2 i riktning västerut (©Svante Hultengren 2019). 

	 	

Delområde 2 
Beskrivning: Sandstrand och omgivande fukt- och torrängar. Området består av en mindre sand-
strand som utnyttjas som badstrand och tillhörande strandäng som klipps under sommarhalvåret. 
Strandängen övergår sedan i små torrängsfragment och en klåva med fuktäng. Även här finns en 
betongbunker. 
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Mer intressanta arter i strandängen är rödkämpar Plantago media, trift Armeria maritima, toppvaxskivling 
Hygrocybe conica, sandmaskros (obestämd), bockrot Pimpinella saxifraga och jungfrulin Polygala vulgaris. 
Den hävd som sker på sommaren (grästrimmer), störning av badgäster och en viss kalkpåverkan från 
omgivande betongbunkrar resulterar i en flora med flera hävdgynnade arter. Strandängen övergår 
sedan i en fuktäng som domineras av älggräs med inslag av strandklo, ängsvädd och hässleklocka 
Campanula latifolia. Fuktängen fortsätter i ett smalt stråk mellan klippor och här finns några exemplar 
av svartbäken Asplenium trichomanes och gaffelbräken Asplenium septentrionale. På naken jord påträffas 
platt rosettmossa Riccia glauca. Stenskvätta häckar i området. Fjärilarna eldsnabbvinge, sandgräsfjäril 
och slåttergräsfjäril påträffades vid fältbesöket 2019-08-15. Även några inspridda exemplar av naver-
lönn Acer campestre (CR) förekommer utmed stigen i den södra delen av området. Naverlönn, med 
enbart en naturlig förekomst i Sverige, brukar ibland delas upp i två underarter, ssp. hebecarpum och 
ssp. leiocarpum. De de odlade formerna vanligtvis tillhör ssp. leiocarpum. Vi bedömer att det rör sig om 
ssp. leiocarpum och att förekomsten naturvärde är begränsat. 

Naturvårdsarter: Alm (CR), ask (EN), jungfrulin Polygala vulgaris och hässleklocka Campa-
nula latifolia. 
Areal: 0,164 ha 
Naturvärdesklass: Klass II – högt naturvärde. 

	 	

Delområde 3 
Beskrivning: Avgränsad tomt som omges av två planterade trädrader. Den ena raden består av oxlar som 
genom att de ger bär som är viktiga för småfåglars överlevnad på vintern har ett visst bevarandevärde. 
Den andra trädraden består av träd som liknar bohuslind Tilia platyphylla (angett som parklind av Natur-
skyddsföreningen). Vid fältbesöket i augusti 2019 hade linden frukter och kunde då artbeatämmas till 
parklind. I slyridån utanför lindarna växer även ett par yngre almar och mot vägen ytterligare en alm. Alm 
är rödlistad som sårbar (CR). Själva tomtmarken ligger på sandig men kalkfattig jord och har en artfattig 
växtlighet. Bivarg, som livnär sig på tambin, noterades vid fältbesöket 2019-08-15. 

Naturvårdsarter: Alm och bohuslind. 

Areal: 0,180 ha 

Naturvärdesklass: Klass IV – vissa naturvärden. 
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Figur 3. Parklind Tilia cordata x platyphylla. Lindarna är svåra att artbestämma men skiljs från 
varandra genom ludenhet på blad och bladnerver, hårtussarna i nervvinklarna och formen på fruk-
terna (©Svante Hultengren 2019). 

	  

Delområde 4 
Beskrivning: Träd- och buskridå vid grusvägen. I detta område växer bland annat naverlönn 
Acer campestre och alm Ulmus glabra. Almen är rödlistad som sårbar (CR) liksom naverlönnen. 
Naverlönn som trädgårdsrymling anses dock tillhöra en annan underart Acer campestre ssp. lei-
ocarpum än den i Skåne naturligt förekommande naverlönnen Acer campestre ssp. hebecarpum och 
bedöms därför ha ett lägre naturvärde. Naverlönn har spritt sig och förekommer rikligt utmed 
vägen öster om området. 
Naturvårdsarter: Alm (CR) och naverlönn (CR) den senare bedöms vara trädgårdsrymling. 
Areal: 0,122 ha 
Naturvärdesklass: lägre naturvärden. 

	 	

Delområde 5 
Beskrivning: Grusplan. Detta område består i huvudsak av en uppgrusad och plan yta. 
Bland växterna finns högt inslag av störningsgynnade arter som tussilago, svinmålla, 
strandmålla och skräppor, men också mer hävdgynnade arter som harklöver, stånds, liten 
fetknopp, vit fetknopp, gul fetknopp, jordklöver, vårtåtel, gräslök och bockrot. I strand-
miljön finns typiska strandväxter som strandråg, saltarv, strandglim och svartkämpar. I den 
nordvästra centrala delen finns ett bestånd med stallört Ononis spinosa (VU). En rödlistad 
skalbagge förekommer också i området. Det rör sig om en jordloppa Longitarsus reichei (NT) 
som påträffades 2010 av Niclas Franc, Naturcentrum AB. Arten lever på gulkämpar. Mot 
berget och utmed vägen finns en del lövträd av främst sälg, men också björk, alm, 
häckoxbär, m m. 
Naturvårdsarter: Stallört Ononis spinosa (VU) och jordloppa Longitarsus reichei (NT). 
Areal: 0,302 ha 



Naturinventering av Skomakarudden 

	

Naturcentrum AB Svante Hultengren och Niklas Franc 2010 (rev. Svante Hultengren 2019).  8 

Naturvärdesklass: IV – vissa naturvärden. 
 

 
Figur 4. Stallört Ononis spinosa (VU). Växten är lätt att känna igen inte minst på lukten som påmin-
ner om ”häststall” (©Svante Hultengren 2019). 

	 	

Delområde 6 
Beskrivning: Hällmark med tunt till måttligt jordlager. Här finns både inslag av hävdgyn-
nande arter som höskallra, gråfibbla, svartkämpar, jordklöver, fårsvingel, harklöver, röd-
ven. I den nordvästra delen finns ett bestånd med nattviol Platanthera bifolia (fridlyst) men 
också ingenväxningsarter igenväxning som t ex ljung, gullris, sälg- och aspsly, slån, kapri-
fol, rönn, fågelbär och hallon. Ett bestånd av nattviol finns också i söder strax intill område 
1. Det finns också spår av trädgårdsavfall bl a silverarv och lupin uppe i hällmarken. Ne-
danför bargbkanten i öster finns ett litet bestånd med backvial Lathyrus sylvestris. Sten-
skvätta häckar troligen i området. 
Naturvårdsarter: Nattviol Platanthera bifolia (fridlyst) samt backvial Lathyrus sylvestris. 
Areal: 0,751 ha 
Naturvärdesklass: lägre naturvärde. 
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Figur 5. Bild tagen från område 2 i riktning västerut (©Svante Hultengren 2019). 
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BILAGA 2 – METODIK 
Inventeringen utfördes enligt äldre metod men har i stora drag uppdaterats till Svensk Standard SS 19 
90 00. Metoden innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk 
mångfald, samt bedömning av deras betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald 
avgränsades och beskrevs som naturvärdesobjekt. Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk 
mångfald bedömdes enligt en skala i fyra naturvärdesklasser enligt figur 1. 

Med biologisk mångfald avses; ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.” 

 Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

 Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald 

 Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 

 Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Figur 1. Naturvärdesklasser. 
 
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika detaljeringsgrad. 
Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad detalj. Det innebär att redovisningen om-
fattar naturvärdesobjekt med en yta av 10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en minsta längd 
av 10 m och 0,5 m bredd.  

Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan även utföras med olika tillägg. Vid 
denna inventering har nedanstående tillägg ingått: 

4.5.2 Tillägget naturvärdesklass 4, vilket innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – 
visst naturvärde – identifieras och avgränsas. 

4.5.3 Tillägget generellt biotopskydd vilket innebär att innebär att alla områden som omfattas av det 
generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordning om områdesskydd oavsett stor-
lek, identifieras och kartläggas.  

4.5.4 Tillägget värdeelement vilket innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 
naturvärde eftersöks, kartläggs och redovisas. 

Fält inventering 

Fältinventering genomfördes genom att hela inventeringsområdet genomströvades. Utifrån beprövad 
kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter och arter av betydelse för biologisk mångfald.  

Marina miljöer har inte inventerats. 

Naturvårdsarter 

Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av 
särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsarterna har rödlistade arter och skyddade 
arter särskild betydelse. Naturvårdsarter kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier 
enligt nedan.  

Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte 
bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet. Röd-
listade arter delas in i olika hotkategorier. DD = kunskapsbrist (rödlistad osäkert vilken kategori), 
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NT= Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nationellt utdöd. 
Rödlistade arter markeras med någon av ovanstående hotkategorier efter artnamnet.  

Med skyddad art eller fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ Artskyddsförordningen, 
med följande förtydligande som finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2009): ”Även 
om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade 
arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.” Skyddade arter 
markeras med (§) efter artnamnet.  

Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro indikerar att ett om-
råde har högt naturvärde i skog – signalarter i skog.  Art som tillhör denna kategori markeras med (S) 
efter artnamnet. Arter som enligt Skogsstyrelsens förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella 
regionen har inte beaktats. 

Skyddsklassning av arter innebär att fynduppgifter för våra mest känsliga arter döljs eller diffuseras för 
att skydda dem mot olika hot som annars kunde uppstå om de kom till allmän kännedom. Detta 
gäller uppgifter som tillhandahålls av ArtDatabanken. 

Mindre allmänna arter redovisas även under naturvårdsarter vilka inte är rödlistade eller skyddade 
men kan betraktas som indikatorarter.  

	


