
































































































JE
Typewritten Text

JE
Typewritten Text

JE
Typewritten Text

JE
Typewritten Text
BILAGA 3

JE
Typewritten Text

JE
Typewritten Text

JE
Typewritten Text



      
 
 

  Innehållsförteckning 

 
 

Inledning ___________________________________________________________________ 2 

Syfte och metod ____________________________________________________________ 3 

Bebyggelse i landskapet ___________________________________________________ 3 

Gråberg ____________________________________________________________________________ 4 

Tye _________________________________________________________________________________ 5 

Kultur- och fornlämningsbild i landskapet _________________________________ 6 

Särskilda kulturmiljöer _____________________________________________________ 7 

Område 1 ___________________________________________________________________________ 7 

Område 2 ___________________________________________________________________________ 7 

Område 3 ___________________________________________________________________________ 8 

Resultat och konsekvenser _______________________________________________ 10 

Sammanfattning ___________________________________________________________ 11 

Referenser _________________________________________________________________ 12 

Tekniska och administrativa uppgifter ___________________________________ 12 

Bilagor _____________________________________________________________________ 13 

Bilaga 1 Lista över forn- och kulturlämningar samt lösfynd _____________ 13 

 



 2 

Inledning 

Hammarö kommun har för avsikt att anlägga nya vägsträckor samt planera för nybyggnation av 
bostadsområden i och kring Bärstad, Gråberg och Tye på öns nordöstra del. Arbetsföretaget 
innebär exploatering av markområden med i dag kända forn- och kulturlämningar. Värmlands 
Museum har därför fått i uppdrag att utreda och utvärdera om eventuella kulturhistoriska värden 
på miljö och bebyggelse kommer att beröras.  
 

 
                  Fig. 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat. Översiktsplan för                          
                     Hammarö kommun, fördjupning för delen Tyehalvön 2003, karta B.  
                     Karta från Hammarö kommun. 
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Syfte och metod 

Syftet med kulturmiljöutredningen är att peka ut miljöer som är känsliga ur ett kulturhistoriskt 
perspektiv. Utredningen syftar till att svara på huruvida kulturhistorisk bebyggelse, fornlämningar, 
möjliga förhistoriska boplatsområden och övriga kulturlämningar berörs av det tänkta 
arbetsföretaget.  
 
I utredningen har arkivstudier och kartanalyser tillsammans med underlag från Hammarö 
kommun legat till grund för en senare inventering i fält. Kartmaterialet som använts är historiskt 
kartmaterial samt ekonomiska kartan i skala 1:10000 med markeringar för redan kända forn- och 
kulturlämningar.  
 
Redan tidigare kända forn- och kulturlämningar kommer att presenteras tillsammans med 
nypåträffade lämningar i anslutning till den utförda inventeringen över området. 
 

Bebyggelse i landskapet 

Det berörda området köptes redan i slutet av 1960-talet av HSB som nu planerar att bebygga 
marken. Området som kommer att beröras av en eventuell exploatering är det mellan 
Tynäsvägen, åkerrenen kring den mytomspunna Snarkstenen och vägen mot Lindenäs/Rud.  
 

 
             Fig. 2. Grind till fritidshus (Västra Tye 1:59) 

 
Kulturmiljöns största värde ligger i kulturlandskapets varierade karaktär med lång kontinuitet i 
bosättningen, alltifrån de förhistoriska gravarna till 1900-talets fritids-, egnahemsbebyggelse och 
gårdar med tillhörande ekonomibyggnader. Flera av dessa utgör goda representanter för sin tids 
byggnadsskick och stilideal. Andra har genomgått förändringar genom renoveringar, framförallt 
av fasad och tak, vilket förändrat dess ursprungliga karaktär. 
 
Den agrara bebyggelsen är ett kulturvärde som man upplever mycket påtagligt i landskapet. 
Enbart genom sin storlek är byggnaderna tydliga i landskapet. Såväl mangårds- som 
ekonomibyggnader utgör därigenom väsentliga komponenter i landskapsbilden, samtidigt som de 
berättar om jordbrukets och bygdens historia. 
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Gråberg 

Historik 
Bebyggelsehistoriskt präglas Hammarö av ensamgårdar, många med medeltida eller ibland äldre 
anor. Gråberg utgör en av de egentliga bybildningarna i kommun. Här finns ett öppet 
odlingslandskap med tre äldre jordbruk utmed en liten byväg. Gråberg redovisas i skriftliga källor 
första gången 1498. Jordbruk och kreatursskötsel har under de gångna århundradena varit 
gårdens ekonomiska bas.  
 
Bebyggelse 
För att på ett rationellare sätt bruka odlingsmarkerna genomfördes laga skiftet i byn 1850. 
Gråbergs bebyggelsestruktur är – med mangårdarna som ligger tätt intill varandra - fortfarande 
ett fint exempel på jordbruksbebyggelse från tiden före skiftesreformen. Här finns exempel på 
byggnader som bibehållet sin ursprungliga traditionella utformning och färgsättning från tiden 
före eller omkring skiftet. 
 
Två av de befintliga byggnaderna är sannolikt uppförda under 1800-talets första hälft och präglas 
av den traditionella timmerbyggnadskonsten, vilka dominerar den värmländska landsbygden med 
sina faluröda enkel- och parstugor i två våningar. Här finns väl avvägda proportioner och 
intressanta delar som dörrar och fönster med omfattningar, äldre glas, färgsättning och 
snickeridetaljer.  
 

   
            Fig. 3. Gråberg (1:8) - byggnadsdetaljer 

 
Vägsträckningen genom gården Gråberg har en lång kontinuitet tillbaka i tiden. Den gamla vägen 
berättar en del om gårdens utvecklingsfaser från förr till idag. Det som gör en väg kulturhistoriskt 
intressant är inte enbart den enskilda vägen utan lika stor betydelse har den miljö som vägen 
löper genom. Det kan vara det omgivande odlingslandskapet, bebyggelsen eller fornlämningar. 
Av betydelse är också om en viss ursprunglighet eller kontinuitet går att uppfatta.  
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Det är sannolikt att Gråbergs gård präglat det omkringliggande kulturlandskapet som till stor del 
består av strandängar och uppodlad jordbruksmark. Idag karaktäriseras området kring gården av 
en tämligen sammanhållen bebyggelsestruktur med lång kontinuitet bakåt i historien.  
 
Området i övrigt 
Kaptensvägen – består till en början mest fristående moderna villor, längre in på vägen präglas 
bebyggelsen av mindre gårdar och egnahemshus från 1920-talet och framåt. Många av dessa har 
genomgått tak- och fasadförändringar. Omgivningen ger ett vackert och idylliskt intryck med 
stora och öppna fruktträdgårdar.  
 
Gråbergsvägen – präglas av äldre fastigheter med tydliga moderna fasadförändringar. Dessutom 
finns i området ett par moderna fristående villor. Längre in på vägen finns rester av en äldre 
jordbruksfastighet (Bärstad 1:18). En fastighet som stått outnyttjad i flera decennier och är därför 
mer att betrakta som ett förfallet ödetorp.   
 

 
                                       Fig.4. Odlingslandskapet mot Östra Tye (1:76) 

 

Tye     

Bebyggelsen i och kring Tye som eventuellt berörs av de nya vägsträckningarna är vare sig till 
karaktär eller utseende synnerligen märklig eller speciellt enastående. Bebyggelsen är dessutom 
oftast belägen på avstånd från de planerade vägarna och kan alltså inte betraktas som hotade. 
Enligt Hammarö kommuns kulturmiljöprogram bör Tynäsledens planerade sträckning förskjutas 
västerut så att varken nytillkommande bebyggelse inkräktar på den öppna odlingsmarken. Det är 
därför viktigt att anpassa en eventuell ny vägdragning till den befintliga bebyggelsen i området.  
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Kultur- och fornlämningsbild i landskapet 

Landskapet vid utredningsområdet består i dag till stor del av odlingsbygd med Vänern som 
ansluter i väster. I nordöst och sydväst om dagens odlingslandskap ligger skogsmark. 
Skogsmarken består mestadels av gran och tall, och ligger på förhöjda partier i 
hällmarksområden. Området som tidigare bestod av en vik, mellan Gråberg i söder och Tye i 
norr, används i dag som betesmarker för kreatur.  
 
De äldsta kända gårdarna som ligger inom utredningsområdet är Tye och Gråberg, som båda 
omnämns i jordeboken från 1540. 
 
Tidigare kända forn- och kulturlämningar inom det aktuella området är tre fornlämningar i form 
av två gravhögar och en fångstgrop samt tre kulturlämningar i form av den s k Snarkstenen, en 
jordkula och en bebyggelselämning bestående av husgrund. Lämningarna kommer att beskrivas i 
respektive områdesavsnitt, 1-3. Tre lösfynd, varav en sländtrissa har påträffats på östra Tyes 
fastighet samt en sländtrissa och en oval eldslagningssten har hittats på västra Tyes åkrar 
(Svensson, 1957).   
 

 
                          Fig. 5. Översiktskarta med utredningsområdet markerat i rött.  



 7 

Särskilda kulturmiljöer 

Område 1 

Område 1 ligger vid Gråberg med omgivande hag- och åkermarker. Strax norr om Gråberg finns 
ett bergsparti och söder om gårdarna består marken delvis av berg och impediment med avsatser 
som sluttar norrut och österut. 
 
Gråberg omnämns i jordeboken från 1540, men kan ha äldre anor än så. Gråberg ligger delvis i 
en omgivning bestående av berg och impediment. Dessa miljöer kan innehålla lämningar från 
medeltiden, vilket arkeologiska undersökningar tidigare har visat (Karlsson & Schedin, 2000:4). 
 
Vid inventeringen påträffades en tidigare okänd kulturlämning, objekt 1, i form av en trolig 
tjärframställningsplats. Stenkonstruktionen är kallmurad och ligger vid kanten av ett berg strax 
norr om gårdsbebyggelsen i Gråberg.  
 
Söder om område 1 ligger ytterligare en kulturlämning i form av en jordkula, objekt 2. Inom 
område 1 finns ett flertal intressanta lägen, som kan indikera bosättning från förhistorisk och 
historisk tid. Området sträcker sig från den södra delen av Gråberg och sedan mot Vänern i 
nordväst (Se figur 6 för område 1).   

Område 2 

Område 2 består mestadels av åkermark med ett skogsparti i nordöst. I skogspartiet ligger den s k 
Snarkstenen, RAÄ 14, en plats med muntligt tradition knuten till sig. Strax nordöst om 
Snarkstenen finns också en vattensänka.  
 
Område 2 karaktäriseras av en moränrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning och planar ut 
mot söder och sydväst. Inom området finns flera lägen som kan indikera bosättningar från 
förhistorisk tid. Se figur 6 för område 2. 
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              Fig. 6. Karta över område 1 och 2 med objekt 1 och 2 samt RAÄ 14 utmarkerade. 

 

Område 3 

Inom område 3 består landskapet av bebyggelse, åkermark, hagmark, åkerholmar samt berg och 
impediment. I den norra delen av området ligger bebyggelse, i väster möter Vänern och i söder 
sluttar området ner mot hagmarken.  
 
Området innehåller tre tidigare kända fornlämningar, RAÄ 21, som består av två gravhögar och 
en fångstgrop. Norr om dessa ligger också en husgrund, objekt 3, som är markerad på 
ekonomiska kartan från 1960-talet. Vid inventering i fält kunde inte bebyggelselämningen 
påträffas i fält, men däremot är det utpekade området ett intressant läge för bosättning. Platsen 
för husgrunden var kraftigt överväxt av sly och gräs.  
 
I den norra delen av området har två lösfynd hittats i senare tid. Vid östra Tye har en sländtrissa 
och en oval eldslagningssten, RAÄ 35, påträffats på fastigheten. Nordöst om område 3 har en 
sländtrissa hittats på västra Tyes åkermarker, RAÄ 33. Fynden dateras till järnåldern och kan 
knytas till samma tidsepok som gravarna i den södra delen av området, RAÄ 21. 
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Tye omnämns i jordeboken från 1540 som två gårdar, men gårdarna har förmodligen äldre anor 
än så. Precis som vid område 1 inrymmer område 3 samma karaktärsdrag för medeltida 
bebyggelse. Inom område 3 finns ett flertal intressanta lägen som kan indikera bosättning från 
både förhistorisk och historisk tid. Det är även möjligt att fler gravar finns i närområdet vid RAÄ 
21. 
 

 
Fig. 7. Karta över område 3 med objekt 3 samt RAÄ 21 och RAÄ 35 utmarkerade. 
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Resultat och konsekvenser  

De nya vägarna och bostadsområdena kommer inte att innebära någon större inverkan på 
kulturlandskapet. För vidare arbete med den nya detaljplanen rekommenderas fortsatt samråd 
med såväl länsstyrelse som sakägare och kringboende. Det är också viktigt att uppmärksamma 
och ta hänsyn till landskapsbilden och dess eventuella kulturhistoriska värde i planeringen. 
Vissa kulturhistoriskt intressanta miljöer vill vi lyfta fram såsom mer känsliga än andra varför 
dessa beskrivs nedan. 
 
Alla tre vägalternativ som presenteras av Hammarö kommun i översiktsplanen (se fig. 1), passerar 
miljöer som kan innehålla fornlämningar. Vägen som går i öst-väst, söder om Tye och RAÄ 21, 
ligger nära kända fornlämningar. Området kan innehålla fler fornlämningar som i dag inte syns 
ovan mark.  
 
Den längsta vägsträckningen som går i nord-sydlig riktning passerar både Gråberg och Tye. 
Samma förutsättningar finns även här som på stäckningen i öst-väst vid Tye. Vägsträckningen 
passerar områden med redan kända fornlämningar och kan innehålla fler fornlämningar som i 
dag inte syns ovan mark. 
 
Den tredje vägsträckningen, som går i öst-väst, och ansluter vid Gråberg kan som övriga 
vägsträckningar innehålla fornlämningar som inte syns ovan mark i dag.  
 
Inom utredningsområdet planeras också nybyggnation av bostadsområden och ligger placerade i 
väst mellan Gråberg och Bärstad, i norr vid Tye samt i den nordöstra delen av 
utredningsområdet, öster om Tye (se fig. 1).  
 
Området mellan Bärstad och Gråberg innehåller i dag inga kända fornlämningar, men nordväst 
om, samt i närområdet kring Gråberg, kan det finnas fornlämningar. Området vid Tye innehåller 
i dag kända fornlämningar och med stor sannolikhet kan området för det planerade 
arbetsföretaget innehålla fler.  
 
Den inventerade bebyggelsen är troligen byggd kring mitten av 1800 och fram till idag. Vissa 
byggnader har genomgått stora förändringar, framförallt av fasader och tak, vilket förändrat dess 
ursprungliga karaktär. Andra har stått tomma och förfallit.  
 
Bebyggelsen som eventuellt berörs av de nya vägsträckorna är vare sig till karaktär eller utseende 
synnerligen märklig eller speciellt enastående. Bebyggelsen är dessutom oftast belägen på behörigt 
avstånd från de planerade vägarna och kan därför inte betraktas som hotade. 
 
Däremot rekommenderar Värmlands Museum särskild arkeologisk utredning, om kulturmiljöerna 
vid områdena 1-3, kommer att påverkas negativt av arbetsföretaget. 
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Sammanfattning 

I oktober månad, 2004, utförde personal från Värmlands Museum en kulturmiljöutredning vid 
delen Tyehalvön, Hammarö kommun. Arbetsföretaget innebär nya vägsträckningar och 
nybyggnation av bostadsområden i närområdet kring Bärstad, Gråberg och Tye.  
 
Utredningen har visat att utredningsområdet rymmer ett flertal lägen som indikerar bosättningar 
från förhistorisk och historisk tid. Det finns också kultur- och fornlämningar samt lösfynd som 
visar bosättningsmönster från järnåldern och framåt.  
 
Värmlands Museum rekommenderar därför särskild arkeologisk utredning om kulturmiljöerna, 
nämns som område 1-3 i rapporten, påverkas negativt av arbetsföretaget. 
 
Den inventerade bebyggelsen är vare sig till karaktär eller utseende synnerligen märklig eller 
speciellt enastående. Den är dessutom belägen på behörigt avstånd från de planerade vägarna och 
kan därför inte betraktas som hotade.  
 
För vidare arbete med den nya detaljplanen rekommenderas samråd med såväl länsstyrelsen som 
sakägare och kringboende som berörs av planen. Det är av viktigt att uppmärksamma och ta 
hänsyn till landskapsbilden och dess eventuella kulturhistoriska värde i planeringen.  
 
  



 12 

Referenser 

Hammarö – en hembygdsbok  1957. Hammarö. 
KMV-program för Hammarö kommun 1990. Hammarö kommun. 
Ortnamnen i Värmlands län 1926. Del VII, Karlstads härad, Hammarö socken. Uppsala. 
Karlsson, M. & Schedin, P 2000:4. Undersökning av Takene gamla gårdstomt, RAÄ 46, 

Borgvik socken, Värmlands län. Värmlands Museum. 
Svensson, G.  1957, Hammarö – en hembygdsbok, Öns förhistoria, 

Hammarö. 
Informanter (boende i området) 

Arkiv 
Bygglovarkivet – Hammarö kommun 
Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister, Hammarö socken, Värmlands län. 
Skog & Historia, Hammarö socken. 
 
Historiskt kartmaterial, Lantmäteriet i Gävle: 
 
Län:  Värmlands län 
Socken:  Hammarö socken 
By:  Tye Västra nr 1 
Serie:  Lantmäterikartor 
Upprättad år from:  1697 
Åtgärd:  Geometrisk avmätning 
Lantmätare:  Jonas Bergius 
Akt LMS:  R32-47:1 
Akt anmärkning:  inägor 

 
Län:  Värmlands län 
Socken:  Hammarö socken 
By:  Gråberg nr 1 
Serie:  Lantmäterikartor 
Upprättad år from:  1797 
Åtgärd:  Storskifte 
Lantmätare:  Elias Alexander Pfeiffer 
Akt LMS:  R32-12:1 

 
Hembygdskartan över Hammarö socken upprättad 1883-1895, förvaras i Värmlands Museums 
arkiv. 

Tekniska och administrativa uppgifter 

Värmlands Museums dnr: 04.270.377 
Beställare: Hammarö kommun 
Län: Värmland  
Landskap: Värmland  
Kommun: Hammarö 
Socken: Hammarö 
Ekonomiskt kartblad: 10D6E 
Utredningsperiod: september, 2004  
Antikvarisk personal: Per-Ola Åström(byggnadsantikvarie), Martin Karlsson (arkeolog) 
Omslagsbild: Vy över odlingslandskapet vid Tye med Vänern i bakgrunden. Fotot taget från öst. 
Foto: Martin Karlsson, Värmlands Museum. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Lista över forn- och kulturlämningar samt lösfynd 

 
1. RAÄ 14, flyttblock med namn. 
2. RAÄ 21, två gravhögar samt en fångstgrop. 
3. RAÄ 33, fyndplats för sländtrissa. 
4. RAÄ 35, fyndplats för sländtrissa och oval eldslagningssten. 
5. Objekt 1, nyfunnen kulturlämning. Trolig tjärframställningsplats; kvadratisk form, 1,5x1,5 

m, inre mått 1,2x1m (N-S), kallmurad med 0,3-0,6 m st sten. Ligger mot en bergsvägg i 
östlig sluttning med omgivande löv- och barrskog. I den östra delen av lämningen ligger 
en myrstack. 

6. Objekt 2, jordkula. 
7. Objekt 3, husgrund, rest av bebyggelselämning. 

 



 

 

NATURCENTRUM AB 
NATURINVENTERINGAR 

 
 

ÖVERSIKTLIG 

BIOTOPKARTERING OCH 

NATURVÄRDESBEDÖMNING 

 
BIOTOPER MED NATURVÄRDEN 

 
 

UNDERLAG FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
TYEHALVÖN, HAMMARÖ KOMMUN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PÅ UPPDRAG AV 
WSP GROUP KARLSTAD 

2008-12-30  

sebj11783
Typewritten Text
       Bilaga 4



Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning – Tyehalvön, Hammarö kommun 
Naturcentrum AB 2008-12-30 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturcentrum AB 
Strandtorget 3, 444 30 Stenungsund 
Tel. 0303-726160 
ncab@naturcentrum.se 

Inventering, foto och rapport 
Jonas Stenström 
Tel. 0303-726162 
jonas.stenstrom@naturcentrum.se 

Uppdragsgivare 
Hammarö kommun 

Uppdragsgivarens ombud 
Bo Jonsson 
WSP Group 
Karlstad 

Underlagskarta 
Hammarö kommun 
 



Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning – Tyehalvön, Hammarö kommun 
Naturcentrum AB 2008-12-30 

 3 

Innehåll 
INNEHÅLL .............................................................................................. 3 

UPPDRAG OCH METODIK .................................................................. 4 

SAMMANFATTNING............................................................................. 5 

KARTA..................................................................................................... 6 

OBJEKTSBESKRIVNINGAR ................................................................ 7 

INVENTERADE OMRÅDEN......................................................................... 7 
F1. Klippor m.m. ............................................................................................................... 7 
B1.1. Barrskog................................................................................................................... 7 
K1.1. Kulturmark, barrskog ............................................................................................. 7 
K2.1 Befintlig bebyggelse ................................................................................................. 7 
B2.1. Åkermark.................................................................................................................. 7 
B2.2–6. Ungskogar............................................................................................................ 7 
B2.7. Ås med tallskog........................................................................................................ 8 
B2.8. Blandskog................................................................................................................. 9 
B2.9. Igenväxande odlingsmarker, tomtmark, bryn och lövskog................................... 9 
O1. Odlingslandskap......................................................................................................... 9 
S1. Grunt strandområde ................................................................................................... 9 

FOTON................................................................................................... 11 

Område F1. Klippor m.m................................................................................................ 11 
Område B1.1. Barrskog .................................................................................................. 11 
Område K1.1. Kulturmark och barrskog....................................................................... 12 
Område B2.1. Åkermark ................................................................................................. 13 
B2.2–6. Ungskogar.......................................................................................................... 13 
Område B2.7. Ås med tallskog ....................................................................................... 14 
Område B2.8. Blandskog................................................................................................ 14 
Område O1. Odlingslandskap ........................................................................................ 15 
Område S1. Grunt strandområde................................................................................... 15 

BILAGA 1............................................................................................... 16 

BIOTOPKARTERING ............................................................................... 16 
METOD FÖR INVENTERING AV SKYDDSVÄRDA BIOTOPER ......................... 16 

Syfte .................................................................................................................................. 16 
Inventering ....................................................................................................................... 16 
Signalarter och rödlistade arter..................................................................................... 17 
Resultat ............................................................................................................................ 17 

BILAGA 2............................................................................................... 18 

METOD FÖR NATURVÄRDESBEDÖMNING................................................. 18 
Naturvärden..................................................................................................................... 19 
Höga naturvärden ........................................................................................................... 19 
Unika naturvärden .......................................................................................................... 19 

 

 

 

 



Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning – Tyehalvön, Hammarö kommun 
Naturcentrum AB 2008-12-30 

 4 

Uppdrag och metodik 
På uppdrag av Hammarö kommun genom Bo Jonsson WSP Group i Karlstad 
har Naturcentrum AB genomfört en översiktlig biotopkartering och naturvär-
desbedömning av planerade exploateringsområden. Avgränsning av de områ-
den som inventerats framgår av figur 1.  

Inventeringen genomfördes i mitten av maj månad. Kompletterande fältinven-
teringar gjordes i slutet av juli. Samtliga inventerade områden beskrivs med 
avseende på naturtyp, eventuella värdearter och övriga naturvärden. Med vär-
dearter menas rödlistade arter, signalarter eller andra lokalt naturvårdsintressan-
ta arter. De arter som av Skogsstyrelsen pekats ut som signalarter för skydds-
värd skog anges med (S) efter namnet. 

Metodik för inventering och naturvärdesbedömning framgår av bilaga 1. 
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Sammanfattning 
Denna inventering omfattar valda delar av Tyehalvön. Inventeringen har i hu-
vudsak omfattat de delar som på ett eller annat sätt kan komma att beröras av 
exploatering.  

Huvuddelen av de planerade utbyggnadsområdena utgörs av tämligen trivial 
natur utan några förhöjda naturvärden. Några områden bedöms ha förhöjda 
naturvärden.  

Område B2:7 utgörs av en ås med tallskog. Lärkfalk häckar i detta område. 
Lärkfalken är en tämligen ovanlig rovfågel som också är känslig för störningar. 
I norra delen av område B2:7 finns en damm med mindre vattensalamander. 
Den större vattensalamandern, vilken har särskilt skydd enligt artskyddsför-
ordningen, kan förekomma men det har inte säkert konstaterats. 

Längst ut på udden finns klippstränder som är betydelsefulla för friluftslivet 
samt ett äldre tallbestånd. 

Vid Östra Tye finns ett odlingslandskap med både kulturhistoriska och biolo-
giska värden. Det bör särskilt beaktas vid framdragning av nya vägar. Vägar 
bör anpassas efter landskapet. Hänsyn till äldre bebyggelse behandlas inte vida-
re i denna rapport. 

Norr om byn finns ett litet lövbestånd med asp och lönn. 
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Objektsbeskrivningar  
Inventerade områden 

F1. Klippor m.m. 

På yttersta udden av Tyehalvön finns öppna hällmarker och klippor i direkt 
anslutning till Vänern. På hällmarkerna växer lite rikare flora dock utan inslag 
av några direkta ”värdearter”. Växtligheten består av typisk torrängsvegetation 
med inslag av en del införda arter. Ett hus med trädgårdsväxter har tydligen 
tidigare legat på platsen. Noterade arter var bl. a. styvmorsviol, femfingerört, 
vårtörel, vargtörel, backförgätmigej, silverarv och gul fetknopp. I den norra 
delen av området växer ett glest tallbestånd med förekomst av tallticka (S).  

Naturvärde: Området har vissa naturvärden. Tallbeståndet har tidigare upp-
märksammats som ett naturvärde vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering. 
Dess största betydelse är dock för friluftslivet.  

Kommentar, rekommendationer: Frilufts- och naturvärden kan ev. kombineras med 
t ex en mindre restaurang om allmänhetens tillträde ej försämras och P-plaser 
ej kräver stor yta. Särskilt bör den västra och norra stranden lämnas. Viss upps-
tädning och iordningställande för friluftsliv vore positivt. Ett alternativ är att 
utveckla området som rent utflyktsmål för bad, båt och friluftsliv. 

B1.1. Barrskog 

Relativt ung skog med tall och gran. På marken växer bland annat blåbärsris, 
ekorrbär och husmossa. 

Naturvärde: Område med låga naturvärden. 

K1.1. Kulturmark, barrskog 

Befintliga hus som omges av kulturmark med lupiner och gallrad barrskog. 
Den södra delen besår av nyligen brukad åkermark. 

Naturvärde: Område med låga naturvärden. I sydvästra delen finns en liten 
bäck/dike som bör behållas (ej kulverteras).  

K2.1 Befintlig bebyggelse 

Befintliga tomter med trädgårdar och en del tallskog. 

Naturvärde: Dessa delar har endast inventerats översiktligt, men bedömningen 
är att naturvärdena är låga.  

B2.1. Åkermark 

Fuktig öppen mark som tidigare brukats som åker. 

Naturvärde: Område med låga naturvärden. 

B2.2–6. Ungskogar 

Ungskogar med bl a björk, tall och gran. 

Naturvärde: Områden med låga naturvärden. 
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B2.7. Ås med tallskog 

På en utpräglad ås i landskapet växer mogen tallskog med blåbär och lingon. 
Vid två olika besök under sommaren sågs två lärkfalkar i området under en 
längre tid. De varnade kraftigt och det mesta tydde på att de hade boplats inom 
området. Själva boet kunde inte med säkerhet identifieras.  

I norra delen av området finns en liten damm. Två gräsänder syntes i dammen. 
Dessutom noterades några exemplar av mindre vattensalamander. Det kan 
inte, utan noggrannare undersökning, uteslutas att även större vattensalaman-
der lever i dammen.  

Naturvärde: Område med höga naturvärden. 

Kommentar, rekommendationer: Lärkfalken är en tämligen ovanlig rovfågel som är 
känslig för störningar. Vid besök på platsen uppträdde fåglarna oroligt när man 
befann sig inom en zon på 75–100 meter från boplatsen. Vid t ex skogsav-
verkningar skall alltid lämnas en skyddszon mot rovfågelsbon. 

I Västsverige häckar lärkfalken relativt sällsynt men det verkar finnas en viss 
koncentration runt Värnen. Populationen utmed Värnens strand uppskattas till 
50–75 häckande par (Värnens Vattenvårdsförbund 2008). Arten bygger inte 
egna bon utan utnyttjar oftast gamla kråkbon som är placerade i höga träd, 
gärna i gles tallskog. Ett enskilt bo används endast under en eller några få sä-
songer därefter byter fåglarna till ett nytt bo. Även om ett lärkfalkspar byter 
boplatser relativt ofta häckar de vanligtvis inom ett och samma revir under 
många år. Ett revir måste innehålla bra jaktmarker i form av våtmarker och 
stränder, vara relativt ostört och hysa gott om lämplig kråkbon. Åsen med tall-
skog är mycket lämplig som häckningslokal för lärkfalken men tallar, närhet till 
vatten och bra utsikt. Det finns också likartade lämplig lokaler i närheten, bl a i 
en nyckelbiotop strax sydost om åsen. 

Det är omöjligt att med säkerhet säga exakt var på Tyehalvön arten kommer att 
häcka inom de kommande åren. Kanske kommer de fortsätta att häcka på åsen 
med tallskog men de kan lika gärna flytta till en motsvarande dunge någon an-
nanstans på halvön. Klart är dock att Tyehalvön i sig hyser ett värde för arten. 
Därför är det viktigt att lämpliga boplatser i form av höga träd i glesa tallskogar 
lämnas kvar för att den ska kunna häcka i området även fortsättningsvis.  

Intill dess att eventuellt fördjupade undersökningar gjorts bör dammen betrak-
tas som potentiell lokal för den större vattensalamandern, som omfattas av 
artskyddsförordningens bestämmelser, där den anges med bokstaven N vilket 
har följande innebörd: Arten kräver noggrant skydd enligt habitatdirektivet. Arten finns 
upptagen i bilaga 4 till habitatdirektivet. 

I fråga om vilt levande djurarter, som i bilagan till artskyddsförordningen har 
markerats med N är följande åtgärder förbjudna. 

1 Avsiktligt fånga eller döda djur, 
2 Avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, över-

vintrings- och flyttningsperioder, 
3 Avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, 
4 Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.  
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Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren. Naturvårdsverket får föreskriva 
om undantag från förbuden. Ett undantag får föreskrivas endast under förut-
sättning att det inte finns någon annan lämplig lösning, att undantaget inte för-
svårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i 
dess naturliga utbredningsområde och att undantaget behövs. 

B2.8. Blandskog 

Blandskog med tall, gran, björk och enbuskar. I fältskiktet växer blåbär och 
lingonris. Delar av området är ett hygge. 

Naturvärde: Område med låga naturvärden. 

B2.9. Igenväxande odlingsmarker, tomtmark, bryn och lövskog 

Igenväxande odlingsmarker av skiftande karaktär, delvis bevuxna med asp och 
björk och lupiner. En tomt ingår i området. I sydöst finns ett litet lövbestånd 
med asp och lönn. Väster om körvägen finns varierade lövbryn med hag-
markskaraktärer.  

Naturvärde: Området har i huvudsak låga naturvärden men lövdungen och bry-
nen längs vägen är naturvärden att beakta. De har också betydelse för närre-
kreation. 

O1. Odlingslandskap 

Ett litet odlingslandskap med jordbruksbebyggelse, åkermarker med öppna 
diken, hagmark samt fuktängar med betydelse för fågel och djurliv. Vid id fält-
besöken noterades bl a tranor, grågås, tofsvipa och rådjur.  

Naturvärde: Delar av detta landskap har vissa naturvärden. Det gäller bland an-
nat hagmarken söder om gården, men också de fuktiga åkermarkerna lite läng-
re söderut.  Öppna diken omfattas av generellt biotopskydd. Hagmark och 
fuktängar har tidigare uppmärksammats vid länsstyrelsen ängs- och hagmarks-
inventering 1989 och Jordbruksverkets ängs och betesinventering 2002–2004. 

Kommentar, rekommendationer: Även bebyggelsen och de öppna åkrarna bidrar till 
helheten. Här finns traditionella landskapsvärden som bör beaktas. Natur och 
kultur samverkar.  

Andra möjligheter att anlägga lokalvägen bör studeras. I första hand bör vägen 
läggas utanför området och om det inte är möjligt i så hög grad som möjligt 
anpassas till naturliga gränser och strukturer i terrängen.  

S1. Grunt strandområde 

Ett grunt strandområde som idag till viss del är röjt från vass. Området utnytt-
jas som båtplats för några enstaka båtar. 

Naturvärde: Området har vissa naturvärden. Grunda vattenområden är bland 
annat viktiga som lek och uppväxtmiljöer för fisk. Den öppna fuktängen som 
finns högre upp på land har också betydelse för den biologiska mångfalden. 
Den påminner i viss mån om sådana betade och slagna strandängar som förr 
var betydligt vanliga längs Vänerns stränder. Upphört bete och övergödning är 
faktorer som numera bidrar till att vassen istället breder ut sig.  
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Kommentar, rekommendationer: En småbåtshamn av den karaktär som den har 
idag bedöms inte vara negativt för naturmiljön, snarare tvärtom.  

En utvidgad småbåtshamn i detta läge kräver med största sannolikhet mudd-
ring av bottnen vilket är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt 11 kapitlet 
miljöbalken. Hur mycket som behöver muddras och var massorna placeras är 
avgörande för vilken påverkan på naturmiljön en sådan muddring medför. In-
för en sådan tillståndsprocess bör alternativa platser också utredas. 
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Foton 

Område F1. Klippor m.m.  

 
 
 

Område B1.1. Barrskog 
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Område K1.1. Kulturmark och barrskog 
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Område B2.1. Åkermark 

 

B2.2–6. Ungskogar  
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Område B2.7. Ås med tallskog 

 
 

Område B2.8. Blandskog 
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Område O1. Odlingslandskap 

 
 
 

Område S1. Grunt strandområde 
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Bilaga 1 

Biotopkartering   
metod för inventering av skyddsvärda biotoper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte 

Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skydds-
värda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats kartera områden med na-
turvärden inom ett aktuellt område. Resultatet kan t ex användas som underlag för 
kommunal och regional planering, tillståndsärenden m.m. Biotopkartering kan göras 
översiktlig över större områden, t ex en hel kommun eller mer fördjupat och noggrant 
inom mindre och begränsade områden. Metoden är utarbetad efter samma principer 
och riktlinjer som gäller för Naturvårdsverkets, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens 
inventeringar t ex ängs- och hagmarksinventering och nyckelbiotopinventering och är 
anpassad så att resultat från dessa inventeringar kan vägas in. 

Inventering 

Inventeringen innebär i huvudsak identifiering, avgränsning och beskrivning av 
skyddsvärda biotoper. Dessa biotoper värderas enligt en 3-gradig skala (se bilaga 2). 
Avgränsning av varje område görs med utgångspunkt från ekologiskt funktionella 
gränser. 

Vid inventeringen eftersöks särskilt signalarter, rödlistade arter samt allmänna biotop-
strukturer som kan ligga till grund för bedömning och värdering av varje biotop. Bio-
topinventeringen innefattar inte någon fullständig inventering av arter. Enskilda rödlis-
tade arter eller signalarter kan förbises. För bästa resultat rekommenderas att inventer-
ing utförs under vegetationssäsong april–oktober. Inventering kan i de flesta fall även 
utföras andra tider men bedömningarna blir något mer osäkra.  

I de fall sjöar och vattendrag omfattas görs bedömningar endast med utgångspunkt 
från vad som kan uppfattas från land. Undersökningar under vattenytan ingår ej såvida 
inte särskild överenskommelse träffats kring detta.  
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Signalarter och rödlistade arter 

Med signalarter menas arter som indikerar högre naturvärden. Där signalarter påträffas 
är sannolikheten stor att andra skyddsvärda eller rödlistade arter också förekommer. 
Med rödlistade arter avses sådana som enligt specifika kriterier bedöms löpa risk att 
försvinna från Sverige. Sveriges officiella lista över rödlistade arter har fastställts av 
Naturvårdsverket. De rödlistade arterna indelas i olika kategorier utifrån utdöendrisk. 

Hotkategorier: RE – Försvunnen (Regionally Extinct) 
 CR – Akut hotad (Critically Endangered) 
 EN – Starkt hotad (Endangerd) 
 VU – Sårbar (Vulnerable) 
 NT – Missgynnad (Near Threatened) 
 DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 

Kategorin DD innehåller arter som misstänks vara hotade eller missgynnade men där 
utdöenderisken inte gått att bedöma. Dessutom finns, utanför listan, kategorierna LC 
– Livskraftig (Least Concern) för arter som inte kan placeras i någon av ovanstående 
kategorier samt NE – Ej bedömd (Not Evaluated). 

Resultat 

Biotopkarteringen presenteras med kartor där områden med naturvärden redovisas. I 
text ges en kort beskrivning till varje område. Beskrivningen innehåller en textsam-
manfattning av varje områdes värde, känd förekomst av rödlistade eller andra särskilt 
intressanta arter samt områdets naturvärde enligt en 3-gradig skala.  
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Bilaga 2 

Metod för naturvärdesbedömning 
 
Här presenteras Naturcentrums metod för att klassificera miljöer med utgångspunkt 
från deras biologiska och ekologiska värden – ”naturvärdesbedömning”. Det är natur-
ligtvis ingen exakt vetenskap utan baserar sig på värdering av artinnehåll, strukturer 
och objektets ålder m m. I varje enskilt fall måste en lång rad aspekter bedömas, vär-
deras och vägas mot varandra, men med den nationella skalan som utgångspunkt. Vid 
naturvärdesbedömningen värderas biotoper i olika klasser. Höga klassningar betyder 
att naturvärdet kan vara av nationell dignitet. 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 natur-
reservat 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 hypote-
tiskt innebära att ett områdes värde eller avgränsning kan ändras. Ett område som bara 
konstaterats ha ”naturvärden” (skall läsas att objektet har minst ”naturvärden”) kan ha 
höga naturvärden eller unika naturvärden. Det kan bero på hur väl undersökt det är, 
om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 

Vid värderingen utgår man från områdenas biologiska värden. 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 (vilket kan vara viktiga förutsättningar för krävande arter). I de 
fall geologiska värden ingår i bedömningen anges detta särskilt. 

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

Objekt med naturvärden 

Det enskilda området har betydelse för naturvård på lokal nivå, för spridning av arter 
och för landskapets variation.  

Objekt med höga naturvärden 

Det enskilda området har stor betydelse på regional nivå. Området har dokumente-
rad förekomst av viktiga strukturer och/eller arter eller viktig ekologisk funktion. För-
utsättningar för rödlistade arter. Viktiga spridningscentra och värdekärnor. Svåra om-
råden att återskapa.  

Objekt med unika naturvärden 

Det enskilda området har m ycket stor betydelse på regional och nationell nivå. Det 
finns få motsvarigheter i regionen och landet. Mycket god förekomst (många olika 
arter eller stora populationer) av signalarter samt förekomst av rödlistade arter, eller 
mycket viktig ekologisk funktion. Mycket viktiga spridningscentra och värdekärnor. 
Sällsynta naturtyper. Dessa områden är oftast mycket svåra att återskapa.  
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Naturvärden 

Områden med ”naturvärde” avser miljöer som har större betydelse för djur och växter 
än vårt vanliga produktionslandskap (åkrar, brukade skogar och tätorter). 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. Dessa områden har betydel-
se för variationen i landskapet och det är viktigt för biologisk mångfald att denna typ 
av områden ej blir färre utan snarare tvärtom. 

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 inventeringen genomförts vid lämplig tidpunkt osv. Vid en 
översiktlig inventering kan en van fältinventerare relativt snabbt identifiera de flesta 
miljöer med naturvärden. Genom 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 områ-
det höga naturvärden. Gemensamt för områden med höga naturvärden är att de har 
värden som är svåra eller omöjliga att få tillbaka om de försvinner. Sådana miljöer har 
till viss del omfattats av naturtypsvisa inventeringar som ordnas i Länsstyrelsens, 
Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets 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 livs-
miljöer enligt EU:s habitatdirektiv med gynnsam bevarandestatus.  

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 områden skall så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

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

Unika naturvärden 

De allra mest värdefulla områdena kallar vi områden med unika naturvärden. Till den-
na 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, rastplatser 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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klass III 

klass II 

klass I 

Höga eller unika naturvärden mot-
svarar “ekologiskt särskilt känsliga 
områden ” enligt MB och PBL, 
nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen 
eller klass 1–2 i äldre inventeringar av 
länsstyrelsen. Ofta förekommer en 
eller flera rödlistade arter. Dessa 
miljöer är svåra eller omöjliga att 
återskapa.

BILAGA - värdepyramid (natur)

Områden med naturvärden (ej höga). 
Har stor betydelse på lokal nivå och 
för spridning av arter och variation i 
landskapet. Motsvarar klass 3–4* i 
äldre inventeringar av länsstyrelsen.

NATURVÄRDEN

HÖGA NATURVÄRDEN

UNIKA
NATURVÄRDEN

“LÄGRE NATURVÄRDEN”

 
 
Naturvärdesbedömningen som visas i värdepyramiden ovan (Naturcentrum AB 2006) bygger på 

erfarenhet och allmänna, vedertagna naturvårdsprinciper. Figuren är bredast vid basen och 

smalast vid toppen. Detta belyser att de miljöer som återfinns längst upp i pyramiden är 

sällsyntare än sådana som finns längre ner i pyramiden. 
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BILAGA 5
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