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Sammanfattning av resultat 
Naturcentrum har, på uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB, genomfört en naturvärdesinventering (NVI1) 
vid Örns camping, Sotenäs kommun. Inventeringen utfördes vid tre fältbesök i september 2018. Under 
inventeringen kartlades även naturvårdsarter (rödlistade arter2, skyddade arter3 signalarter4,5) och en be-
dömning gjordes av verksamhetens påverkan på Håle bäck. 

Inventeringsområdet omfattar cirka 13 ha och består av campingverksamhet, småvägar, jordbruksmark 
med vallodling, bergbranter, hällmarker, lövskogsområden, Håle bäck och vattensamlingar. Partier med 
jord och skalgrus förekommer och inventeringsområdet är lokalt tämligen kalkrikt. Värt att notera är fö-
rekomsten av ädellövträd som ask, alm, ek och lind däribland flera grova träd i inventeringsområdets ut-
kanter. 

Den aktuella naturvärdesinventeringen har utförts enligt nivån detalj, med tillägget naturvärdesklass 4 och 
detaljerad redovisning av artförekomst. Naturvärdesklassningen följer en naturvärdesskala med varierande vär-
den, från klass I (mycket höga naturvärden) till IV (vissa naturvärden). Ofärgade områden betyder lägre 
värden. Vid naturvärdesinventeringen identifierades 14 objekt med naturvärden varav tre objekt med 
högt naturvärde (naturvärdesklass II), åtta objekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass III) och tre 
objekt med visst naturvärde (naturvärdesklass IV). Totalt omfattade objekt med naturvärden cirka 2,3 ha 
(cirka 18 % av ytan i inventeringsområdet) samt ett vattendrag som berör inventeringsområdet. 

De mest värdefulla av objekten utgörs av Håle bäck med tillflöde, några vattensamlingar och lövskogs-
områden med ädellövträd i form av skogsalm, ask och en bohuslind, samt bergbrant och klibbalskog.  

Fyra rödlistade och tre skyddade arter finns i området. Totalt har 26 förekomster av rödlistade och skyd-
dade arter registrerats under inventeringen. Bland arterna kan en förekomst av det akut hotade trädslaget 
bohuslind Tilia platyphylla CR framhållas särskilt, jämte förekomst av en obestämd brungroda Rana sp., 
skogsödla Zootoca vivipara och murgröna Hedera helix. Dessutom noterades en obestämd ödla. Det finns 
också flera noteringar6 om rödlistade och skyddsklassade fågelarter i det omgivande landskapet. 

Värdeelement – Inom inventeringsområdet identifierades värdeelementen (ekologiskt betydelsefulla) 
stenmurar, flera grova ädellövträd av ask, ek och skogsalm, tre hålträd med bohål av hackspett, blottad 
jord med skalgrus, några små vattensamlingar och partier med sten/blockvallar. 

Biotopskydd – Två av stenmurarna och två småvatten (naturlig bäckfåra och en mindre bäck/dike i in-
venteringsområdets sydöstra del) ansluter till jordbruksmark och bedöms därför omfattas av generellt 
biotopskydd genom miljöbalkens 7 kap. 11 § första stycket 1Ett av dessa är belägna i det aktuella inven-
teringsområdet och tre strax utanför. 

Övriga områdesskydd – Inventeringsområdets nordvästliga del samt Håle bäck med omgivning berörs 
av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13–18 §§. Hela inventeringsområdet ingår i riksintresse för rör-
ligt friluftsliv enligt MB 4 kap och i riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. Större delen av inven-
teringsområdet berörs av riksintresse friluftsliv7 enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

 

                                                        
1 Swedish Standards Institute 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbe-

dömning och redovisning. – Svensk Standard SS 199000:214 
2 ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
3 Enl. Miljöbalken 
4 Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. 
5 www.artfakta.artdatabanken.se 
6 www.artportalen.se och artdatabankens observationsdatabas 
7 www.skyddadnatur.naturvardsverket.se 
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Uppdrag 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB genomfört en naturvärdesinventering vid 
Örns camping, Håle 1:9 m. fl., Sotenäs kommun. Inventeringen ska användas som underlag vid framta-
gande av detaljplan (se figur 1). 

 
Figur 1. Inventeringsområdet vid Örns camping. 

Metodik 

Naturvärdesinventering 
Metoden följer Svensk Standard för naturvärdesinventering8 (se även BILAGA 1), detaljeringsgrad detalj 
och tilläggen naturvärdesklass 4 samt detaljerad redovisning av artförekomst. Utöver detta har en bedömning 
gjorts verksamhetens påverkan på Håle bäck. 

”Detalj” innebär att redovisningen omfattar naturvärdesobjekt med en yta av 10 m2 eller mer samt linje-
formade objekt med en minsta längd av 10 meter och med 0,5 meters bredd. Tillägget naturvärdesklass 4 
innebär att även naturvärdesobjekt med viss betydelse för biologisk mångfald innefattas i inventeringen. 
Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta 
eller med koordinater, det innebär inte att arterna eftersöks noggrannare men att varje påträffad före-
komst redovisas med större noggrannhet. 

                                                        
8 Swedish Standards Institute 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbe-
dömning och redovisning. – Svensk Standard SS 199000:214 
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Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för signalarter, rödlistade9,10,11, skyddade (inkl. fridlysta arter) och 
andra sällsynta arter. Rödlistade arter anges med hotkategori enligt aktuell rödlista; CR (akut hotad), EN 
(starkt hotad), VU (sårbar) eller NT (nära hotad). Fridlysta arter anges med ”§”. Arter som omfattas av 
EU:s Art- och habitatdirektiv anges med ”EU”. Skogsstyrelsens signalarter anges med ”S”. Med skyddad 
art eller fridlyst avses art som omfattas av 4–9 §§ Artskyddsförordningen. 

Ett annat begrepp är skyddsklassning. Det innebär att fynduppgifter för vissa 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. 

För mer ingående information om metodik, se bilaga 1.  

Naturvärdesinventeringen genomfördes den 17, 18 och 28 september 2018. 

Allmän beskrivning av inventeringsområdet 
Örns camping är belägen mellan färjelägret för Bohus Malmön och samhället Örn. Inventeringsområdet 
är cirka 13 ha och innefattar Örns camping med närområden som är planerade för campingverksamhet. 
Området präglas av Håle bäck, jordbruksmark, lövskog och öppna hällmarker, och i väster avgränsas det 
av Örnefjorden och i norr delvis av väg 873.  

Fördjupningar och datainsamling 
Uppgifter om skyddsklassade, fridlysta, rödlistade och Natura-2000 arter har erhållits från ArtDataban-
kens Artportal och Observationsdatabasen och omfattar perioden 2000-01-01 till 2018-09-20. För fåglar 
är endast fynd med häckningskriterium med. Perioden omfattar de tre senaste rödlistningsbedömning-
arna. 

Ingen fördjupad artinventering av groddjur och fåglar har genomförts i samband med naturvärdesinven-
teringen. 

Nomenklatur – namnpresentation 
Samtliga arter anges med vedertagna svenska namn enligt dyntaxa12. För rödlistade och skyddade arter, 
samt signalarter förutom fåglar presenteras det latinska namnet första gången de nämns i texten. Nam-
nen, såväl de svenska som de vetenskapliga, följer dyntaxa. I bildtexterna anges båda svenska och veten-
skapliga namn. 

Resultat 
Tidigare kända uppgifter 
Uppgifter om biologisk mångfald inom och omkring inventeringsområdet har hämtats från Länsstyrel-
sens informationskarta13 gällande lövskogsinventeringen, värdetrakter skog, VISS (havsöring) och från skogs-
styrelsens karttjänst skogens pärlor14 när det gäller nyckelbiotoper och objekt med naturvärde. Uppgifter om 
lövskogar från länsstyrelsens WebbGIS är ungefär desamma som de som presenteras rapporten Ädel-
lövskogar i Sotenäs kommun15. Se vidare figur 2. 

Nyckelbiotop (beteckning N 7852-1997) med ädellövskog vilken delvis berör inventeringsområdet. 

Två nyckelbiotoper (beteckning N 9145-1995 och N 7787-1997) med ädellövskog söder om inventerings-
området varav en berör ett naturvårdsobjekt som redovisas i denna rapport. 

                                                        
9 ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
10 Nitare, J. 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen. 
11 www.artfakta.artdatabanken.se 
12 www.dyntaxa.se 
13 Länsstyrelsen i Västra Götalands WebbGIS; https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?ap-
pid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed 
14 www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 
15 Bergqvist, S. & Artursson, J. 1991. Inventering av ädellövskog i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1991:8. 
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Objekt med naturvärde med lövskog sydöst om inventeringsområdet vilken berör naturvårdsobjekt som 
redovisas i rapporten. 

Lövskogsinventering benämnd ”randskog i västra kanten” i inventeringsområdets mellersta del (trivial-
lövskog med ädellövsinslag med naturvärdesklass 3). 

Lövskogsinventering benämnd ”höjdparti med randskog” (blandskog med ädellövsinslag, naturvärdesklass 
2). Berör delvis inventeringsområdets mellersta/östra del.  

Lövskogsinventering benämnd ”två bergsområden med randskog”. Belägen strax söder om inventeringsom-
rådet och naturvårdsobjekt som redovisas i rapporten nedan. Blandskog med ädellövsinslag, naturvär-
desklass 2. 

Värdetrakter skog benämnd ”Bohusläns randlövsskogar” berör hela inventeringsområdet. 

Fredningsområde för lax och öring i Håle bäck med dokumenterad förekomst av havsöring. 

De tre lövskogsområdena från lövskogsinventeringen omnämns i rapport från inventering av 
ädellövskog i Sotenäs kommun16. 

I vatteninformationssystemet VISS17 finns Håle bäck markerad som en vattenförekomst, däri benämnd 
som WA74068855. Vattendraget har en längd på två kilometer och rinner från Germunnerödsvattnet 
och mynnar i Håle kile. 

Inga naturvårdsarter (rödlistade, fridlysta och Natura 2000-arter) har tidigare noterats inom själva inven-
teringsområdet. Det finns emellertid flera fynd i inventeringsområdets närhet (se figur 3).  

Observera att det finns en geografisk osäkerhet för uppgifter från Artportalen och Observationsdataba-
sen när det gäller fyndlokalernas koordinater. Detta gäller i synnerhet fågelfynd. Observationer av skyd-
dade och rödlistade arter som noterats i landskapet kring undersökningsområdet, eller sådana uppgifter 
som har sämre noggrannhet, kan ibland vara av intresse för själva inventeringsområdet eftersom det i 
vissa fall kan handla om arter som kan nyttja detta. Sådana fågelarter, där biotoperna i inventeringsområ-
det bedöms kunna utgöra livsmiljöer, redovisas nedan (se tabell 1). 

Tabell 1 
Tidigare noterade fågelarter med häckningskriterium inom fem km från inventeringsområdets i ArtData-
bankens register där biotoper i inventeringsområdet bedöms kunna utgöra livsmiljöer. Rödlistade arter 

anges med respektive hotkategori och arter upptagna i EU:s fågeldirektiv med EU. 
 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Kategori Antal observationer 
buskskvätta Saxicola rubetra NT 1 
gröngöling Picus viridis NT 14 
gulsparv Emberiza citrinella VU 19 
hussvala Delichon urbicum VU 9 
kornknarr Crex crex NT, EU 2 
mindre hackspett Dendrocopos minor NT 24 
rosenfink Carpodacus erythrinus VU 3 
stare Sturnus vulgaris VU 8 
sånglärka Alauda arvensis NT 9 
tornseglare Apus apus VU 2 
trana Grus grus EU 6 
törnskata Lanius collurio EU 19 
vaktel Coturnix coturnix NT 3 
ängspiplärka Anthus pratensis NT 19 

 
  

                                                        
16 Bergqvist, S. & Artursson, J. 1991. Inventering av ädellövskog i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1991:8. 
17 www.viss.lansstyrelsen.se 
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Områdesskydd 
Inventeringsområdets nordvästliga del samt Håle bäck med omgivning berörs av strandskydd enligt mil-
jöbalken 7 kap. 13–18 §§. Se även figur 2. Hela inventeringsområdet berörs av riksintresse för rörligt fri-
luftsliv enligt MB 4 kap och riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. Större delen av inventerings-
området (se figur 2) berörs av riksintresse friluftsliv18 enligt miljöbalken 3 kap. 6 §. 

4 objekt bedömdes omfattas av generellt biotopskydd genom miljöbalken 7 kap. 11 § första stycket 1. 
Ett av dessa objekt är belägna i det aktuella inventeringsområdet och tre objekt strax utanför.  

 
Figur 2. Inventeringsområdet berörs av strandskydd och riksintresse friluftsliv. som illustreras i figu-
ren. Hela inventeringsområdet berörs även av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och 
riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 

                                                        
18 www.skyddadnatur.naturvardsverket .se 
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Figur 3. Tidigare dokumentation Örns camping. Utöver detta omfattas hela inventeringsområdet av vär-
detrakter skog (strategidokument – låg detaljeringsgrad). 

Resultat från genomförda inventeringar – naturvårdsarter 
Totalt noterades fyra rödlistade arter och tre (samt ett obestämt kräldjur) som är skyddade i Artskydds-
förordningen inom inventeringsområdet. Åtta signalarter noterades under inventeringen. I tabell 2 och 
figur 5 presenteras de naturvårdsarter som påträffats under inventeringen 2018. 

Av särskilt intresse är bohuslind Tilia platyphylla CR (det. Lars Arvidsson), vilken noterades i naturvärdes-
objekt 7. Bohuslind är sällsynt trädslag19 och enbart är känt från Halland och Bohuslän varav i Bohuslän 
endast från fyra platser (Öddö och Sydkoster i norra Bohuslän). Arten växer främst i lundar och lund-
fragment på mullrik mark, kust- och glesa krattskogar. Ibland odlas bohuslind och kan då förvildas. 

Ask Fraxinus excelsior EN och skogsalm Ulmus glabra CR noterades med spridda förekomster i invente-
ringsområdet. Förekomsten av dessa rödlistade trädslag har ej noterats som enskilda punkter (med un-
dantag för två grova askar), eftersom det rör sig om så många exemplar. De båda trädslagen är rödlistade 
eftersom de nationellt är hotade av olika sjukdomar, men i praktiken är de inga naturvårdsarter eftersom 
bevarandet egentligen inte är påverkas av lokala åtgärder/hot. Asken är i Sverige drabbad av askskott-
sjuka20 orsakad av svampen Chalara fraxinea. En stor del av det svenska almbeståndet är idag drabbat av 
almsjuka21 vilken orsakas av svampen Ophiostoma novo-ulmi som sprids med en skalbagge – almsplint-
borre. 

                                                        
19 Nilsson, Ö. 1984. Artfaktablad bohuslind Tilia platyphylla. Rev. Ljungstrand, E. 1998. ArtDatabanken, SLU 2006. 
20 Aronsson, M. 2010. Artfaktablad ask Fraxinus excelsior. ArtDatabanken, SLU. 
21 Aronsson, M. 2010. Artfaktablad skogsalm Ulmus glabra. ArtDatabanken, SLU. 
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Figur 4. Bohuslind Tilia platyphylla CR noterades i naturvärdesobjekt 7. 

 
Tabell 2 

Noterade naturvårdsarter inom inventeringsområdet. Fridlysta arter anges med §, rödlistade arter anges 
med respektive hotkategori, skyddade arter inom EU:s art- och habitatdirektiv anges med EU och signal-

arter med S. 
Grupp Svenskt namn Vetenskapligt namn kategori 

grod- och kräldjur obestämd brungroda Rana sp. § 
grod- och kräldjur obestämt kräldjur  § 
grod- och kräldjur skogsödla Zootoca vivipara § 
kärlväxter ask Fraxinus excelsior EN 
kärlväxter bohuslind Tilia platyphyllos CR 
kärlväxter bäckbräsma Cardamine amara S 
kärlväxter lundelm Elymus caninus S 
kärlväxter murgröna Hedera helix §, S 
kärlväxter skogsalm Ulmus glabra CR 
kärlväxter skogslind/parklind Tilia cordata/Tilia x europaea S/ 
lavar glansfläck Arthonia spadicea S 
lavar lönnlav Bacidia rubella S (lågt signalvärde) 
mossor fällmossa Antitrichia curtipendula S (lågt signalvärde) 
svampar hagvaxskivling sp. Hygrocybe sp. S 
svampar kantarellvaxskivling Hygrocybe cantharellus S 
svampar tusengömming Cryptosphaeria eunomia NT 
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Resultat från genomförda inventeringar – områden med lägre naturvärden 
Områden som bedömts sakna betydelse för biologisk mångfald och som i sitt nuvarande tillstånd inte 
bidrar till mångfald inom arter, mellan arter eller ekosystem utgörs t ex av områden med aktiv camping-
verksamhet, mindre vägar, jordbruksmark med vallodling som troligen tidvis även varit betad, yngre löv-
bestånd, område med trädgårdsavfall, hällmarker och bergbranter med lägre värden. I inventeringsområ-
dets mellersta del finns ett parti med lövskog bestående främst av klena till medelgrova ekar, denna ingår 
i tidigare dokumentation av lövskogar22,23 och finns kvar idag men har bedömts utgöra gränsfall och har 
ej naturvärdesklassats. 

Resultat från genomförda inventeringar – naturvärdesobjekt 
Vid naturvärdesinventeringen identifierades 14 objekt med naturvärden varav tre med högt naturvärde 
(naturvärdesklass II), åtta med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass III) och tre med visst naturvärde 
(naturvärdesklass IV). Totalt identifierades nio objekt med terrestra (land) naturtyper och 5 objekt tillhö-
rande limniska (vatten) naturtyper. Katalog med samtliga naturvärdesobjekt finns på sidan 11–23.  

De mest värdefulla av objekten utgörs av bäcken Håle bäck med tillflöde, vattensamlingar, lövskogsom-
råden med ädellövträd i form av skogsalm, ask och en notering av bohuslind, en bergbrant och klibbal-
skog. 

 
Figur 5. Naturvärdsobjekt enligt vår inventering (NVI) och naturvårdsarter vid Örns camping. 

  

                                                        
22 Bergqvist, S. & Artursson, J. 1991. Inventering av ädellövskog i Sotenäs kommun. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 1991:8. 
23 Länsstyrelsen i Västra Götalands WebbGIS Länsstyrelsen i Västra Götalands WebbGIS; https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/stan-
dard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed 
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Objektsbeskrivningar 
  

Objekt nr: 1 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. 
Dominerande naturtyp: Vattendrag. 
Biotoper: Bäck. 
Beskrivning: Objektet utgörs av en del av Håle bäck som rinner genom inventeringsområdet östra del. 
Bäcken är strömmande med partier med både mer finkornigt bottenmaterial och gruspartier. Stenar fö-
rekommer i bäcken tillika klen död ved i vattnet och lågor över vattendraget. Näckmossa förekommer i 
bäcken och längs med växer främst klibbal, ask, skogsalm och enstaka pil. Delvis tämligen djup, cirka en 
meter. 
Biotopkvalitéer: Vattendrag, meandrande, död ved i vatten, gruspartier. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog, förekomst av havsöring, delar av objektet berörs av nyckelbio-
top och lövskogsinventering. 
Områdesskydd: Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 §§. Bedöms omfattas av generellt biotopskydd 
genom miljöbalken 7 kap. 11 § första stycket 1. Riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riks-
intresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Fortsätter även utanför inventeringsområdet och den markerade sträckningen. 

 
Figur 6. Del av Håle bäck vilken utgör naturvärdesobjekt 1. 
  

Objekt nr: 2 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 
Dominerande naturtyp: Vattendrag. 
Biotoper: Bäck. 
Beskrivning: Tillflöde till Håle bäck. Mer lugnflytande än själva Håle bäck. Skalgrus förekommer i tillflö-
det. Partier med både mer finkornigt bottensubstrat och partier med grus. Klen död ved förekommer i 
vattnet. Signalarten bäckbräsma och karaktärsarten bäckveronika noterades i vattendraget. Vatteninsek-
ter noterades. Klibbal, ask och skogsalm växer främst utmed bäcken. 
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Biotopkvalitéer: Vattendrag, skalgrus, död ved i vatten. 
Naturvårdsarter: Bäckbräsma S. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog, delar av objektet berörs av nyckelbiotop och lövskogsinvente-
ring. 
Områdesskydd: Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13–18 §§, riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 
kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och riksintresse för obruten kust enligt MB 4 
kap. 
Kommentar: En mindre del av objektet är inom inventeringsområdet. 

 
Figur 7. Naturvärdesobjekt 2 utgörs av ett tillflöde till Håle bäck. 
  

Objekt nr: 3 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 
Dominerande naturtyp: Vattendrag. 
Biotoper: Mindre bäck/dike i jordbrukslandskap. 
Beskrivning: Strömmande mindre men tämligen djupt vattendrag intill jordbruksmark med vallodling på 
ena sidan och en trädridå med ung klibbal, ask och skogsalm utmed. Bakom trädridån löper en mindre 
traktorväg. Vattendraget fortsätter in i rör. Blottad jord finns i kanterna, i vattnet förekommer sparsamt 
med klen död ved. Bottnen består av fint material med skalgrus men även stenpartier. I vattendraget fö-
rekommer signalarten bäckbräsma och karaktärsarterna bäckveronika och näckmossa. God förekomst 
av mossor längs med bäcken. I fältskiktet intill förekommer bland annat blekbalsamin, hästhov, fyrkan-
tig johannesört, hundäxing och kaprifol.  
Biotopkvalitéer: Vattendrag, blottad jord, klen död ved, skalgrus. 
Naturvårdsarter: Bäckbräsma S. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog. 
Områdesskydd: Bedöms omfattas av generellt biotopskydd genom miljöbalken 7 kap. 11 § första stycket 1. 
Riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och 
riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Naturvärdesobjektet är beläget på gränsen till, men bedöms vara strax utanför inventerings-
området. 



NATURCENTRUM AB  

  14 

 
Figur 8. Vattendrag intill jordbruksmark, naturvärdesobjekt 3. 
  

Objekt nr: 4 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 
Dominerande naturtyp: Skog och träd. 
Biotoper: Lövskog med ädellövträd, brynmiljö. 
Beskrivning: Brynmiljö mellan jordbruksmark med vallodling och betesmark med spillning av nötdjur. En 
stenmur löper i trädridån. Trädskiktet utgörs främst av ask, skogsalm, lönn och klibbal. I buskskiktet fö-
rekommer bland annat slån, rosbuske och humle. Död ved förekommer sparsamt. En mindre stig går 
längs med objektet där mer hävdgynnade arter så som daggkåpa, röllika och gökärt förekommer. 
Biotopkvalitéer: Ädellövträd, död ved - sparsam förekomst, stenmur. 
Naturvårdsarter: Ask EN, skogsalm CR. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog, mindre del av objektet berörs av objekt med naturvärde. 
Områdesskydd: Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13–18 §§ berör delar av objektet. Stenmuren i ob-
jektet bedöms omfattas av generellt biotopskydd genom miljöbalken 7 kap. 11 § första stycket 1. Riksin-
tresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och riksin-
tresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Objektet är beläget utanför inventeringsområdet. 
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Figur 9. Ridå med lövträd mellan jordbruksmark utgör naturvärdesobjekt 4. 
  

Objekt nr: 5 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. 
Dominerande naturtyp: Skog och träd. 
Biotoper: Lövskog med ädellövträd, brynmiljö 
Beskrivning: Lövskog utmed Håle bäck med främst klibbal, ask och skogsalm med inslag av apel, enstaka 
pil och hästkastanj. Inslag av grova träd. I fältskiktet förekommer bland annat skogsbingel, blekbal-
samin, strandlysing och signalarten lundelm. Alticka noterades på klibbal. Död ved förekommer både 
som lågor och som klen död ved, enstaka torraka på finns på gränsen till objektet. En mindre träbro går 
över vattendraget och stenmur finns i objektets södra del som även går igenom objekt 4. En mindre 
stenmur finns även i objektets norra del som löper tvärs från objektet och mot bergspartiet i väst. Den 
rödlistade svampen tusengömming noterades på en nedfallen pinne av ask. Ett mindre vattendrag löper 
igenom delar av objekt som ett tillflöde till Håle bäck med förekomst av bäckbräsma och bäckveronika. 
Biotopkvalitéer: Ädellövträd, grova träd, död ved, vattendrag, stenmur. 
Naturvårdsarter: Ask EN, skogsalm CR, bäckbräsma S, lundelm S, tusengömming NT. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog, förekomst av havsöring, delar av objektet berörs av nyckelbio-
top och lövskogsinventering. 
Områdesskydd: Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13–18 §§ berör delar av objektet. En stenmur mot 
betesmark går delvis in i objektet i dess norra del vilken bedöms omfattas av generellt biotopskydd ge-
nom miljöbalken 7 kap. 11 § första stycket 1. Riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksin-
tresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Delvis i och delvis strax utanför inventeringsområdet, lövskogsmiljön fortsätter, liksom 
bäcken söderut. 



NATURCENTRUM AB  

  16 

 
Figur 10. Lövskog med ädellövsinslag i naturvärdesobjekt 5. 
 

 
Figur 11. Trädridå utmed Håle bäck med god förekomst av ädellövträd i naturvärdesobjekt 5. 
  

Objekt nr: 6 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 
Dominerande naturtyp: Skog och träd. 
Biotoper: Lövskog med ädellövträd, brynmiljö. 
Beskrivning: Trädridå utmed Håle bäck med lövträd så som skogsalm, ask, klibbal och inslag av apel. Gle-
sar trädbestånd än tidigare objekt och mer igenvuxet och påverkat av närheten till 
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campingverksamheten. I fältskiktet förekommer bland annat älggräs, blekbalsamin, tåg, vass, hundäxing 
och andra gräsarter. 
Biotopkvalitéer: Ädellövträd, vattendrag. 
Naturvårdsarter: Ask EN, skogsalm CR. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog, förekomst av havsöring, mindre del av objektet berörs av 
lövskogsinventering. 
Områdesskydd: Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 §§ berör delar av objektet. Riksintresse fri-
luftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och riksintresse för 
obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Bäcken och lövskogsmiljön fortsätter norrut på andra sidan vägen. 

 
Figur 12. Naturvärdesobjekt 6 utgörs av en trädridå utmed bäcken mellan jordbruksmark och befintlig 
campingverksamhet. 
  

Objekt nr: 7 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 
Dominerande naturtyp: Berg och sten. 
Biotoper: Bergbrant. 
Beskrivning: Bergvägg med lodytor och bergskrevor. Tidigare skogbeklädd med ädellövskog. Tämligen 
grova stubbar och lågor finns kvar. Uppväxande lövträd av arter så som bohuslind, lind sp., ask, ek, 
skogsalm, rönn och lönn. Uppåt höjden växer fortfarande lägre träd av krattek, ung asp, björk och tall. 
God förekomst av fällmossa samt en del arter med lägre signalvärde t ex västlig hakmossa, vågig siden-
mossa, stor revmossa och klippfrullania. Korall-lav Sphaerophorus globosus noterades på en bergvägg. I fält-
skiktet förekommer bland annat stensöta, blåbär och liljekonvalj. En obestämd brungroda noterades vid 
bergbrantens bas. Ett parti med skalgrus förekommer nere vid byggnaderna nedanför bergbranten. I 
kanten mot bäcken förekommer halvgrov ek, lind/parklind och ask. Ädellövskog med bland annat 
grova ekar finns kvar på motsatt sida berget utanför inventeringsområdet. 
Biotopkvalitéer: Uppväxande ädellövträd, död ved i form av grova stubbar och lågor, lodytor. 
Naturvårdsarter: Bohuslind CR, ask EN, skogsalm CR, obestämd brungroda §, fällmossa S. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog, förekomst av havsöring, delar av objektet berörs av nyckelbio-
top och lövskogsinventering. 
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Områdesskydd: Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13–18 §§ berör delar av objektet. Riksintresse fri-
luftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och riksintresse för 
obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Objektet fortsätter runt bergspartier men troligen med ett högre naturvärde då grova 
ädellövträd står kvar. 

 
Figur 13. Bergvägg och död ved i naturvärdesobjekt 7. 
  

Objekt nr: 8 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 
Dominerande naturtyp: Skog och träd. 
Biotoper: Lövskog med ädellövträd, brynmiljö. 
Beskrivning: Parti med lövskog mellan bilväg och campingverksamheten. Varierande med både yngre och 
grova ask och skogsalm, inslag av bland annat apel, ung klibbal förekommer i kanten. Stenmurar före-
kommer i objektet. Delvis tämligen tätt fältskikt med högörter, däribland småborre. 
Biotopkvalitéer: Ädellövträd, grova träd, stenmurar. 
Naturvårdsarter: Ask EN, skogsalm CR, lönnlav S, tusengömming NT. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog. 
Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 § berör delvis objektet. Riksintresse för 
rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Delvis mer sluten och delvis mer öppen miljö. 
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Figur 14. Naturvärdesobjekt 8 med ädellövträd så som ask och skogsalm. 
  

Objekt nr: 9 
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 
Dominerande naturtyp: Berg och sten. 
Biotoper: Bergvägg, ung blandlövskog. 
Beskrivning: Bergvägg med lodytor, tämligen tätt med ung blandlövskog runt med ung ek, björk, skogs-
alm, klibbal och oxel. Buskskikt med slån och en, i fältskiktet finns stensöta och blåbär. Tämligen svår-
genomträngligt. Planar ut till hällmark ovan med bland annat renlavar, tuschlav, ljung och tämligen gott 
om halvhöga träd och buskar. Gaffelbräken noterades på en bergvägg. Ett obestämt kräldjur, möjligen 
kopparödla, noterades men hann ej artbestämmas. 
Biotopkvalitéer: Lodytor, möjlig livsmiljö för kräldjur. 
Naturvårdsarter: Murgröna §, S, hagvaxskivling sp. S, kantarellvaxskivling S, obestämt kräldjur §. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog. 
Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 § berör delvis objektet. Riksintresse för 
rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Fortsätter delvis utanför inventeringsområdet. 
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Figur 15. En bergvägg i naturvärdesobjekt 9. 
  

Objekt nr: 10 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 
Dominerande naturtyp: Skog och träd. 
Biotoper: Klibbalskog på frisk mark. 
Beskrivning: klibbalskog på frisk mark med inslag av ask, skogsalm, lönn och sälg. buskskikt med uppväx-
ande lövträd, enstaka äkta fläder och olvon. Ett mindre dike/vattendrag löper igenom, till stor del uttor-
kat. God förekomst av död ved både i form av lågor och som stående död ved. Tre träd noterades med 
hackspetthål. varav ett med flera. Varierande mellan yngre till halvgrova klibbalar, vissa med antydan till 
socklar. God förekomst av alticka, signalarten glansfläck noterades. 
Biotopkvalitéer: Ädellövträd, död ved, hålträd. 
Naturvårdsarter: Ask EN, skogsalm CR, murgröna §, S och glansfläck S. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog, lövskogsinventering. 
Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 
MB 4 kap och riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Delvis beläget i och delvis utanför inventeringsområdet. 
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Figur 16. Naturvärdesobjekt 10 utgörs av en klibbalskog med ädellövinslag. 
  

Objekt nr: 11 
Naturvärdesbedömning: Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. 
Dominerande naturtyp: Småvatten. 
Biotoper: Vattensamling. 
Beskrivning: Tämligen stor vattensamling som ser relativt djup ut. Vattenklöver, kråkklöver, näckros och 
nate förekommer i. I kanterna runt växer vitmossa, ljung, klockljung, blåtåtel, kråkbär, odon, tranbär, 
sileshår, spridd låg till halvhög en, björk och tall med inslag av låg ek. Hällmark runt vilken även delvis 
utgör strandzon. 
Biotopkvalitéer: Vattensamling, möjlig livsmiljö för groddjur, solexponerad. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog. 
Områdesskydd: Strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 §§ berör delar av objektet. Riksintresse fri-
luftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap och riksintresse för 
obruten kust enligt MB 4 kap. 
Kommentar: Delvis utanför inventeringsområdet. 

 
Figur 17. Naturvärdesobjekt 11 utgörs av en tämligen stor vattensamling i hällmark. 
  

Objekt nr: 12 
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. 
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Dominerande naturtyp: Småvatten. 
Biotoper: Vattensamling. 
Beskrivning: Mindre vattensamling i sänka mellan bergspartier. Vattenklöver växer i och strandzonen ut-
görs av hällmark, vitmossa, ljung, klockljung, starr, vitag, kråkbär, odon och blåtåtel. låg till halvhög 
björk, tall och en förekommer i kanterna. Mestadels öppet och delvis solexponerat. 
Biotopkvalitéer: Vattensamling, möjlig livsmiljö för groddjur, delvis solexponerat. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog. 
Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 
MB 4 kap och riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 

 
Figur 18. Naturvärdesobjekt 12. 
  

Objekt nr: 13 
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 
Dominerande naturtyp: Berg och sten. 
Biotoper: Bergbrant. 
Beskrivning: Hög bergvägg med lodytor. Även avsatser och sprickor där det växer ek, björk, rönn, sälg, 
tall och en. I fältskiktet förekommer ljung, kruståtel, blåbär och kaprifol. Ovan bergbranten planar mar-
ken ut till mosaikartad hällmark. Nedan förekommer ett område med stenar och krattekskog samt rude-
ratmark med trädgårdsavfall och sophantering. 
Biotopkvalitéer: Lodytor, sprickor, avsatser. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog, berörs delvis av lövskogsinventering. 
Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 
MB 4 kap. Riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 
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Figur 19. Naturvärdesobjekt 13 utgörs av en hög bergvägg. 
  

Objekt nr: 14 
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4. 
Dominerande naturtyp: Skog och träd. 
Biotoper: Krattekskog. 
Beskrivning: Krattekskog med inslag av rönn, en och enstaka björk. Fältskikt med blåbär. Blockvallar. 
Skogsödla noterades i objektets sydöstra del. 
Biotopkvalitéer: Ädellövträd, blockvallar, möjlig livsmiljö för kräldjur. 
Naturvårdsarter: Skogsödla §. 
Tidigare dokumentation: Värdetrakter skog. 
Områdesskydd: Riksintresse friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap. 6 §, riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 
MB 4 kap och riksintresse för obruten kust enligt MB 4 kap. 

 
Figur 20. Krattekskog och blockvallar i naturvärdesobjekt 14. 
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Övriga naturvärden/biotopskydd/värdeelement 
Inom inventeringsområdet identifierades ett flertal stenmurar. Dessa kan bland annat utgöra ledlinjer 
samt erbjuda bostäder och skydd för mindre djur som rör sig i landskapet. Ett flertal grova ädellövträd 
av ask, ek och alm noterades i inventeringsområdet. Förekomsten av sådana träd (som ej ingår i något 
naturvärdesobjekt) visas i figur 21. Fler grova träd förekommer inom naturvärdesobjekten samt strax 
utanför inventeringsområdet. Tre hålträd med bohål av hackspett av värde för hålhäckande fåglar note-
rades. Även blottad jord med skalgrus, mindre vattensamlingar och partier med sten/blockvallar har 
kartlagts. 

Två av stenmurarna och två småvatten i form av en naturlig bäckfåra och en mindre bäck/dike i inven-
teringsområdets sydöstra del ansluter till jordbruksmark och omfattas därmed även av generellt biotop-
skydd genom miljöbalken 7 kap. 11 §. 

Tilläggen generellt biotopskydd och värdeelement ingick inte i naturvärdesinventeringen och har därige-
nom ej eftersökts specifikt och redovisade uppgifter är enbart översiktliga. Objekt som bedöms omfattas 
av generellt biotopskydd och värdeelement framgår av figur 21. 

 

 
Figur 21. Översiktlig notering av objekt som bedöms omfattas av generellt biotopskydd och värdeelement 
i inventeringsområdet. Småvatten (1), stenmur (2), blottad jord med skalgrus (3), mindre vattensamling 
(4), grov ask (5), grov ek (6), hålträd (7) och sten/blockvall (8). 
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Bilaga 1 
Metodik 
Inventeringen utfördes enligt Svensk Standard SS 19 90 00. Detta innebär identifiering av geografiska om-
råden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt bedömning av deras betydelse. Områden av 
positiv betydelse för biologisk mångfald avgränsades och beskrevs som naturvärdesobjekt. Naturvärdes-
objektens betydelse för biologisk mångfald bedömdes enligt en skala i fyra naturvärdesklasser enligt figur 
1 nedan.  

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. In-
venteringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad detalj. Det innebär att redovisningen omfattar 
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 

4.5.5 Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst vilket innebär att förekomster av naturvårdsarter redovi-
sas på karta eller med koordinater. Det innebär inte att arterna eftersöks noggrannare men att varje på-
träffad förekomst redovisas med större noggrannhet.  

Förarbete 
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades inventeringsområdet med hjälp av un-
derlagskartor. Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen eftersöktes 
från följande källor:  

•  Länsstyrelsen i Västra Götalands WebbGIS 
•  Naturvårdsverkets Skyddad natur  
•  Skogsstyrelsens Skogens pärlor  
•  Jordbruksverkets databas TUVA 
•  Artuttag från ArtDatabankens Artportalen och Observationsdatabasen från perioden 2000-01-01 

till 2018-09-20. 
• Vatteninformationssystem i Sverige VISS hämtat 2018-11-05. 
• Elfiskeregistret 
• Trädportalen 
• Musselportalen 

 

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

Limniska naturtyper bedömdes enbart utifrån vad som gick att observera från land och vad som sedan 
tidigare varit känt genom andra informationsskällor. I detta fall har den fördjupade inventeringen av 
större och mindre vattensalamander vägts in i naturvärdesbedömningen. 
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Naturvårdsarter 
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av sär-
skild 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 be-
döms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan löper risk att försvinna från landet. Rödlistade 
arter delas in i olika hotkategorier. NT= Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad 
och RE = nationellt utdöd. Rödlistade arter markeras med någon av ovanstående hotkategorier efter art-
namnet.  

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 område 
har högt naturvärde i skog – signalarter i skog.  Art som tillhör denna kategori markeras med (S) efter art-
namnet. Arter som enligt Skogsstyrelsens förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella regionen har 
inte beaktats. 
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Bilaga 2 
Bedömning av påverkan på Håle bäck av verksamheten 
Håle bäck är kantad av lövträd med ett stort inslag av ädellövträd. De verksamheter som nu bedrivs t ex 
camping/befintliga gräsytor och jordbruk/jordbruksmark bedöms ha obetydlig påverkan på Håle bäck. 
Däremot kan utsläpp av gråvatten, oljeprodukter, gödningsmedel och liknande påverka bäcken negativt. 
Påverkan på bäcken kan också bli betydande om lövträden utmed bäcken tas ner eller om hydrologin i 
bäcken ändras. 

Sammanfattningsvis bedöms de nuvarande verksamheterna kunna bedrivas nära bäcken så länge inte 
befintliga lövträd utmed bäcken och att bäckens hydrologi och vattenkemi inte påverkas negtivt. 

 

	


