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Sammanfattning

Norra Hallerna är utpekat i en översiktsplan för Stenungsunds kommun som ett 
framtida utbyggnadsområde, vilket betyder att N. Hallerna kommer att studeras i ett 
programarbete. Denna rapport utgör en del av underlaget för programarbetet. 

Calluna AB fick under försommaren 2013 uppdraget att genomföra en översiktlig 
naturvärdesinventering i det avgränsade området vid N. Hallerna som ligger söder om 
Nösnäs rekreationsområde i södra Stenungsund. 

Inventeringsområdet har ett relativt varierat utseende med både skogsmark, 
betesmarker och vattendrag, samt både ny och gammal bebyggelse, främst i form av 
fritidshus och villor. Liksom många andra delar av västkusten har området tidigare 
troligen varit mycket öppnare, då djurhållning och lantbruk var mer utbrett. Det 
förekommer fortfarande spår i området efter denna tid, främst ett stort antal 
stengärdesgårdar.

Åtta områden inom inventeringsområdet har klassats med hjälp av metodiken 
naturvärdesinventering (NVI). Övrig area anses att inte uppnå den lägsta klassen för 
en inventering med denna nivå och detaljeringsgrad (klass 2 ”påtagligt naturvärde”). 
Två av de åtta områdena har klassats till klass 1b ”högt naturvärde” och övriga sex till 
klass 2 ”påtagligt naturvärde”. Den dominerande naturtypen är betesmarker där 
pågående hävd och intressant flora är de främsta naturvärdena. Åtminstone område #1 
framstår som naturbetesmark och har betats under en lång tidsperiod utan att marken 
har varit använd till något annat. Andra naturtyper är främst kopplade till lövskog och 
vattendrag. Lövskogarna har naturvärden knutna till äldre och grövre ädellövträd, död 
ved och en naturlig vattenmiljö.

Ett antal skyddsvärda arter har noterats i inventeringsområdet och förekommer främst 
inom områden som har klassats. Vissa av dessa arter förekommer i artskydds-
förordningen vilket kan betyda extra uppmärksamhet i vidare arbete. Vidare har 
påträffade stengärdesgårdar redovisats i denna utredning tillsammans med en 
välutvecklad brynmiljö som, tillsammans med vissa klassade områden, skapar ett 
landskapsobjekt.
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1. Bakgrund

1.1 Uppdrag och syfte

Norra Hallerna är utpekat i en översiktsplan för Stenungsunds kommun som ett 
framtida utbyggnadsområde. Detta betyder att N. Hallerna kommer att studeras i ett 
programarbete och denna rapport kommer att utgöra en del av underlaget till 
programarbete. 

Calluna AB fick under försommaren 2013 uppdraget att genomföra den översiktliga 
naturinventeringen i ett avgränsat område vid N. Hallerna som ligger strax söder om 
Nösnös rekreationsområde i södra Stenungsund (figur 1). 

Syftet med inventeringen är att skapa en överblick och lokalisera värdefulla miljöer och 
förekomsten av skyddsvärda arter inom ett avgränsat område. Vidare ska 
inventeringen ge rekommendationer för att möjliggöra tillvaratagandet av 
förekommande naturvärden. 

1.2 Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Inventeringsområdet har ett relativt varierat utseende med både skogsmark, 
betesmarker och vattendrag samt både ny och gammal bebyggelse, främst i form av 
fritidshus och villor. Liksom många andra delar av västkusten har området tidigare 
troligen varit mycket öppnare, då djurhållning och lantbruk var mer utbrett (figur 2). 
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Figur 1 Inventeringsområdet är belägen söder om Nösnäs rekreationsområde.



Det förekommer fortfarande spår från denna tid, främst ett stort antal 
stengärdesgårdar. Vidare finns inslag av grövre och äldre träd, främst tall men även ask 
och oxel.

I flera delar av inventeringsområdet förekommer brynmiljöer samt stigar och 
gångstrukturer. Brynmiljöerna finns både kvar efter tidigare lantbruk och djurhållning 
och som nyare miljöer, skapade av igenväxning (figur 3). Stigarna och gångvägarna 
finns spridda men huvudsakligen vid områdets norra gräns mot det befintliga 
rekreationsområdet.
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Figur 2 Tydliga tecken på att marken tidigare har varit öppen. Här syns en betesmark som har växt igen.



1 . 2 . 1  A r t e r  o ch  s ky d d a d e  o m r å d e n

Studier av underlagsmaterial (Artdatabanken 2013) visade att rödlistade arter har 
observerats i nära anslutning till området. Det är främst fåglar som är den 
dominerande artgruppen och speciellt mindre hackspett som har observerats och 
registrerats på Artportalen nio gånger sedan 2005. 

Strax väster om inventeringsområdet finns Stenungsundkustens naturreservat, som 
även är en del av ett större område av riksintresse för friluftsliv och Natura 2000 
(Länsstyrelsen 2013). Själva inventeringsområdet ligger inom ett större område med 
riksintresse för kust och skärgård. 

Vidare förekommer en nyckelbiotop cirka 400 meter norr om inventeringsområdet, vid 
Nösnässkolan, bestående av en lövskog med bland annat värdefull kryptogamflora 
(Skogsstyrelsen 2013). Ytterligare en nyckelbiotop förekommer söder om 
inventeringsområdet i form av en örtrik allund. 
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Figur 3 Utvecklat brynmiljö vid Höjden.



2. Metod

Här anges metoden i korthet. För fördjupning kring metoden hänvisas till Svensk standard 
ftSS19000 

2.1 Allmänt om naturvärdesinventeringar

Naturvärdesinventering (NVI) innebär identifiering av geografiska områden av 
betydelse för den biologiska mångfalden. Geografiska områden av betydelse för den 
biologiska mångfalden avgränsas och beskrivs som naturvärdesobjekt. Naturvärdet, 
det vill säga naturvärdesobjektens betydelse för den biologiska mångfalden, bedöms 
enligt en skala i olika naturvärdesklasser. I de fall landskapets betydelse för biologisk 
mångfald uppenbart är större än de ingående naturvärdesobjektens betydelse 
avgränsas och beskrivs även landskapsobjekt. 

En NVI enligt svensk standard ftSS 199000 kan beställas och utföras på olika nivåer och 
detaljeringsgrader. Denna NVI är utförd på nivå fält översikt, vilket innebär att 
inventeringen identifierar och avgränsar naturvärdesobjekt ned till en yta av 1 ha, 
alternativt linjeformade objekt med en längd på 100 meter eller mer och en bredd på 2 
meter eller mer. Mindre naturvärdesobjekt redovisas om de hittas vid inventeringen 
men det finns inget krav på att hitta mindre objekt. 

En naturvärdesbedömning ska göras utifrån två kriterier:

1. ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald samt biotoper som är 
hotade eller sällsynta

2. förekomst av naturvårdsarter eller artdiversitet

Med naturvårdsarter avses:

• Skyddade arter (dvs. arter som omfattas av Artskyddsförordningen, föreslås 
av Naturvårdsverket och beslutas av Sveriges riksdag)

• Typiska arter (beslutas av EU-kommissionen)

• Rödlistade arter (utarbetas av ArtDatabanken)

• Signalarter (dels de som Skogsstyrelsen utarbetat för skog men även arter som 
indikerar biologisk mångfald i andra biotopgrupper än skog)

Utöver ovanstående kan även egna naturvårdsarter användas, men då ska detta 
motiveras. För artgruppen fåglar har vi angett arter som naturvårdsarter om de har en 
trend med femtioprocentig minskning 1975-2005 i Sverige, när de kunnat knytas till en 
biotop eller landskap (Sveriges ornitologiska förening, Svensk häckfågeltaxering 
1975-2005).

Artkriteriet kan också värderas utifrån områdets artdiversitet. Artdiversitet bedöms 
utifrån stickprov eller bedömning vid fältbesök. Här handlar det ofta om områden som 
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har lokal betydelse, som är artrikare än mark i det omgivande landskapet.

2.2 Naturvärdesklasser

Ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald ska bedömas i 
naturvärdesklasser. 

Visst naturvärde – naturvärdesklass 3

Till denna naturvärdesklass förs områden som:

• har vissa förekomster av naturvårdsarter

• har hög artrikedom

• har vissa ekologiska förutsättningar

och är av betydelse för variation av biotoper på lokal nivå (med lokal nivå avses 
inventeringsområdet och det omgivande landskapet).

Enligt standarden ska inte områden av naturvärdesklass 3 avgränsas i nivån ”fält översikt” och 
denna klass förekommer därmed inte i denna utredning.

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 2

Till denna naturvärdesklass förs områden som:

• har förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk 
funktion som livsmiljö för naturvårdsarter (för djurarter som utnyttjar 
stora landskapsområden avses endast tydligt avgränsningsbara biotoper 
eller platser som arten är särskilt knuten till)

• har hög artrikedom och vissa ekologiska förutsättningar

• utgörs av Natura 2000-naturtyper (oavsett om området ligger i eller 
utanför ett Natura 2000-område) men som inte uppfyller kriterier för 
klass 1

Högt naturvärde – naturvärdesklass 1b

Till denna naturvärdesklass förs områden som:

• har kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för flera 
naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art

• har mycket hög artrikedom och antingen goda ekologiska förutsättningar 
eller utgörs av Natura 2000-naturtyp

men som inte uppfyller kriterier för naturvärdesklass 1a.

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1a

Till naturvärdesklass 1a förs alla geografiska områden som har kontinuerlig ekologisk 
funktion som livsmiljö för ett stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller 
enstaka hotad art. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli 
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avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens.

Naturvärdesklass 1, 2 och 3 motsvarar sådana områden som avses i miljöbalken 1 kap 
1§ punkt 3. Naturvärdesklass 1 och 2 motsvarar även de områden som avses i 
miljöbalken 1 kap 1§ punkt 2. I Miljöbalkens första kapitel 1 § framgår bland annat att 
Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2. värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas,

3. den biologiska mångfalden bevaras.

Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1,2 och 3 är även viktiga områden att bevara 
och vårda för att uppfylla de av riksdagen antagna miljömålen.

Lågt naturvärde

Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa omfattning 
bidrar till biologisk mångfald benämns områden med lågt naturvärde. Dessa områden 
räknas inte som naturvärdesobjekt och ska inte tilldelas någon naturvärdesklass.

2.3 Tillägg

Förutom inventeringen enligt metoden ovan har tillägg gjorts när det gäller 
identifieringen av skyddsvärda arter. Det har inte specifikt gjorts en artinventering 
men vid observation av skyddsvärda arter har dessa speciellt noterats. 

Vidare har stengärdesgårdar identifierats och noterats när sådana har observerats i 
landskapet, men ingen fullständig inventering har gjorts. 
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3. Resultat

3.1 NVI

Åtta områden har klassats med hjälp av metodiken i avsnitt 2. Övrig area anses inte 
uppnå den lägsta klassen för en inventering med denna nivå och detaljeringsgrad, 
nämligen klass 2 ”påtagligt naturvärde”. Två av de åtta områdena har klassats till klass 
1b ”högt naturvärde” och övriga sex till klass 2 ”påtagligt naturvärde”. Det 
förekommer inga områden som har klassats till högsta naturvärdesklassning 1a 
”högsta naturvärde”. De områden som bör ha högst prioritet för bevarande i vidare 
arbete är områden med ”högt naturvärde” samt landskapsobjektet beskrivet under 3.3 
”Stengärdesgårdar, brynmiljöer och landskapsobjekt” och sedan områden med ”påtagligt 
naturvärde”. Det rekommenderas att ej exploatera i eller i absolut närhet till samtliga 
klassade områden eftersom områdenas naturvärden skulle påverkas negativt eller helt 
försvinna. Objekt med ”påtagligt naturvärde” kan vara möjliga att göra intrång i om 
stor hänsyn visas. Hela resultatet för NVI redovisas i figur 4, tabell 1 samt i en 
högupplöst karta i bilaga 1. Mer detaljerad information om de klassade områdena 
finns i bilaga 3. 

Den dominerande naturtypen är betesmarker till vilka naturvärden som pågående 
hävd och intressant flora är knutna. Detta betyder att om betet upphör kommer 
naturvärden successivt försvinna på samma sätt som de har gjort på f.d. 
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Figur 4 Inventeringsområdet med de åtta klassade områden.



betesmarker inom inventeringsområdet som ej är betad idag. Åtminstone område 
#1 framstår som naturbetesmark och har betats över en lång tidsperiod utan att 
marken har varit använd till något annat. Lövskogarna har naturvärden knutna till 
äldre och grövre ädellövträd, död ved och en naturlig vattenmiljö. 

Område Klass Naturtyp Naturvärden

1 1b ”högt naturvärde” Betesmark Hävd och flora

2 2 ”påtagligt naturvärde” Betesmark Hävd och flora

3 2 ”påtagligt naturvärde” Betesmark Flora och tidvis hävd

4 2 ”påtagligt naturvärde” Betesmark Flora och tidvis hävd

5 1b ”högt naturvärde” Ädellövskog/bäck Äldre ädellövträd, död ved 
och vattenmiljö

6 2 ”påtagligt naturvärde” Ädellövskog Gamla ädellövträd och död 
ved

7 2 ”påtagligt naturvärde” Triviallövskog/bäck Äldre lövträd, död ved och 
vattenmiljö

8 2 ”påtagligt naturvärde” Betesmark Tidvis hävd och äldre lövträd

3.2 Skyddsvärda arter

Två fridlysta arter har noterats, nämligen idegran och grönvit nattviol (markerade som 
rosa punkter i figur 5). Båda är fridlyst enligt § 8 i artskyddsförordningen och det är 
förbjudet att ”plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av 
växterna, och ta bort eller skada frön eller andra delar” (Naturvårdsverket 2009). 
Länsstyrelsen får i enskilda fall ge dispens från 8 § artskyddsförordningen om det inte 
finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus. 

Vidare har växten slåttergubbe identifierats. Denna förekommer också i artskyddsför-
ordningen och i art- och habitatdirektivet, där populationen inte anses vara helt 
tillfällig i Sverige (Naturvårdsverket 2009). Arten har också enligt art- och 
habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att eventuell exploatering kan bli föremål 
för särskilda förvaltningsåtgärder. Slåttergubbe är dessutom rödlistad i kategorin ”nära 
hotad” (NT) och artens största hot är betesmarkernas igenväxning (ArtDatabanken 
2011).
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Tabell 1 Klassade områden med klass, naturtyp och kortfattat om naturvärden. För mer information på klassade 
områden hänvisas till bilaga 3 ”Naturmiljökatalog för NVI”.



Vidare observerades de rödlistade arterna ask (VU) och alm (VU), främst i område #5 
samt på enstaka platser inom inventeringsområdet. Ask minskar främst på grund av 
askskottsjukan, vilket är artens främsta hot (Artdatabanken 2010 I). Alm hotas främst 
av almsjukan, som till skillnad från askskottsjukan angriper endast vuxna träd 
(Artdatabanken 2010 II).

3.3 Stengärdesgårdar, brynmiljöer och landskapsobjekt

Stengärdesgårdar förekommer frekvent i inventeringsområdet och förutom att vara en 
del av områdets historia och kulturmiljövärde så har stengärdesgårdar även ett 
biologiskt värde. Det gäller främst de som står i ett öppet landskap. Mellan stenarna 
skapas nämligen mikrohabitat där många organismer trivs, och står stengärdesgården 
dessutom öppet och solbelyst kan reptiler mycket väl använda de varma ytorna för att 
värma upp sig. Dessutom blir stengärdesgården ett tillhåll för amfibier vid fuktigt 
väder samt ger platser för häckning för småfåglar. De allra flesta stengärdesgårdarna i 
inventeringsområdet har med tiden växt igen, men bedöms fortfarande ha ett 
biologiskt värde.

Brynmiljöer är generellt sett en övergångszon mellan skog och öppet landskap, vilken 
kan hålla hög biologisk mångfald, i synnerhet om det innehåller blommande träd och 
buskar. Brynet startar med solbelysta buskar närmast den öppna marken och övergår 
successivt i ett tätare trädskikt in mot skogen. Här kan exempelvis pollinerande 
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Figur 5 Inventeringsområdet med klassade områden samt skyddsvärda arter och stengärdesgårdar.



insekter hitta föda och genom insekterna även insektsätande fåglar. Många 
trädlevande insekter (skalbaggar) lever i brynen på blommor under sin flygtid där 
förökningen sker. Ofta är brynen en igenväxningsfas av den öppna marken och i 
inventeringsområdet förekommer bryn främst vid betesmarker eller före detta 
betesmarker. Med dagens igenväxning har många bryn övergått till skog och det 
förekommer då främst rester efter bryn. Det största och troligen mest värdefulla brynet 
finns vid ”Höjden” (se figur 6).

Landskapsobjekt är ett begrepp som används vid NVI enligt svensk standard ftSS 
199000. Ett landskapsobjekt är ett geografiskt område vars betydelse för biologisk 
mångfald är uppenbart större eller av annan karaktär än de ingående klassade 
områdens betydelse för biologisk mångfald. Vid betesmarkerna och miljöerna runt 
”Höjden” är betydelsen för biologisk mångfald uppenbart större (se figur 5 ovan). Här 
förekommer en flora som är knuten till värdefulla betesmarker och intill dessa 
förekommer gamla och grova ädelövträd samt en brynmiljö. Detta område är det 
närmaste man kommer till hur inventeringsområdet en gång har sett ut och bedöms 
som det mest skyddsvärda. Stora delar av området förekommer dessutom som 
fornlämning, daterat från yngre bronsåldern i form av boplats (Riksantikvarieämbetet 
2013).
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Figur 6 Inventeringsområdet med klassade områden samt skyddsvärda arter, stengärdesgårdar, brynmiljö och 
landskapsobjekt.



4. Fortsatt arbete

I det fortsatta arbetet med norra Hallerna finns det bra möjligheter att skapa en 
tilltalande boendemiljö med nya bostäder integrerat med befintlig bebyggelse och 
naturområden. Detta om man i första hand planlägger bebyggelse utanför de klassade 
områdena. Därmed kommer områdenas naturvärden ej att påverkas negativt eller helt 
försvinna.

I det fortsatta planarbetet bör en handlingsplan utformas så att kommande 
exploateringar kan utföras på ett hållbart sätt. Här bör man i första hand undersöka 
möjligheter för exploatering utanför de klassade områdena. Man kan behöva utreda 
vilka skyddsåtgärder och hänsyn som bör utföras vid en eventuell exploatering och 
hur man vidare kan jobba med kompensationsåtgärder samt rekommendationer för 
fortsatt arbete. Nedan följer vissa förslag och idéer som man i vidare arbete kan jobba 
med. 

4.1 Skyddsåtgärder

Under fortsatt arbete kommer en period där man går in mer i detaljarbete. Här bör 
man jobba med skyddsåtgärder så man undviker eller minimiserar påverkan på till 
exempel naturmiljön. Skyddsåtgärder är sådant som exploatören alltid ska vidta för att 
förhindra eller minimera störningar och skador på omgivningen enligt miljöbalkens 
allmänna hänsynsregler.

Skyddsåtgärder kan vara att:

• Lämna gröna korridorer och skyddszoner

• Undvika borttagning av grova träd

• Undvik att påverka hydrologin i vattendrag

4.2 Kompensationsåtgärder

Förekommer det ingen möjlighet att med skyddsåtgärder undvika eller minimera 
skadan på omgivningarna så bör nästa steg automatiskt bli kompensationsåtgärder. 
Det är alltså först efter skyddsåtgärderna som kompensationsåtgärder blir aktuella. 

Kompensationsåtgärder gör att konsekvenserna utjämnas, då förlorade funktioner och 
värden återskapas i närområdet eller på annan plats eller med annan funktion. Dessa 
åtgärder går alltså ett steg längre än skyddsåtgärder och återskapar funktioner och 
värden som försvinner vid exploateringen. Kompensationsåtgärder ska vara en 
kompensation för ett försvunnet värde där enda alternativet är exploatering och 
därmed inte ett sätt att underlätta exploatering.

Kompensationsåtgärder kan vara att:

• Utöka rekreationsområdet vid Nösnäs
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• Upprätta skydd för skyddsvärd naturmiljö

• Upprätta en skötselplan för området för höja det biologiska och 
pedagogiska värdet

4.3 Rekommendationer

Här följer några förslag på olika typer av arbeten som kan vara till stor nytta för vidare 
programarbete. Detta för att hela tiden kunna jobba med samma syfte inom 
programmet som nämns ovan.

• Biologisk infrastruktur (BI). Här kan ekologiska samband på 
landskapsnivå analyseras för att skapa en överblick över landskapet. 
Analysens resultat ger ett samband mellan olika värdekärnor i landskapet 
och man kan därigenom dra slutsatser om exempelvis barriäreffekter och 
kumulativa effekter. Dessa slutsatser ger hjälp med att utifrån ett 
landskapsperspektiv att kunna t.ex. prioritera olika lägesplaceringar samt 
gynnande åtgärder. 

• Detaljerade inventeringar. När väl önskade expolateringsytor har 
planerats. Inom NVI standarden finns ytterligare detaljnivå för att göra en 
tydligare bedömning av naturmiljön.

• Ekologisk handlingsplan. Hur kan man i vidare arbete jobba med 
naturmiljön utan att hamna för långt ifrån det ovan nämnda syftet med 
programmet.
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Bilaga 1. Översiktskarta med klassade objekt

Följande områden har klassats inom NVI. Ej markerade ytor inom 
inventeringsområdet har inventerats, men bedöms idag inte uppnå klass 2 ”påtagligt 
naturvärde”, enligt metodiken för NVI. 
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Bilaga 2. Översiktskarta med samtliga identifieringar

Följande områden har klassats inom NVI och punktobjekt har noterats för 
skyddsvärda arter. Vidare förekommer landskapsobjekt, stengärdesgårdar samt en 
välutvecklad brynmiljö. 
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Bilaga 3. Naturmiljökatalog för NVI

Nedan följer beskrivningar och naturvärden för samtliga klassade områden enligt 
tabell 1. 

1. Betesmark!  ! Naturvärdesklass 1b, högt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Naturvärdena i området är knutna till hävden som vid inventeringstillfället bestod av 
hästar. Spår efter att området har betats kontinuerligt över längre tid förekommer i 
form av blommande buskar, enbuskar samt en intressant flora. Flera för naturtypen 
intressanta arter identifierades, bland annat slåttergubbe, grönvit nattviol, bockrot, 
blåsuga och käringtand. Alla arter är värdearter för ängs- och betesmarker och flera av 
dem omfattas av NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige). Slåttergubbe är 
vidare rödlistat och dennas största hot är igenväxning. Kantzonerna med grova träd 
och stengärdesgårdar bidrar dessutom med naturvärden.

B e s k r i v n i n g  

Området är beläget öster om gården ”Höjden”. Området har tydliga tecken på att ha 
varit betesmark över en lång tid. Området har lutning mot söder och på sina håll 
förekommer berg i dagen. Björk dominerar det begränsade trädskiktet tillsammans 
med enstaka ekar. I buskskiktet förekommer bland annat enbuskar samt blommande 
buskar som till exempel nyponros. Fältskiktet är betat men på sina håll förekommer 
kvävegynnade arter som exempelvis smörblomma. Vid stora delar av områdets 
gränser förekommer stengärdesgårdar och grova ekar. 
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2. Betesmark!  ! Naturvärdesklass 2, påtagligt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Naturvärdena är främst knutna till den pågående hävden i form av betande hästar. I 
området förekommer några värdearter för ängs- och betesmarker, bland annat 
prästkrage, käringtand och bockrot. Blommande buskar och stengärdesgårdar ger 
naturvärden till området. 

B e s k r i v n i n g  

Område beläget sydost om ”Höjden” och i anslutning till område #1. Området betas 
men hävden är eftersatt på sina håll och kvävegynnade arter som smörblomma och 
hundkex förekommer. En stengärdesgård förekommer utmed den östra gränsen och 
mot söder förekommer nyponros. Trädskiktet är obefintligt och ett mindre dike skär 
igenom området.

3. Betesmark!  ! Naturvärdesklass 2, påtagligt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Naturvärdena är främst knutna till hävd genom tidvis bete. I området förekommer 
några värdearter för ängs- och betesmarker, bland annat prästkrage och käringtand. 
Blommande buskar och täta buskage ger naturvärden till området genom att insekter 
och fåglar gynnas. 

B e s k r i v n i n g

Området ligger sydväst om ”Höjden” och en grusväg utgör gränsen mot område #2. 
Området betades inte vid inventeringstillfället men tydliga tecken på bete förekommer. 
På sina håll förekommer kvävegynnade arter som hundkex och brännässlor. Tätare 
buskage med bland annat nyponros förekommer främst i sydväst.

4. Betesmark!  ! Naturvärdesklass 2, påtagligt naturvärde

N a t u r v ä r d e  

Naturvärdena är främst knutna till pågående hävd genom bete. I området förekommer 
några värdearter för ängs- och betesmarker, bland annat prästkrage och bockrot. 
Området har troligen varit betat över längre tid med vissa uppehåll. En beskuggad del 
i norr skapar mer mosaik till området.

B e s k r i v n i n g

Området ligger väster om ”Höjden” och gränsar mot skog i nord och väst. Området 
visar tydliga tecken på att det betas, även om betesdjur inte förekom vid 
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inventeringstillfället. I områdets norra del förekommer yngre björkar, men det betas 
fortfarande emellan dessa.

5. Ädellövskog/bäck!  ! Naturvärdesklass 1b, högt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Naturvärdena i området är främst knutna till det äldre trädskiktet, död ved och 
vattenmiljön. Den höga dominansen av ek är en föreutsättning för många arter av 
exempelvis insekter och fåglar. I området förekommer enstaka träd med bohål efter 
hackspett och det finns spår efter födosökande hackspettar. Död ved förekommer 
påtagligt i området i olika varianter. Det är främst högstubbar och lågor av al som 
dominerar, men även högstubbar av björk finns i området. Vidare förekommer enstaka 
ek- och björklågor. Den döda veden är en förutsättning för många arter av 
vedsvampar, insekter, mossor och lavar. Den naturliga bäcken har ett hydrologiskt 
värde och bidrar till att området har en hög luftfuktighet. I området identifirades 
signalarten krusig ulota som signalera lövskogsmiljöer med längre tids slutenhet och 
högluftfuktigthet. Området bedöms ha goda artförutsättningar.

B e s k r i v n i n g  

Området är beläget mellan Hallernavägen och Hallernaleden. Trädskiktet är flerskiktat 
och relativt slutet, samt domineras av ek och al, främst runt 2,5-3,5 dm i diameter med 
enstaka >3,5 dm. Det förekommer inslag av björk i olika dimensioner samt enstaka 
tallar, aspar, askar, rönnar och almar. Underifrån kommer gran tillsammans med unga 
lövträd, främst rönn. Fältskiktet är av örttyp med dominans av blekbalsamin, träjon 
och skogsnäva och i bottenskiktet finns spridda förekomster av markmossor som 
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björnmossor samt hus- och vägmossa. Utmed områdets södra del rinner en naturlig 
bäck och i områdets östra del förekommer påverkan från nybyggda hus söder om 
området.

6. Ädellövskog!  ! Naturvärdesklass 2, påtagligt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Naturvärdena är knutna till äldre ädellövträd av ek samt stående död ved. Det 
dominerande trädslaget är ek som börjar uppnå en högre ålder och grovlek. Inom en 
snar skoglig framtid kommer det i dessa träd att börja skapas håligheter och andra 
naturvärden. I dagsläget gynnar de äldre träden vedlevande insekter och vedsvampar. 
Högstubbar förekommer i området och bidrar främst till födosök och boende för 
hackspettar samt kan gynna fladdermöss. Bedömningen är preliminär och skulle det 
visa sig att mindre hackspett använder området bör klassning höjas.

B e s k r i v n i n g  

Området ligger längst i väst, där Nösnäsliden möter Hallernaleden. Området ligger i 
utkanten av rekreationsområdet vid Nösnäs och består av en öppnare yta med en 
dominans av äldre på sina håll krokiga ekar (>120 år). Det finns ett inslag av alar varav 
enstaka är döende. I buskskiktet finns föryngring av ek samt utbrett med rönn och 
enbuskar. Dominansen av bredbladiga gräs, skogsnäva, träjon och örnbräken tyder på 
att området är näringsrikt, men längre upp mot hällarna övergår det till mer 
näringsfattig flora. Bottenskiktet är begränsat på grund av den utbreda lövförnan. 
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7. Triviallövskog/bäck!  ! Naturvärdesklass 2, påtagligt naturvärde

N a t u r v ä r d e  

Naturvärdena i området är främst knutna till det varierade trädskiktet, död ved och 
vattenmiljön. Den täta dominansen av lövträd skapar en självföryngring, vilken bidrar 
till naturvärden med variation och död ved. I området förekommer enstaka träd med 
bohål efter hackspett och det finns spår efter födosökande hackspettar. Död ved 
förekommer måttligt i området i olika varianter. Det är främst högstubbar och lågor av 
al som dominerar, men även enstaka högstubbar och lågor av björk finns i området. 
Den döda veden är en förutsättning för vedsvampar och mossor. Den rinnande 
naturliga bäcken har ett hydrologiskt värde och bidrar till att området har en hög 
luftfuktighet. Dessutom meandrar bäcken, vilket skapar erosion och 
levnadsmöjligheter för organismer knutna till strand- och vattenmiljöer. 

B e s k r i v n i n g

Området är beläget mellan Hallernavägen och Hallernaleden i södra delen av 
inventeringsområdet. Trädskiktet är flerskiktat och relativt slutet samt domineras av al, 
främst runt 2-3 dm i diameter med inslag av >3 dm. Det förekommer inslag av lövträd 
i olika dimensioner samt enstaka ekar runt 70-90 år. Underifrån kommer på sina håll 
gran men också unga lövträd, främst rönn samt hassel och brakved. Fältskiktet är av 
örttyp med dominans av blekbalsamin, träjon och skogsnäva och i bottenskiktet finns 
spridda förekomster av husmossa och levermossor. Utmed områdets södra del rinner 
en naturlig bäck. 
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8. Betesmark!  ! Naturvärdesklass 2, påtagligt naturvärde

N a t u r v ä r d e

Naturvärdena i området är knutna till den periodvisa hävden i form av bete, samt till 
äldre lövträd och död ved. Området präglas av tydliga spår efter bete och området kan 
ha en intressant flora och möjligen skyddsvärda svampar. Spridda i området 
förekommer äldre lövträd, främst ek och björk, samt blommande träd som hägg och 
apel. Dessa träd gynnar olika typer av insekter samt kan skapa håligheter. På sina håll 
finns död ved, men sparsamt. Denna består av enstaka björk- och sälglågor samt 
björkhögstubbar.

B e s k r i v n i n g  

Området är beläget längst i öster i inventeringsområdet. Området har tydliga tecken på 
att tidvis ha betats men även en viss igenväxningseffekt. Det förekommer påtagligt 
med lövträd som ek, sälg och björk samt tysklönn och enstaka tallar. Buskskiktet 
domineras av ung asp samt enbuskar, hägg och apel. I fältskiktet förekommer blodrot, 
johannesört, ängsyra med mera. Bottenskiktet domineras av lövförna och utmed 
gränserna mot väst och norr förekommer stengärdesgårdar. 
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