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UPPDRAG 
På uppdrag av Bo Jonsson WSP och Klara arkitektbyrå AB har Jonas Stenström, Naturcentrum AB ge-
nomfört en naturinventering av område som planeras för framtida bebyggelse.  

Inventeringen skall utgöra underlag för detaljplan.  

METOD OCH GENOMFÖRANDE 
Inventeringen utfördes under slutet av en dag i augusti och en dag i oktober månad 2006. Beskrivning av 
tillvägagångssätt och metodik - se modell för naturvärdesbedömning – Bilaga 1. 

SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 
Naturen i den södra delen av området domineras av tallskog. Närmare Vänern finns igenväxande od-
lingsmarker, numera till stor del bevuxna med lövskog och uppsplittrat av bebyggelse. Här finns också 
några brukade vallar samt betesmarker för hästar. I strandområdet mot Vänern dominerar vass. 

Naturen i området är huvudsakligen av ordinär typ. Några delområden med naturvärden har identifierats. 
Några ytterligare områden har potentialer som gör att naturvärden kan utvecklas med tiden eller genom 
lämpliga åtgärder. 

Utbyggnadsförslaget innebär bl a att strandområdet mott Vänern muddras för att ge plats åt båthamn och 
kaj. Dessa åtgärder bör studeras närmare för att om möjligt finna en lösning som kan bevara och nyskapa 
naturvärden. 

I öster gränsar utredningsområdet till ett öppet odlingslandskap med åkrar och betesmarker. Här finns 
hagmarker med höga naturvärden som bl a pekats ut i jordbruksverkets ängs- och betesinventering. Dessa 
ligger utanför det planerade utbyggnadsområdet, men är ändå viktiga att beakta vid planering tillfartsvägar. 
Särskilt viktigt är att vägarna inte berör några känsliga områden eller försvårar skötseln av dessa.  

Se vidare karta och delområdesbeskrivningar. 
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BESKRIVNING AV DELOMRÅDEN 
 

1. Tallskog  

Huvudsakligen gles äldre tallskog. Fältskikt med 
blåbärsris, lingon, kråkris, ljung och odon. Bot-
tenskikt med gulvit renlav, grå renlav, islandslav 
och väggmossa. Bland lite intressantare arter 
noterades skvattram. I vissa delar är skogen be-
tydligt yngre och tätare. I fuktiga delar, centralt i 
området växer en del sälg och björk. 

Genom området går idag en promenadstig. 

Naturvärde 

Ordinär natur med låga naturvärden. Den äldre 
glesa tallskogen har dock friluftskvalitéer såsom 
strövvänlig vacker skog. 

Rekommendationer - förslag 

Om möjligt, spara något bestånd med gles tall-
skog för bostadsnära rekreation. 
 

 

Gles tallskog (område 1). 

 

2. Blandskog  

Tät ungskog med barr och löv. 

Naturvärde 

Låga naturvärden. 

 

3. Kärr 

Litet kärr som domineras av flaskstarr och vit-
mossor. Dessutom förekommer tranbär, tråd-
starr, ängsull och rosling. I omgivande tallskog 
och på en liten fastmarksholme växer rika be-
stånd av skvattram.  

Naturvärde 

Område med naturvärden – naturvärdesklass 3. 

Våtmarker är generellt viktiga naturtyper. De 
skapar variation och många arter är beroende av 
den fuktiga miljön. De fungerar också som när-
ingsfällor och utjämningsmagasin för vattenfluk-
tuationer. 

Detta lilla kärr är ett fattigkärr med karaktäris-
tiskt flora med bl a skvattram. 

Rekommendationer - förslag 

Bevara kärret och viss omgivande tallskog. 

 

 

 
Litet kärr (område 3). 
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4. Allé (trädrad)  

Enkel trädrad med björkar utmed lokal väg. 
Omfattas av generellt biotopskydd enligt Miljö-
balken 7 kap, 11 § och Förordning (1998:1252) 
om områdesskydd 5 §. 

Naturvärde 

Område med naturvärden – naturvärdesklass 3. 

Träden har i första hand betydelse för land-
skapsbilden men den äldsta björken kan också 
var livsmiljö för ovanliga insekter.  

Fågelholkar. 

Rekommendationer - förslag 

Trädraden omfattas av biotopskydd och bör 
bevaras. Åtgärder som kan skada dem kräver 
dispens från länsstyrelsen. 
 

 
Trädrad med björkar (område 4). 
 
 
 
 
 
5. Trädgårdar och bebyggelse 

Blandat äldre och nyare bebyggelse med skiftan-
de karaktär. Omges av en del lövträd. 

Naturvärde 

Område med låga naturvärden. 

 
Trädgårdar och bebyggelse (område 5). 

6. Fuktig lövskog och igenväxande vall  

Fuktig skog och igenväxande ängsmarker. Sko-
gen domineras av tämligen ung björk. Det finns 
även inslag av klibbal, asp och en del större säl-
gar. Skogen är uppvuxen på gammal åkermark 
och man ser rester av gamla diken. I fältskiktet 
förekommer strandlysing, besksöta, strandklo, 
stormåra, strätta, nässlor, strandlysing, älgört, 
veketåg och kråkvicker. Närmast vägen i norr 
finns en liten damm med ett stort bestånd av 
vattenblink. Dammen har delvis syrefria förhål-
landen vilket indikeras av svavelvätedoft. Inga 
vattenorganismer kunde identifieras vid håvning. 

Naturvärde 

Skogen har låga naturvärden. Den kan på sikt 
utvecklas till en mer värdefull sumpskog om den 
får utvecklas fritt och man lämnar kvar döda 
träd. En sådan skog kan bli värdefull för bl a 
hackspettar och andra lövskogslevande fåglar. 
Dammen i söder har visst naturvärde (a). 

Rekommendationer - förslag 

I detta område finns förutsättningar att anlägga 
dammar/våtmarker som bidrar till lokalt om-
händertagande av dagvatten och uppfyllande av 
nationella miljömål. De kan också gynna biolo-
gisk mångfald samt bli ett tillskott till boendemil-
jön. För ett lyckat resultat krävs särskild projek-
tering som väger in olika aspekter som vattenre-
ning, biologisk mångfald och boendemiljö. 
 

Fuktig lövskog på gammal åkermark (område 6). 

 
Damm (område 6). 
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7. Lövskog 

Blandade lövskogar, huvudsakligen dominerade 
av björk men här finns också sälg, rönn, asp med 
flera trädslag. Skogen är i huvudsak uppvuxen på 
gammal åkermark. Fältskikt med ängskovall 
lundgröe, tuvtåtel, kanadensikt gullris, veketåg 
och flockfibbla. Bland buskarna noterades kor-
nell – som är en förvildad buske. 

Naturvärde 

Område med låga naturvärden. Relativt ordinär 
natur. 

8. Beteshagar  

Gallrad björk och tallskog. Idag beteshage för 
hästar. 

Naturvärde 

Område med låga naturvärden. Däremot viss 
betydelse för landskapsbilden. 

Trädgårdar och bebyggelse (område 8). 

9. Kärr och sumpskog  

Litet kärr och sumpskog med klen och senvuxen 
klibbal, björk och små sälgbuskage. En del gröv-
re aspar förekommer. I fältskiktet  växer vitmos-
sor, trådstarr och flaskstarr. Här finns rikligt med 
torrträd och lågor med tickor. På träden finns 
gott om spår efter hackspettar och insektsgnag. 
Träden har förutsättningar som livsmiljö för 
känsliga och ovanliga skalbaggar. På lågor note-
rades bl a långflikmossa(signalart för höga natur-
värden enligt skogsvårdsstyrelsen). 
På björk noterades snöbollslav (indikerar högre 
naturvärde enligt Hallingbäck 1995). 

Naturvärde 

Område med naturvärden – naturvärdesklass 3. 

Rekommendationer - förslag 

Bevara kärret och sumpskogen samt en del av 
den omgivande skogen. 

Torrträd med spår av vedlevande insekter (område 9). 

 

10. Vassområde  

Stort vassområde som domineras av vass. Vat-
tendjupet varierar från fastmark närmast vägen 
till större djup längre ut. Exakta uppgifter om 
djupförhållanden saknas. Närmast vägen är 
vassbältet tätt. I de yttre delarna och kring båt-
bryggorna i väster är det mer varierat med inslag 
av öppna vattenytor och undervattensvegetation.  
 
Stora liknande vassområden finns i omgivning-
arna. 

Naturvärde 

Område med naturvärden – naturvärdesklass 3. 

Delar av området, där vattenståndet är djupare 
än några decimeter, är sannolikt uppväxtmiljö 
för fiskyngel av te x gädda och mört. 

Området kan vara livsmiljö och rastområde för 
en del vasslevande fåglar men uppgifter om detta 
saknas.  

Ur naturvårdssynpunkt har vassen främst bety-
delse som strukturskapande element och mindre 
betydelse som direkt livsmiljö. De varierade 
partierna med inslag av öppet vatten bedöms 
därför mer värdefulla än den vassbevuxna fast-
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marken. Vasslåtter eller annan hävd, som skapar 
öppna översvämningsytor, skulle vara värdefullt. 
Sådan ytor skulle bl a kunna fungera som lekom-
råden för fisk.  
 

 
Fastmark med tät vass närmast vägen (område 10). 

 

Båtbryggor i områdets västra del (område 10). 

Rekommendationer - förslag 

Det finns förslag att muddra vassområdet för att 
på så sätt skapa fria vattenytor, kaj och båthamn.  

Detta är en relativt omfattande och komplicerad 
åtgärd som kräver en mer noggrann projektering 
där man involverar fiskeribiologisk och vatten-
kemisk expertis. En lämplig utgångspunkt för en 
sådan utredning bör vara att finna en lösning 
som inte skadar omgivande vattenmiljöer och 
som skapar ett mervärde i form av nya lek- och 
uppväxtmiljöer för fisk och eventuellt fågel. 
Utredningen bör innefatta en detaljerad kart-
läggning av djup- och bottenförhållande i områ-
det.  

Aspekter som bör beaktas: 

Risk för att muddringen kan påverka vattenke-
miska förhållanden vilket bl a kan döda fisk och 
bottnar i omgivningarna. Risk för att oxidation 
av muddermassorna kan leda till en frisättning av 
sura ämnen till vattnet. Om stora mängder orga-
niskt material frigörs kan man också förvänta sig 
en nedbrytningsprocess som skapar syrefria 
förhållanden i omgivande vattenmiljö.  

Prover bör tas på sedimenten för att avgöra om 
det finns några föroreningar som kräver särskild 
hänsyn.  

Åtgärden bör planeras så att man tillskapar nya 
lek- och uppväxtmiljöer för fisk och eventuellt 
fågel. Det kan t ex ske genom en lämplig plane-
ring av bottenförhållanden och anpassning till 
befintlig vegetation. En variation av öppna vat-
tenytor och vassruggar med oregelbunden form 
är att föredra före helt öppna vattenytor eller 
vidsträckta vassbestånd. Man bör eftersträva en 
varierad bottenstruktur med såväl djupare som 
grundare botten- och strandområden. Strandlin-
jen bör helst ges en något oregelbunden form. 
Bete eller slåtter av vass är positivt. Områden 
med naturlig undervattensvegetation bör i störs-
ta möjliga mån lämnas ostörda. 

Man bör ha en plan för hur öppna vattenytor 
skall bibehållas i framtiden, om det kräver åter-
kommande skötsel i form av muddring eller 
vasslåtter. 

11. Betesmark  

Betesmark med visst inslag av arter knutna till så 
kallade naturbetesmarker. Vegetationstypen är 
en så kallad tuvtåteläng med visst inslag av en-
buskar. Ängsvädd och revfibbla är exempel på 
arter.  

Naturvärde 

Område med naturvärden – naturvärdesklass 3. 
Fortsatt beteshävd är en förutsättning för att 
värdena skall bevaras. 

Rekommendationer - förslag 

Det är önskvärt om denna betesmark även fort-
sättningsvis naturligt hänger samman med det 
öppna odlingslandskapet i öster.  
 

Betesmark (område 11) 

12. Åker och vall  

Öppna åkermarker och vall. Delvis betesmark. 

Naturvärde 

Område med låga naturvärden. 

 



 9

 



 10

 



 11

BILAGA 1 

MODELL FÖR NATURVÄRDESBEDÖMNING. 

Naturcentrum AB. 

2005 
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NATURVÄRDESBEDÖMNING 

 

Naturvärdesbedömning är en metod att klassificera miljöer med utgångspunkt från deras naturvärde. Det är ingen exakt 
vetenskap. I varje enskilt fall måste en lång rad aspekter bedömas, värderas och vägas mot varandra. Vid naturvärdesbe-
dömning kan man värdera biotoper i olika klasser. En viss naturvärdesklass innebär inte automatiskt ett visst skydd. För att 
ett område skall vara skyddat krävs särskilda beslut eller förordnanden. Vissa områden med naturvärden är skyddade enligt 
lag, t ex naturreservat eller biotopskydd, men huvuddelen saknar formellt skydd. Däremot är det brukligt att man så långt 
som möjligt tar hänsyn till områden med naturvärden vid såväl samhällsplanering som vid skogs- och jordbruk.  

Naturvärdesbedömningar gäller alltid för de förhållanden och med den kunskap som var känd vid inventeringstillfället. Ny 
kunskap eller ändrade förhållande kan innebära att ett områdes värde eller avgränsning ändras. Ett område som ”bara kon-
staterats ha naturvärden” kan också ha höga naturvärden eller till och med unika. Det kan bero på hur väl undersökt det är, 
om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 

Vid värderingen är områdenas biologiska värden avgörande. Det biologiska värdet bedöms i första hand med utgångspunkt 
från vilka arter eller artgrupper som noterats eller sedan tidigare är kända, men även med utgångspunkt från förekomst av 
viktiga ekologiska strukturer.  

I de fall geologiska värden ingår i bedömningen anges detta särskilt. 

Betydelse för friluftsliv ingår normalt inte i naturvärdesbedömningen. Om ett område har betydelse för friluftsliv kan det 
däremot anges separat som en tilläggsinformation.  
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NATURVÄRDEN 

En grundläggande fråga vid naturvärdesbedömning är att avgöra om ett område har naturvä rden  eller ej. Med naturvärde 
avses att det är en miljö som har större betydelse för djur och växter än vad vårt vanliga produktionslandskap med åkrar, 
brukade skogar och tätorter har. Det kan t ex handla om ett vattendrag, en våtmark, ett öppet dike, en åkerholme, ett äldre 
eller ovanligt skogsbestånd, en stenmur eller ett gammalt träd. Det kan också handla om någon enskild växt- eller djurart 
som är mindre vanlig. Dessa områden har betydelse för variationen i landskapet och det är viktigt för biologisk mångfald 
att denna typ av områden ej blir färre utan snarare tvärtom. 

Objekt som åtnjuter ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 § och förordning (1998:1252) om områdesskydd 
5 § bör betraktas som naturvärden. 

Ett område som ”konstaterats ha naturvärden” kan också ha höga naturvärden eller till och med unika. Det kan bero på 
vilken kunskap man hunnit skaffa sig, hur väl undersökt området är, om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 
Vid en översiktlig inventering kan en van fältinventerare relativt snabbt identifiera de flesta miljöer med naturvärden. Ge-
nom fördjupade inventeringar av arter och strukturer kan man konstatera vilka områden som dessutom hyser höga eller 
kanske till och med unika naturvärden. 

 

HÖGA NATURVÄRDEN 

Om man kan konstatera att området hyser livskraftiga bestånd av så kallade signalarter (arter med särskilda miljökrav) eller 
innehåller viktiga ekologiska strukturer har området höga  naturvä rden. Gemensamt för många områden med höga natur-
värden är att de har värden som är svåra eller omöjliga att få tillbaka - om de försvinner. Sådana här miljöer har till viss del 
omfattats av naturtypsvisa inventeringar som ordnas i Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och Jordbruks-
verkets regi, men långt ifrån alla områden är kända.   

Exempel på områden med höga naturvärden är t ex naturliga ängs- och betesmarker, nyckelbiotoper i skogen, opåverkade 
våtmarker, naturskogar m.m. Hit hör också livsmiljöer enlig EU:s habitatdirektiv.  

Områden med höga naturvärden bör betraktas som ”Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk 
synpunkt enligt miljöbalken 3 kap 6§”. Stöd för en sådan tolkning finns bl a i förarbetena till naturresurslagen. Sådana om-
råden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

En förutsättning för att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas är att områden med höga naturvärden bevaras och 
sköts på ett sätt så deras värden består.  

 

UNIKA NATURVÄRDEN 

I vissa fall kan det vara önskvärt att skilja ut de allra mest värdefulla områdena. Vi kallar dem områden med un ika  natu r-

vä rden . Till denna grupp hänför vi bl a livsmiljöer med livskraftiga bestånd av hotade eller rödlistade arter. Det kan också 
vara miljöer med lång historisk kontinuitet eller särskilt stor ekologisk betydelse t ex. viktiga reproduktionsområden, rast-
platser eller växtmiljöer. Det kan vara viktiga kärnområden inom en större miljö med höga naturvärden. Det kan också 
vara en större miljö med få motsvarigheter i regionen. 
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SAMMANFATTNING 

 

Klass 3 – område med naturvärden (som inte kunnat konstateras vara höga)  
Det enskilda området har betydelse på lokal nivå. Det är också viktigt att denna typ av miljöer inte minskar totalt landet. 
 
Klass 2 – område med höga naturvärden (som inte kunnat konstateras vara unika) 
Dokumenterade värden. God förekomst av signalarter eller viktig ekologisk funktion. Förutsättningar för rödlistade arter. 
Viktiga spridningscentra och värdekärnor. ”Försvinner kommer aldrig igen”. Betydelse på regional och nationell nivå. 
 
Klass 1 – unika naturvärden 
Få motsvarigheter i regionen och landet. 
 

 
 
 

Produktionslandskap

 
Jordbruk, skogsbruk och tätorter
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