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1.1 Bakgrund 

Öckerö kommun undersöker förutsättningarna för en eventuell förtätning med 

bostäder i fastighet Öckerö 1:522 för en befintlig byggnadsplan, syftet är att se 

om det går att genomföra planerad bebyggelse utifrån rådande förhållanden. 

COWI AB har fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering med tillägg för 

registrering av förekomst av naturvärdesintressanta och skyddade arter.  

Rapporten är framtagen av Jesper Paulsson och Joel Almqvist, biologer på divis-

ion miljö, COWI AB.  

 

Figur 1. Inventeringsområdets ungefärliga lokalisering på Öckerö, Öckerö kn. (© Lantmä-

teriet 2017). 

Inventeringen av naturvärden är utförd enligt SIS standard SS199000:2014 

”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning” (SIS, 2014:1 samt 2014:2). Tillägg har 

gjorts för naturvärdesklass 4, värdeelement (skyddsvärda eller naturvärdesin-

tressanta träd) samt registrering av naturvärdesintressanta arter. 

1.2 Definitioner  

› Naturtyp och Biotop – Naturtyp är en indelning gjord utifrån ekologiska 

förutsättningar och artförekomster. En naturtyp kan sedan delas in i olika 

biotoper. En biotop definieras som ett område med enhetlig miljö och org-

anismsammansättning.  

› Inventeringsområde – Geografiskt område som omfattas av enskild na-

turvärdesinventering.  

› Naturvärde – Grad av naturvärde från naturvärdesklass 1 till naturvärdes-

klass 4. Naturvärde baseras på en kombination av biotop- och artvärden. 
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Se bilaga B för mer information om bedömningsgrunder och naturvärdes-

klasser.   

› Potentiellt naturvärdesobjekt – Geografiskt område som förväntas ha 

naturvärde och som sannolikt utgörs av en dominerande naturtyp. 

› Naturvårdsart – Samlat begrepp för arter som kan klassas in i kategorier-

na skyddade arter, signalarter, typiska arter för Natura 2000, nyckelarter, 

ansvarsarter och rödlistade arter. Se även bilaga C för en detaljerad be-

skrivning av begreppen.  

1.3 Rödlistan 

Denna rapport använder rödlistan som är en klassificering av arters utdöende-

risk och en barometer för deras respektive tillstånd. Den kan bl.a. vara en hjälp 

vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar, beslut och för att nå 

uppsatta miljömål. Listan uppdateras var femte år av ArtDatabanken SLU. Röd-

listningen har sitt ursprung i den internationella naturvårdsunionen (IUCN) som 

ett verktyg för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Det är en prognos 

över risken för enskilda arter ska försvinna från Sverige men har i sig ingen juri-

diskstatus (ArtDatabanken, 2015). Rödlistade arters kategori anges i rapporten 

genom superscript.   

Tabell 1. Kategoridefinitioner enligt ArtDatabanken för rödlistan baserat på IUCN:s nomen-

klatur (ArtDatabanken, 2015). 

Förkortning Kategori Definition 

CR 

Akut hotad 

Critically  

Endangered 

En art är Akut hotad när bästa tillgängliga 

data indikerar att den uppfyller något av kri-

terierna A–E för Akut hotad och att den där-

med bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i 

vilt tillstånd. 

EN 
Starkt hotad  

Endangered 

En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga 

data indikerar att den uppfyller något av kri-

terierna A–E för Starkt hotad och att den 

därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö 

ut i vilt tillstånd. 

VU 
Sårbar 

Vulnerable 

En art är Sårbar när bästa tillgängliga data 

indikerar att den uppfyller något av kriterier-

na A–E för Sårbar och att den därmed be-

döms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd. 

NT 
Nära hotad Near 

Threatened 

En art förs till kategorin Nära hotad om den 

inte uppfyller något av kriterierna för vare 

sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, 

men är nära att uppfylla kriterierna för nå-

gon av dessa kategorier nu eller i en nära 
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framtid. 

LC 
Livskraftig  

Least concern 
Arter som är varken hotade eller rödlistade. 
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2 Metod 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden 

(s.k. naturvärdesobjekt) av betydelse för biologisk mångfald. Inventeringen re-

sulterar i avgränsning av områden till objekt som får en naturvärdesklassningen, 

objektbeskrivning enligt standarden, samt en övergripande rapport baserat på 

identifierade objekt och övriga naturvärden. Detaljeringsgraden på naturvär-

desinventeringen styr storleken på naturvärdesobjekt som ska kunna identifie-

ras. I denna inventering användes detaljeringsgrad ”Detalj” enligt SS 

199000:2014. Objektens storlek avgränsas därmed enligt definitionen: En yta 

av ≥10 m² ELLER ett linjeformat objekt med en längd av ≥10 m och en bredd 

av ≥0,5 m. 

2.1 Förstudie 

I genomförd förstudie har dokumentation samt ortofoto analyserats för att iden-

tifiera potentiella naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Källor som an-

vändes för att få fram information var tillgängliga GIS-databaser, rapporter, in-

venteringar eller analyser med avseende på naturvärden.   

Bland annat har följande underlag använts:   

› Naturvårdsverkets Skyddad natur 

› SLU:s ArtPortalen 

› Länsstyrelsens Västra Götalands WebbGIS  

› VISS – Vatteninformationssystem Sverige 

› Miljödataportalen 
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2.2 Naturvärdesinventering i fält 

Naturvärdesinventering i fält utfördes den 10-07-2017. Detta är inom perioden 

som fastställd för fältbesök i denna del av landet enligt standarden (april-nov).  

Inventeringsområdet genomströvades långsamt, samtidigt som noteringar gjor-

des om vegetation (träd-, busk- och fältskikt), naturvärdeselement (t ex stå-

ende och liggande död ved, vattensamlingar och topografi) och observationer av 

naturvärdesintressanta arter (med tyngdpunkt på hotade och rödlistade arter). 

Dessutom gjordes en allmän beskrivning av varje område. En GPS Garmin 550 

användes för att koordinatsätta naturvärdesintressanta element (SWEREF99 12 

00, EPSG:3007) samt ta representativa bilder av varje objekt. 

Bedömning av naturvärdesklass utfördes enligt vägledningen i SS 199000:2014 

med tillägget för identifiering av objekt med naturvärdesklass 4 ”visst natur-

värde” samt värdeelement skyddsvärda/naturvärdesintressanta träd. Se bilaga B 

för en förklaring av vad de respektive naturvärdesklasserna innebär samt be-

dömningsgrunden för naturvärdet. 

Bedömningsgrunder 

Nedan följer en sammanfattande genomgång av de bedömningsgrunder som 

används för att naturvärdesklassificera objekt enligt standarden. För övrig in-

formation och fördjupningar hänvisas till standarden. Övergripande görs natur-

värdesbedömningen utifrån två bedömningsgrunder; biotop och art.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet 

samt sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen 

in. Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, 

påtagligt och högt). Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, till ex-

empel grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, ele-

ment, naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper avses biotoper som 

är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade bioto-

pen utgör en Natura 2000-naturtyp, ger det vägledning om att den är nationellt 

eller internationellt sällsynt. Även andra kunskapsunderlag för bedömning av 

sällsynthet och hot kan användas.  

I bedömningsgrunden art ingår två aspekter; naturvårdsarter och artrikedom, 

viktning mellan naturvårdsart är en bedömningsfråga som påverkas av lokala 

förutsättningar men följder generellt senaste versionen av rödlistan där hotade 

arter har högst värde. Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, 

eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Artvärdet 

bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt). Bedöm-

ningen för naturvårdsarter ska grunda sig på faktiska fynd av arter.  

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland andra skyddade arter enligt 

artskyddsförordningen (2007:845), rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) 

och signalarter. Artvärdet bedöms utifrån antalet olika naturvårdsarter, men 

också arternas livskraft, frekvens, samt hur goda indikatorer de är för natur-

värde, se även bilaga C.  
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Förekomst av rödlistade arter enligt 2015 års rödlista, utgör en av grunderna för 

bedömning av artvärde. Arter i följande hotkategorier är av relevans för bedöm-

ning av artvärde: NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut 

hotad). Här anger SIS-standarden att förekomst automatiskt genererar ett högt 

artvärde. Bland de hotade arterna finns några arter som rödlistats på grund av 

att de minskat snabbt i landet, men som fortfarande är relativt vanligt före-

kommande.  

Naturvärdesklassning 

Utifrån bedömningsgrunderna art och biotop görs en samlad bedömning av det 

inventerade objektets naturvärdesklass. I standarden finns en matris som ger 

vägledning till inventeraren om vilken klass som ska sättas. Följande naturvär-

desklasser används:  

Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde. Störst positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald. I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde. Stor positiv betydelse för biologisk 

mångfald. I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde. Påtaglig positiv betydelse för 

biologisk mångfald. I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av bety-

delse för biologisk mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men 

bedöms vara av särskild betydelse för att den totala arealen av dessa områden 

ska kunna bibehållas. 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde. Viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Övrig mark. Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga 

värden för biologisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp till natur-

värdesklass 4 är skogsområden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig 

kontinuitet, död ved och gamla träd. Åkermark klassas i regel inte då den på 

grund av hög störningsfrekvens ofta har begränsad biologisk mångfald. De be-

tesmarker som inte uppnår klass 4 är kraftigt näringspåverkade och/eller igen-

växande, samt saknar naturvårdsarter i form av en hävdgynnad flora. 

I inventeringen ingår dessutom ett antal tillägg för att få en mer detaljerad bild 

av området, vilka beskrivs nedan i avsnitt 2.3. 

2.3 Tillägg 

2.3.1 Naturvärdeklass 4  

Objekt i denna klass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå. Klassen används för att påvisa 
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biologiska värden i områden med tydlig mänsklig påverkan men som ändå hyser 

positiva biotopkvalitéer som håligheter för fågel- och insektsliv eller viss före-

komst av naturvårdsarter.  

2.3.2 Värdeelement (träd)  

Ett värdeelement beskrivs enligt SS 199000:2014 som "struktur eller element 

av positiv betydelse för biologisk mångfald". I denna rapport avses skyddsvärda 

eller naturvärdesintressanta träd. Dessa kan bidra till ekologiska strukturer i 

landskapet för att skapa t.ex. gröna korridorer.  

Nedan återges kriterierna för ”särskilt skyddsvärda träd” enligt Naturvårdsver-

kets definition i åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet.  

› jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 

brösthöjd (d.b.h.). 

› mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag 

äldre än 140 år.  

› grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 

hålighet i huvudstam. 

"Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper 

hos det enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Särskilt 

skyddsvärda träd är ovanliga i vardagslandskapet och bör betraktas som omist-

liga oavsett om de påträffas i skogsmark, odlingslandskap eller urbana miljöer. I 

åtgärdsprogrammet föreslås bevarandeåtgärder som är anpassade till de olika 

trädmiljöernas ekologiska och kulturhistoriska sammanhang i landskapet. Vid 

beskrivningen av åtgärder har vi prioriterat ett urval trädmiljöer; grova och 

gamla ekar, gårdsmiljöer, hamlade träd, alléer och andra vägnära träd, parker 

och kyrkogårdar." (Naturvårdsverket, 2004). 

Med naturvärdesintressanta träd och buskar avses följande: 

› Grova och/eller äldre träd med höga naturvärden inklusive grova enar och 

grova, tidigare frivuxna hagmarksgranar.  

› Gamla senvuxna träd.  

› Boträd med risbon, hålträd eller grova träd med påtagligt vid och grovgre-

nig och/eller platt krona.  

› Grov hassel, grova aspar och alar i barrdominerade bestånd om de inte fö-

rekommer rikligt.  

› Träd med påtagliga, öppna brandlyror och träd med tydliga äldre kultur-

spår. 

› Hål- eller mulmbärande träd. 
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av inventeringsområdet 

Inventeringsområdet är 1.43 hektar stort och beläget på norra delen av Öckerö 

där Långsandsvägen möter Backevägen, strax intill broförbindelsen med Hälsö. 

Inventeringsområdet avgränsas i söder och öster av Långesandsvägen i nära 

anslutning till annan bebyggd miljö. I norr och väst har områdets avgränsning 

anpassats efter urbergshällarna där inventeringsområdet utgör lågpunkterna 

mellan höjderna. Majoriteten av inventeringsområdet är i dag täckt med tallskog 

blandat med triviallövträd som björk, asp, sälg och rönn. Längs den nordvästra 

kanten finns ett öppet parti. 

 

 

Figur 2. Flygbild över inventeringsområdet. Källa: © Google bilder 
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Inventeringsområdets berggrund består av metagråvacka, en varierande och 

lerig sandsten, i nordväst övergår det till en granitoid metamorf bergart närmast 

Hälsö. Markytan består generellt av berg, kombinationen ovanstående gör mar-

ken generellt sur och näringsfattig. Närheten till havet skapar bra förutsättning-

ar för ständigt fuktiga miljöer med milda vintrar. Fågellivet vid inventeringsom-

rådet förefaller aktivt, men endast allmänna arter som lövsångare, grönfink och 

koltrast observerades vid fältbesöket. 

Förenklat kan inventeringsområdet delas in i två vegetationstyper: 

Fuktig blandskog – Trädskiktet domineras av äldre pionjärträd som björk, sälg 

och asp tillsammans med tall. Träd som inte har så stora markkrav. 

Buskskiktet är mycket artrikt (!), vanligast är gråvide, brynzonen är mycket 

tät och på många ställen svårframkomligt. Fältskiktet är sparsamt och do-

mineras av fräkenväxter, relativt få arter. I bottenskiktet utmärker sig 

skuggstjärnmossa. 

 

Figur 3. Bild från central delen av inventeringsområdet. 

Torräng – Öppen och sandig mark med högre örter och buskar i ytterkanterna. 

Närmast stigar är växtskiktet glesare, här finns härdiga arter som vägtåg 

och knägräs. Mellan dessa områden domineras fältskiktet är sura torktåliga 

örter som ljung och bergsyra samt gräs som rödven och fårsvingel. 
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Figur 4. Torrängshed med inventeringsområdets avgränsande urbergshäll i utkanten av 

inventeringsområdet 

3.2 Värdeelement 

Inga värdeelement i form av skyddsvärda träd enligt definitioner som ges i 2.3.2 

hittades inom inventeringsområdet. Ett flertal grova sälgar och tallar finns 

spridda i den trädklädda delen inventeringsområdet tillsammans med torrakor 

och lågor av samma arter. Dessa höjer biotopvärdet men inget specifikt objekt 

kunde pekas ut. 

3.3 Naturvårdsarter 

Vid inventeringstillfället påträffades fridlysta arter inom inventeringsområdet.  

Innanför inventeringsområdet 

› Murgröna (Hedera helix) – Förekommer utspritt i hela objektet O3, se figur 

5. Förekomsten kan ha sitt ursprung från närliggande trädgårdar, men po-

pulationen är idag neutraliserad och talrik. Inventeringsområdet är inom ar-

tens naturliga utbredning och murgröna är en typisk art för näringsfattig 

ekskog, vilket objektet över tid möjligen kan utvecklas till. 

› Idegran (Taxus baccata) – Likt murgrönan kan arten ha spritt sig från när-

liggande trädgårdar och har också sitt naturliga utbredningsområde i det 

oceanska klimatet på kusten i Norden där större populationer finns i bland 

annat Särö Västerskog. 

Övriga naturvårdsarter funna vid fältbesöket listas nedan. 
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Art Typiskt habitat Objekt 

Darrgräs Fuktiga ängar, i beteshagar och stränder O1 

Ekorrbär Skuggiga marker i skogar och lundar O3 

Gulkämpar Havsstrandängar O1, O2 

JärnekCR Fuktig, milt temperad skog med mycket regn O3 

Kaprifol Gles skog O3 

Knagglestarr Fuktig mark O3 

Knippfryle Öppna, torra marker O1, O2 

Knägräs Mager gräsmark, i hedar och betesmarker O1, O2 

Liten blåklocka Öppna, torra marker O1, O2 

Lundstarr Lundar och lövängar O2 

Svartkämpar 

Torra marker, som berghällar, torrbackar och 

ängar. 

O1, O2 

Vanlig ögon-

tröst 

Frisk eller fuktig ängsmark, betesmarker O2 

Ängsviol Öppna, torra marker O1 

Tabell 2. Övriga naturvårdsarter som påträffades vid fältbesöket. 

3.4 Naturvärdesobjekt 

Inom inventeringsområdet påträffades totalt tre st. naturvårdsobjekt, se tabell 2 

nedan, med naturvärdesklass enligt SS199000:2014. Ett har värden knutna till 

sumpig skog, två objekt har värden kopplade till öppna, hävdade och näringsfat-

tiga marker. 

Tabell 2. Översikt av naturvårdsobjekt inom inventeringsområdet. 

ObjektID Naturvärdes-

klass 

Naturtyp1 Biotop2 Area(ha) 

                                                
1 Enligt SS199000:2014. 
2  Biotoper nivå 4, enligt Vegetationstyper i Norden (Nordiska ministerrådet, 

1994). 
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O1 2 Äng och betesmark Fårsvingeläng 5.2.1.2 0.07 

O2 3 Äng och betesmark Fårsvingelhed 

5.1.3.2a 

0.04 

O3 3 Skog och träd Sumpsnårskog av 

vide-ört-typ 2.2.5.1 

0.62 

 

Nedan redovisas de naturvärdesobjekt som har identifierats inom inventerings-

området. Objekten är markerade med objekt-ID som överensstämmer med ta-

bell 2. Färgen på objekten visar naturvärdesklass på den del av objektet som 

ligger inom inventeringsområdet. Se bilaga A för en större version av kartan 

över inventeringsområdet med identifierade naturvärdesobjekt. 

 

Figur 5. Inventeringsområdet med naturvärdesobjekt. (© Open Street Map 2017, COWI 

2017). 

Naturvärdesobjekt beskrivs i denna rapport enligt följande: 

Objekt-ID. Unikt ID för varje naturvärdesobjekt. Arean som räknats fram är 

den yta (i hektar) av objektet som faller inom inventeringsområdet. 

Representativt foto. Ett eller flera foton på naturvärdesobjektet. 

Naturtyp. Enligt definitioner som ges i SS 199000:2014, "Vegetationstyper i 

Norden" från Nordiska ministerrådet (1994). 



 

 

     

NATURVÄRDESINVENTERING ÖCKERÖ  19  

  

Biotop. Enligt definitioner som ges i SS 199000:2014, "Vegetationstyper i Nor-

den" från Nordiska ministerrådet (1994).  

Beskrivning. Allmän beskrivning av naturmiljön, innefattande träd-, busk- och 

fältskikt, naturvärden och eventuell skötsel. 

Naturvärdesklass. Klass 1-4 i enlighet med SS 199000:2014, med motivering. 

Naturvårdsarter. Eventuella fynd av arter i föreliggande eller tidigare invente-

ringar som har betydelse för naturvärdesbedömningen. Arter markerade med 

(§) markerar om den är fridlyst. Svenska och vetenskapliga namn samt rödliste-

kategori (2015) hämtas från DynTaxa. Rödlistekategorier i rapporten omnämns 

som nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). 

Områdesskydd. Redovisar om objektet omfattas av lagligt skydd enligt miljö-

balken. 

Dokumentation. Redovisar befintligt faktaunderlag som använts för att identi-

fiera naturvärdesobjektet eller stöd vid analys dess naturvärde. 
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3.4.2 Objekt O1 - Sandig torräng 

 

Naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotop: Fårsvingeläng 5.2.1.2. 

Beskrivning: Öppen sandgräsmark med tecken på lång kontinuitet som ogöds-

lad betesmark, förmodligen var området tidigare en fårbetad utmark. Detta ef-

tersom fältskiktet är mycket artrikt med torrängsarter som snabbt försvinner när 

träd och buskar breder ut sig. Bland annat förekommer sandlök, backglim, darr-

gräs och den saltgynnade örten gulkämpar. Bottenskiktet domineras av sand 

och gräshakmossa. 

Naturvärdesklass: 2, Högt naturvärde. Högt artvärde från förekomst av 

många naturvårdsarter och höga biotopvärden eftersom objektet, som dock 

förmodligen är stadd i igenväxning, bär spår av lång kontinuitet av bete och 

tecken på gödsling saknas. 

Naturvårdsarter: Liten blåklocka, ängsviol, darrgräs, gulkämpar, knägräs, 

svartkämpar och knippfryle. 

Områdesskydd: - 

Dokumentation: - 
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3.4.3 Objekt O2 - Fårsvingelhed 

 

Naturtyp: Äng och betesmark. 

Biotop: Fårsvingelhed 5.1.3.2a. 

Beskrivning: Öppen gräshed med tecken på lång kontinuitet som ogödslad be-

tesmark, större inslag av ljung än objekt O1 och generellt mindre artrikt. Fält-

skiktet är dock fortfarande artrikt med förekomst av vanlig ögontröst och lund-

starr. Bottenskiktet domineras av sand, berg och gräshakmossa. Körspår från-

fordon har skapat sandblottor i området som kan ge förutsättning för störnings-

gynnade ängs- och hagmarksväxter. 

Naturvärdesklass: 3, Påtagligt naturvärde. Påtagligt artvärde från förekomst 

av naturvårdsarter. Visst biotopvärde eftersom stora delar av objektet kommit 

långt i sitt igenväxningsstadium. De fortfarande öppna delarna med låg vegetat-

ion bär dock spår av lång kontinuitet av bete och tecken på gödsling saknas. 

Naturvårdsarter: vanlig ögontröst, lundstarr, liten blåklocka, gulkämpar, 

knägräs, svartkämpar och knippfryle. 

Områdesskydd: - 

Dokumentation: - 
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3.4.4 Objekt O3 - Sumpsnårskog 

 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Sumpsnårskog av vide-ört-typ 2.2.5.1. 

Beskrivning: Snårig sumpskog med videbuskar som gråvide och sälg, rik på 

död ved, lianer och grova träd. Trädskiktet består främst av vanliga arter men är 

sammantaget artrikt med mycket tall, björk och asp samt lönn, apel och två ar-

ter ek. Buskskiktet är även det artrikt, med bland annat kaprifol, vinbär, 

idegran, järnek, berberis och slån. Fältskiktet är gles och domineras av fräken-

växter, murgröna och gräs som blåtåtel samt skuggstjärnmossa. 

Naturvärdesklass: 3 - Påtagligt naturvärde. Flera grova träd med strukturer 

som håligheter ger visst biotopvärde, även om objektet har låg naturlighet. Frid-

lysta och starkt hotade arter ger bara visst artvärde eftersom chansen att dessa 

ursprungligen är trädgårdsrymlingar. Ekorrbär och kaprifol är naturvårdsarter i 

näringsfattig ekskog, vilket objektet inte är idag men ytterdelarna kan utvecklas 

till givet tid. Arterna har därför relativt låga naturvärden idag. 

Naturvårdsarter: Murgröna §, idegran §, järnekCR, ekorrbär, knagglestarr, och 

kaprifol. 

Områdesskydd: - 

Dokumentation: - 
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4 Känslighet och konsekvenser  

4.1 Naturvärdesobjektens känslighet 

4.1.1 Objekten O1 och O2 

Bland de viktigaste, och för objekten mest relevanta hoten, bedöms3 vara ute-

bliven röjning/hävd vilket på sikt leder till igenväxning, samt skötsel som avläg-

snar småbiotoper för t.ex. insekter, samt övergödning och markexploatering. 

Objekten bedöms därför vara känsliga för andra störningar än lagom hävd, vil-

ket de är beroende av, och värdena kopplade till objekten är generellt svåra att 

ersätta på kort sikt. 

4.1.2 Objekt O3 

Naturvärden i detta objekt har sannolikt uppkommit naturligt över tid i en miljö 

som gynnas av fukt och ett vindskyddat läge. Biotopen är vanlig på ställen längs 

västkusten där mark lämnats till fri utveckling. Biotopen är heller inte särskilt 

störningskänslig då den domineras av pionjärträd som, för att behålla nuvarande 

trädkomposition, sannolikt skulle kräva vissa störningar för att över tid inte 

övergå till näringsfattig ek-tallskog och alkärr. De naturvårdsarter som hittats i 

objektet är gynnade av någon form av skog för att skapa ett temperaturmässigt 

mer stabilt, fuktigt och vindsäkert lokalklimat, men artkomposition är mindre 

viktig. Objektet som helhet bedöms därför inte vara speciellt känsligt. Däremot 

är vissa arter, som järnek, murgröna och idegran, mer känsliga för störningar. 

Biotopkvalitéer från grövre träd är dock svåra att ersätta på kort tid. 

Objekt O3 är idag habitat åt två fridlysta arter, som kan vara trädgårdsrymling-

ar, men som nu förekommer inom sina naturliga utbredningsområden och i 

lämpliga habitat. Likande är situationen för den rödlistade arten järnekCR, där 

förekomsten på Tjörn är en av få förekomster som anses naturliga i Sverige. 

Arten var nära utrotning eftersom den länge röjts som ogräs (Artdatabanken). 

Objektet är sannolikt också viktigt som  fågellokal då ett flertal fågelholkar och 

                                                
3 Enligt: Naturvårdsverket Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1 

NV-04493-11. 



 

 

     
 24  NATURVÄRDESINVENTERING ÖCKERÖ 

  

håligheter i träd finns inom objektet, död ved utgör föda för t.ex. gröngöling 

som påträffades vid fältbesöket och kanske framför allt – en skyddad och vind-

säker plats. Dessa värden påverkas negativt vid exploatering. 

4.2 Effekter och konsekvenser på naturmiljön av 
exploatering 

Planerad exploatering av inventeringsområdet innebär en direkt förlust av bioto-

per och arter inom de områden som försvinner vilket i sin tur minskar den biolo-

giska mångfalden på ön. Biotopen och vegetationen i objekt O1 och O2 har na-

turvärden kopplade till näringsfattiga, sandig naturbetesmarker, en artrik biotop 

som blivit sällsynt i Sverige. Arealen inom inventeringsområde är inte speciellt 

stor och inga rödlista arter påträffades vid inventeringstillfället. Exploatering in-

nebär ändå en förlust av en lokalt ovanlig biotop. Blickar man framåt i tiden 

kommer dock objektens naturvärde sakta försvinna över tid genom igenväxning 

förutsatt att ingen återkommande skötsel som slåtter eller bete återinförs. Ex-

ploatering av objekten innebär också en förlust av habitat för lokala populationer 

av insekter som gynnas av sandiga miljöer. Områdets svamp (som förekommer 

på hösten)- och insektsfauna är ostuderad i denna studie. 
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6 Bilagor 

 

Bilaga A – Karta: Resultat naturvärdesinventering 

Bilaga A - Naturvärdesklasser och bedömning 

Bilaga B – Naturvårdsarter 
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Bilaga A Karta: Resultat naturvärdesinventering  
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Bilaga B Naturvärdesklasser och 

bedömning 

Naturvärdesbedömningen vid en NVI ska resultera i naturvärdesklasser enligt SS 

199000:2014. I normalfallet används naturvärdesklass 1, 2 och 3. Naturvärdes-

klass 4 kan användas som ett tillägg.  Med övrig mark eller lågt naturvärde av-

ses ingen eller liten positiv betydelse för biologisk mångfald. Geografiskt område 

med lågt naturvärde räknas inte som naturvärdesobjekt. Bedömningsgrunder 

baseras på ett sammanvägt värde av kvaliteter hos biotop och förekomst av na-

turvärdesintressanta arter i objektet. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa 

utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och 

regionen. Förekomst av friluftsliv, kulturhistoriska spår och geologi kan tillmätas 

betydelse vid betydelse för biologisk mångfald. 

 

Figur 5. Naturvärdesklasser enligt SS 199000:2014 (SIS, 2014:1). 

 

 

 

 

 

 

1 - högsta naturvärde 

Varje område har särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå.  

2 - högt naturvärde 

Varje område har särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. 

3 - påtagligt naturvärde 

Varje enskilt område behöver inte ha 

betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller glo-

bal nivå. Det är ändå av särskild bety-

delse att den totala arean och den ekolo-

giska kvaliteten av dessa områden bibe-

hålls. 

4 - visst naturvärde 

Områden som hyser vissa biotopkvali-

teter eller arter av viss betydelse för 

biologisk mångfald.  

Övrig mark 

Områden som innehar ett lågt natur-

värde med ingen eller liten positiv bety-

delse för biologisk mångfald. 
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Figur 6. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive be-

dömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass (SIS 2014:1). 
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Bilaga C Naturvårdsarter 

Begreppet naturvårdsarter myntades av ArtDatabanken 2013 och syftar på föl-

jande kategorier av arter: 

› Skyddade arter 

› Rödlistade arter 

› Signalarter 

› Typiska arter (för respektive Natura 2000 habitatstyp) 

› Nyckelarter 

› Ansvarsarter 

Skyddade arter 

Arter som omfattas av Artskyddsförordningens fridlysningsparagrafer kallas för 

skyddade arter. Enlig förordningen är det förbjudet att döda eller störa vissa 

djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga samt att skada eller för-

störa dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta åtgärder 

som kan skada dessa arter krävs dispens från länsstyrelsen. Förordningen om-

fattar bl.a. samtliga arter som finns upptagna i EU:s fågeldirektiv och habitatdi-

rektiv, men för alla arter gäller inte samma starka skydd. OBS: ”Skyddsklassad 

art” 

Artdatabanken redovisar kontinuerligt på Artportalen, fynd av arter som rappor-

teras in. För ett antal arter som kan vara utsatta för förföljelse, omfattande 

plockning eller olovlig jakt redovisas dock inte öppet uppgifter som kan avslöja 

exakt var arten häckar eller växer. Dessa arter kallas för skyddsklassade, men 

är inte nödvändigtvis naturvårdsarter. 

Rödlistade arter 

ArtDatabanken, vid Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket, har med 

hjälp av sina specialistkommittéer för olika artgrupper angivit vilka svenska 

växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller missgynnade. Dessa arter 

kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer 

det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global 

rödlistning, se avsnitt 1.3 

Signalarter 

Arter som anses signalera höga naturvärden kallas ofta för signalarter. Begrep-

pet används i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, men också för de arter 

som använts som indikatorer på höga naturvärden i andra riksomfattande inven-

teringar, t.ex. Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. 

Typiska arter 

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus för 

naturtyp som pekas ut i EU´s art- och habitatdirekitv Natura 2000. 
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Nyckelarter 

Nyckelarter är arter som spelar en stor roll i ekosystemen och därmed ”öppnar 

dörrar” för andra arter. Ingen officiell lista finns ännu framtagen. 

Ansvarsarter 

Begreppet används för att peka ut arter som ett land eller annan region kan sä-

gas ha ett särskilt ansvar för att bevara, genom att de har en särskild tyngd-

punkt i sin utbredning i landet/regionen. Ingen officiell lista finns ännu framta-

gen. 

 

 

 


