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Uppdrag och metodik
Naturcentrum AB har på uppdrag av Miljö- och Stadsbyggnadskontoret i Lysekils kommun genomfört en översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning av ett naturområde söder om Stockevik på Skaftö, Lysekils kommun.
Området är knappt 40 hektar stort och gränserna framgår av figur 1. Inventeringen ska användas som underlag för detaljplan.
Objekt som hyser naturvärden har avgränsats och beskrivits med avseende på
naturtyp, värdearter och övriga naturvärden. Med värdearter menas här rödlistade arter, signalarter eller andra lokalt naturvårdsintressanta arter. De arter
som av Skogsstyrelsen pekats ut som signalarter för skyddsvärd skog anges
med (S) efter artnamnet. Rödlistade arter anges med respektive hotkategori
(NT, VU, EN, CR och RE) inom parantes efter artnamnet.
Huvuddelen av inventeringen genomfördes under hösten 2008. Metodik för
inventering och naturvärdesbedömning framgår av bilaga 1.
Kompletterande och fördjupade inventeringar av groddjur i de mindre vattensamlingar genomfördes av Johan Ahlén mellan den 23–24 april 2009. Inventeraren följde stranden runt varje vattensamling för att skaffa sig överblick över
hela vattenmiljön och letade efter djur och rom samt lyssnade efter spel. Besök
gjordes både dagtid och nattetid. Nattetid gjordes eftersök med stark pannlampa.
Uppdraget har också innefattat genomgång av befintlig äldre dokumentation.
Nedanstående tillgängliga källor har studerats:
• ArtDatabanken: Uppgifter ur fynddatabasen 2007-11-23.
• Bohusläns flora: Uppgifter ur Bohusläns floras register.
• Länsstyrelsens hemsida: Riksintresse, naturreservat, ängs- och hagmarker,
våtmarker och lövskogar.
• Skogsstyrelsens hemsida, Skogens Pärlor: Nyckelbiotoper, sumpskogar,
biotopskydd och naturvårdsavtal.
Inventeringens avser huvudsakligen enskilda objekt med naturvärden. Bedömning av landskapsmässiga värden, kulturhistoriska värden eller rekreationsvärden har inte ingått i uppdraget.

Stora delar av utredningsområdet består av öppet till halvöppet hällmarkslandskap.
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Sammanfattning
Översiktlig naturtypsbeskrivning
Landskapet är typiskt för kustnära bohusnatur: starkt kuperat med flera större
och mindre sprickdalar och en mosaik av öppna till halvöppna hällmarker, lövoch barrskog, samt små partier med kulturlandskap. Den rikliga förekomsten
av stenmurar och andra forn- och kulturlämningar vittnar om att markerna
historiskt har brukats. Stora delar området har tidigare betats och varit betydligt mer öppet än vad det är idag. Nu hävdas endast små fläckar i områdets
sydöstra del.
Totalt noterades sex naturvärdesobjekt, två med höga naturvärden och fyra
med naturvärden (Tabell 1). Objekten är jämt fördelade i området (Figur 1).
Objekt med naturvärde

Naturvärdesbedömning

1. Lövskog söder om Stockevik
2. Dalgång med tät lövskog
3. Hällmarker vid Åseberget
4. Vattentornets omgivning
5. Häll i odlingslandskap
6. Små vattensamlingar på hällmark

Klass 3 – naturvärde
Klass 3 – naturvärde
Klass 2 – höga naturvärde
Klass 3 – naturvärde
Klass 2 – höga naturvärde
Klass 3 – naturvärde

Tabell 1. Sammanställning över enskilda objekt och deras naturvärdesklass.

De öppna till halvöppna hällmarkerna utgör drygt hälften av utredningsområdets areal. På hällmarkerna i norra delen har igenväxningen av tall och lövträd
gått längre än på de sydligare hällmarkerna. De öppna, solexponerade hällarna
vid Åseberget (objekt 3) är den mest värdefulla naturen inom det inventerade
området. Mellan hällmarkerna finns flera små vattensamlingar som är relativt
opåverkade. Runt dessa vattensamlingar finns mindre fattigkärr.
I sprickdalarna och i de större sänkorna växer framför allt lövskog men fläckvis
även barrskog. Skogsbestånden är relativt unga och har generellt inga eller endast låga naturvärden. De båda större lövskogsbestånden (objekt 1 och 2) i
områdets norra del domineras av asp, sälg och björk och bedöms ha något
högre naturvärden än den övriga skogen. I lövskogen i objekt 1 växer ett tiotal
medelålders gråalar. Gråal är ett nordligt trädslag som i Bohuslän är mycket
sällsynt och endast förekommer på ett fåtal platser.
Utöver skog och hällmarker förekommer ungefär fem hektar öppet odlingslandskap i utredningsområdets sydöstra del. Här finns ett litet parti med hällar
(objekt 5), som ligger öppet och är mycket solexponerade vilket skapar en
varm miljö. I anslutning till hällarna är jordlagret tunt och här finns en rik flora
av lavar och kärlväxter. I anslutning till vattentornet i områdets södra del (objekt 4) finns ytterligare en naturtyp. Här innehåller marken skalgrus som blottats genom byggnationen av tornet och vägen. Öppenheten och mineraltillgången, på grund av skalgruset, gör floran något rikare med inslag av flera
ängsmarksväxter.
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Flora
Kärlväxtfloran i utredningsområdet är övervägande trivial, med ljung som dominerar på hällmarkerna, risväxter i barrskogsbestånden och trivial örtvegetation i lövskogbestånden. Från det nordligaste lövskogsbeståndet (objekt 1)
finns ett fynd av borstsäv Isolepis setacea (EN) från 1970-talet (ArtDatabankens
observationsdatabas). Arten återfanns inte under inventeringen, och det är
mycket osäkert om den fortfarande finns kvar på lokalen eller om lokalens
plats är korrekt angiven från början. Objekt 5 och 4 har en något rikare flora
än det övriga landskapet. Runt vattentornet (objekt 4) växte ängsmarksväxter
såsom bockrot, gullris, liten blåklocka och slåtterfibbla. I anslutning till hällarna
i odlingslandskapet (objekt 5) i sydöst växte bland annat arterna blodnäva, kärleksört och sandkrassing.
Två naturvårdsintressanta lavar har noterats i utredningsområdet. Under inventeringen observerades tämligen rika förekomster av strutskinnlav Leptogium
palmatum (NT) i tuvor av kopparbryum Bryum alpinum på hällarna i objekt 5.
Vid ett besök i augusti upptäckte Svante Hultengren den rödlistade arten
mångfruktig bägarlav Cladonia polycarpoides (VU) på klipphällar i områdets södra
hällmarker (objekt 3) (Hultengren m. fl. 2008).

Fauna
I utredningsområdet har ett flertal fågelarter observerats. Det stora flertalet är
troligen endast tillfälliga besökare under vår- och höstflyttningen. Utifrån de
naturtyper som förekommer kan man anta att häckfågelfauan är relativt ordinär
och typisk för kustnära områden i Bohuslän. Arter som lövsångare, bofink,
koltrast och rödhake gynnas av att landskapet växer igen och häckar med största sannolikhet i området. Mindre hackspett Dendrocopos minor (NT) har observerats vid enstaka tillfällen i områdets lövskogsbestånd, men inget tyder på att
den häckar i utredningsområdet (Bo Göran Larsson, muntl.). Möjligen nyttjar
arten delar av bestånden för födosök. Den öppna hällmarken i områdets södra
del är lämplig häckningslokal för bland annat ängspiplärka och stenskvätta.
Två naturvårdsintressanta insektsarter har observerats i utredningsområdet. I
augusti 2008 påträffade Svante Hultengren en riklig förekomst av blåvingad
gräshoppa Sphingonotus caerulans på de kala klipphällarna i objekt 3 (Hultengren
m. fl. 2008). Den förekommer sparsamt i norra och mellersta delarna av Bohuslän på vegetationsfattiga och varma hällmarker. Om hällmarkerna växer
igen eller exploateras riskerar arten att försvinna (Gärdenfors m. fl. 2002). Det
är troligt att andra sällsynta och värmekrävande arter förekommer på de lokaler
där blåvingad gräshoppa uppträder (Oskar Kindvall, per brev). I samband med
fältbesöket i november observerades flyghål och gnagspår av myskbock Aromia
moschata på minst en grov sälg i objekt 2. Arten är en signalart enligt Skogsstyrelsen och var tidigare rödlistad som missgynnad (Gärdenfors 2000).

Groddjur – kompletterande inventering
Inga groddjur observerades i samband med den kompletterande inventeringen
i slutet av april 2009. Resultatet visar därmed att de små vattensamlingarna
(objekt 6) sannolikt inte hyser några större populationer av varken grodor,
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paddor eller salamandrar. Det går dock inte att utesluta att enstaka individer
eller små populationer kan förekomma regelbundet eller i perioder i eller i anslutning till vattensamlingarna. Vår bedömning är att vattensamlingarna framförallt har ett landskapsekologiskt värde genom att de bidra till att skapa en
variation av livsmiljöer i området. De enskilda vattensamlingarnas värde för
flora och fauna är dock begränsat.

Karta

Figur 1. Karta som visar utredningsområdet och samtliga identifierade naturvärdesobjekt.
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Ojektsbeskrivningar
områden med naturvärden
1. Lövskog söder om Stockevik
Objektet är ett långsmalt lövskogsbestånd längs en mindre bäck. Skogen domineras av 40–60-årig sälg med inslag av rönn, gråal, björk och asp. Gråal är ett
nordligt trädslag som endast förekommer sällsynt i Bohuslän. I beståndets södra del ökar inslaget av barrträd successivt. Marken är näringsrik och i fältskiktet
finns bland annat av älgört och kirskål. Objektet används eventuellt för födosök av mindre hackspett (Bo Göran Larsson, muntl.).
Värdearter: Murgröna Hedera helix (S), västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus (S).
Tidigare fynd av borssäv Isoloepis setacea (EN) finns rapporterat från objektet.
Arten observerades inte under fältbesöket.
Naturvärde: Klass 3 – naturvärde. Lövskogsbestånd med flera sällsynta växter.

I lövskogen i objekt 1 växer ett tiotal medelålders gråalar.
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2. Dalgång med tät lövskog
I denna breda dalgång, som i sydost avgränsas av en lång lodyta, växer en tät
asp-björkskog. Enstaka sälgar, bokar och almar står spridda i beståndet. Beståndet är relativt ungt men enstaka träd är 60–80 år.
Organismer som hackspettar och insekter behöver döda och döende träd för
bobygge och för att hitta föda. På grund av beståndets låga ålder finns det relativt ont om döda och döende träd. Inom en snar framtid kommer dessa kvaliteter bildas genom att beståndet börja självgallra. Naturvärdet kommer då att
höjas kraftigt. Möjligen används objektet redan idag för födosök av mindre
hackspett (Bo Göran Larsson, muntl.).
På lodytan växer bland annat ormbunkarna svartbräken och gaffelbräken.
Värdearter: Murgröna Hedera helix (S), myskbock Aromia moschata (S) (angrepp
på sälg).
Naturvärde: Klass 3 – naturvärde. Naturligt lövskogsbestånd med flera trädslag i
en sprickdal med en brant lodyta.

Lövskogen i objekt 2 domineras av asp och björk. Den är relativt ung men enstaka träd
är 60–80 år gamla.
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3. Hällmarker vid Åseberget
Objektet är en större, öppen hällmark med sparsam ljungvegetation i sprickor
och sänkor. På hällarna dominerar bägarlavar och annan lavvegetation. De
öppna hällmarkerna är lämplig häckningsmiljö för bland annat ängspiplärka
och stenskvätta.
Objektet ger en representativ bild av hur stora delar av Bohusläns hårt hävdade
kustområden en gång i tiden har sett ut. Den fortlöpande igenväxningen gör att
denna naturtyp blir allt mer sällsynt. Utöver de höga naturvärdena har objektet
därför också ett stort landskapshistoriskt värde.
Värdearter: Mångfruktig bägarlav Cladonia polycarpoides (VU), blåvingad gräshoppa Sphingonotus caerulans (Hultengren m. fl. 2008).
Naturvärde: Klass 2. Höga naturvärden. Öppen, solexponerade hällmark med
förekomst av flera sällsynta arter.

Objekt 3 är en varm och öppen hällmark där blåvingad gräshoppa och mångfruktig bägarlav förekommer.
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4. Vattentornets omgivning
Uppe på kullen runt själva vattentornet och utmed vägkanterna finns en något
rikare flora med en rad allmänna ängsmarksväxter. I marken finns inslag av
skalgrus som möjligen forslats dit då vattentornet byggdes.
Värdearter: Slåtterfibbla, bockrot, gullris, liten blåklocka och gråfibbla.
Naturvärde: Klass 3 – naturvärde. Öppen mark med rikare ängsmarksflora.

I de öppna markerna runt vattentornet och längs vägen växer en rik flora av allmänna
ängsmarksväxter.

11

5. Häll i odlingslandskap
Objektet omfattar ett litet hällmarksområde omgivet av odlingslandskap. Hällarna är mestadels kala. I sprickor och utmed kanterna finns en tät mossvegetation, med bland annat kopparbryum (Bryum alpinum) Lösa och torra jordlager
finns runtom hällarna.
Värdearter: Strutskinnlav Leptogium palmatum (NT), blodnäva, kärleksört, sandkrassing.
Naturvärde: Klass 2 – Höga naturvärden. Öppen häll med förekomst av sällsynt
art.

Öppen häll i odlingslandskap med förekomst av strutskinnlav.
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6. Små vattensamlingar på hällmark
Objektet omfattar flera små vattensamlingar i hällmarkslandskapets sänkor.
Runt dem finns små fattigkärr där det växer bland annat ljung, klockljung, vitmossor och tuvsäv. Inga groddjur observerades.
Naturvärde: Klass 3 – naturvärde. Vattensamlingarna bidrar till att skapa en
landskapsmässig variation och har på så sätt ett naturvärde.

I hällmarkslandskapet finns flera sänkor med vattensamlingar. Dessa små vatten har
ett landskapsekologiskt värde.
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7. Nyligen gallrad blandskog i områdets centrala del
Objektet är en mindre blandskog som gallrats hårt. Ung–medelålders tall har
avverkats medan lövträd och enstaka äldre tallar lämnats. Beståndet är glest
och öppet och har genom gallringen fått potential att utveckla naturvärden på
sikt.
Naturvärde: Oklassat. Objektet har inte några speciella naturvärden i dagsläget.
Övrigt att beakta: Skogsbeståndet är, genom sin öppenhet, mycket promenadvänligt och har därmed ett visst rekreationsvärde. Vid eventuellt byggande av
bostäder kan beståndet vara en tillgång snarare än ett hinder. Genom att bevara
objektet kan man höja kvalitén på boendemiljön i området.

Gles och nyligen gallrad blandskog som idag inte har några speciella naturvärden men
som på sikt kan utveckla sådana. Beståndet är promenadvänligt och har vissa rekreationsvärden.

14

Referenser
Gärenfors, U. (red.) 2000: Rödlistade arter i Sverige 2000. ArtDatabanken,
SLU, Uppsala.
Gärenfors, U., Aagaard, K., Biström, O. (red.) & Holmer, M. (ill.). 2002:
Hundraelva nordiska evertebrater. Handledning för övervakning av rödlistade småkryp. Nord 2002:3. Nordiska Ministerrådet Köpenhamn och
ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
Gärenfors, U. (red.) 2005: Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken,
SLU, Uppsala.
Hultengren, S., Bohman, P. & Andersson, M. 2008: Inventering av naturvärden
i några utvalda tätortsnära naturområden i Lysekils kommun. Naturcentrum AB. Rapport 33 sidor.
Kindvall, O., uppgifter från brevväxling under november 2008.
Larsson, B-O., uppgifter från samtal under november 2008.

15

Bilaga 1
Biotopkartering
metod för inventering av skyddsvärda biotoper

Syfte
Biotopkartering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats kartera områden med naturvärden 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.
Förarbete
Tillgängligt underlagsmaterial från länsstyrelse, skogsstyrelse och kommun sammanställs och analyseras. Uppgifter om hotade eller i övrigt skyddsvärda arter inhämtas
från artdatabanken och artportalen. Dessutom görs kompletterande studier av flygbilder för att identifiera områden som ej är kända.
Inventering
De möjliga biotoper som kommit fram under förarbetet besöks i fält. 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 biotopstrukturer som kan ligga till grund för bedömning och värdering av varje biotop. Biotopinventeringen innefattar inte någon fullständig inventering av arter. Enskilda rödlistade arter eller signalarte kan förbises. För bästa resultat rekommenderas att inventering 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 riska 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 textsammanfattning 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 naturligtvis 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, värderas 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 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 hypotetiskt 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 dokumenterad förekomst av viktiga strukturer och/eller arter eller viktig ekologisk funktion. Förutsättningar för rödlistade arter. Viktiga spridningscentra och värdekärnor. Svåra områden 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.
Sammanfattning av de tre naturvärdesklasserna.
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Naturvärden
Områden med ”naturvärde” avser en 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
betydelse 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 inventering 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 området 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 livsmiljöer 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 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, 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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BILAGA - värdepyramid (natur)

klass I

klass II

“UNIKA
NATURVÄRDEN”

“HÖGA NATURVÄRDEN”

klass III
“NATURVÄRDEN”

Höga eller unika naturvärden
motsvarar “ekologisk särskilt
känsliga områden ” enligt MB och
PBL (motsvarar nyckelbiotoper
enligt Skogsstyrelsen eller klass
1–2 i äldre inventeringar av
länsstyrelsen). Ofta förekommer
av en eller flera rödlistade arter.
Dessa miljöer är ofta svåra eller
omöjliga att återskapa.
Områden med naturvärden som inte
kunnat konstateras som höga. Har
ändå stor betydelse på lokal nivå och
för spridning av arter och variation i
landskapet. Motsvarar klass 3–4* i
äldre inventeringar av länsstyrelsen.

* i enskilda fall klass
2 i våtmarksinventeringen eller lövskogsinventeringen
“LÄGRE NATURVÄRDEN”
Produktionslandskap (>80% av kommunens yta).
Rationellt och modernt inriktad skogs- och jordbruksmark, städer, vägar och tätorter.

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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