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Uppdrag och metodik
På uppdrag av Hans Jönsson, EXARK arkitekter, har Naturcentrum AB
genomfört en biotopkartering och naturvärdesbedömning inom
utredningsområdet för planerad bebyggelse på fastigheten Tjuvkil 2:67 i
Tjuvkil, Kungälvs kommun. Inventeringen genomfördes efter snösmältningen
i februari 2012. Områden med naturvärden beskrivs med avseende på naturtyp,
vegetationstyp samt typiska och viktiga arter. Fullständig metodik för
inventering och naturvärdesbedömning framgår av bilaga 1.
Områden med naturvärden redovisas på karta, sidan 6, och beskrivs var för sig
i efterföljande stycke. Områdesavgränsningar finns även som digitala ytor
(shape-fil, RT90).
Inventeringen är ett faktaunderlag. Beskrivning av konsekvenser vid en
eventuell exploatering har inte ingått i uppdraget.

Sammanfattning
Naturen i området domineras av odlingslandskap med stor andel åkermark
som brukas som vall, ett par åkerholmar och åker-, ängs- och betesmarker i
olika grad av igenväxning. De sista betesdjuren togs bort från markerna i slutet
på 1990-talet. Fastigheten avgränsas till stora delar av enkellagda stenmurar,
varav en del ingår i odlingslandskapet och omfattas av biotopskydd. Det finns
likaså ett par åkerholmar och några öppna diken som omfattas av biotopskydd
och en damm som potentiellt kan hysa större vattensalamander.
Totalt har åtta olika delområden med naturvärden identifierats. Alla är klassade
som allmänna naturvärden (klass III i Naturcentrums metodik). Två rödlistade
arter noterades i området och det är en litet bestånd av naggbjörnbär Rubus
lamprocaulus VU och yngre ask Fraxinus excelsior VU på ett par olika platser. .
Den svenska huvudutbredningen av naggbjörnbär finns i Kungälvs kommun
och det kallas även kungälvsbjörnbär.
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Allmän områdesbeskrivning
Tjuvkil 2.67 är ett äldre odlingslandskap. Hela området har förmodligen varit
en inäga med åkermark och ängar. Under senaste århundradet har man
övergått till att beta ängarna men betet upphörde på slutet av 1990-talet. Även
delar av åkermarkerna i västra delen har slutat brukas och håller idag på att
växa igen. Övriga åkermarker hävdas fortfarande men i huvudsak bara genom
att man tar vall på dem.
I området finns olika kulturhistoriska spår som enkellagda stenmurar, diken,
odlingsrösen och åkerholmar. Dessa lämningar har stort värde för den
biologiska mångfalden i ett odlingslandskap och är därför biotopskyddade om
den omgivande eller angränsande marken är blocklagd (klassad som
jordbruksmark).
Igenväxningen har gått olika långt i olika delar av området. Flera hävdgynnade
rödlistade arter som noterades 1996 (Roger Gahnertz – floraväkteri) verkar
idag ha försvunnit på grund av att hävden upphört och miljöerna växt igen.
Ljung, en, sötbjörnbär, hallon, slån och yngre lövträd är dominerande arter och
bitvis är bestånden mycket täta av en och slån.

Figur 1. Äldre åkermark som håller på att växa igen.
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Områden med naturvärden

Figur 2. Naturvärdesområden, naturvärdesobjekt, delområden och stenmurar på fastigheten
Tjuvkil 2:67.
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Områdets naturvärden är till stor del knutna till odlingslandskapets kulturspår i
form av stenmurar, öppna diken, småvatten, odlingsrösen, åkerholmar och
ängs- och betesmark. Dessa miljöer är generellt viktiga för den biologiska
mångfalden i odlingslandskapet. Tio delområden har bedömts ha naturvärden
– klass 3. Samtliga bedömningar måste dock betraktas som preliminära. En
fördjupad artinventering under mer lämplig säsong skulle kunna visa att något
eller några av områden har högre värde.
Flera av delområdena berörs av biotopskydd och detta innebär ett generellt
skydd för vissa angivna livsmiljöer genom förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken mm. I området berörs öppna diken,
stenmurar och åkerholmar.

Delområdesbeskrivningar
Delområde A. Äldre ängsmark. Klass III
Området är en sandig torräng där delar av den norra halvan hävdas med
gräsklippare. Där finns också två permanent uppställda husvagnar (figur 2). I
norra kanten finns rikligt med hävdgynnade arter som stagg, ängsvädd,
ärenpris, blåsuga, svartkämpar, prästkragar, rotfibbla och hirsstarr. 1996 fanns
också slåttergubbe Arnica montana VU, men denna art kunde inte återfinnas vid
besöket. Den södra delen är i ohävd och här vandrar en, vildapel, rosor, ljung
och slån sakta in. Marken domineras av smalbladiga gräs och bitvis finns rikt
med stagg. Blommande örter verkar till stor del ha konkurrerats bort.
Området har stor potential att bli ett biologiskt värdefullt område om hävden
återupptas. Utan hävd kommer dock arterna fortsätta försvinna och på sikt
kommer området utarmas och övergå i buskmark och senare skog.

Figur 2. Den äldre igenväxande ängsmarken med en av de permanenta husvagnarna,
delområde A. Den andra husvagnen skymtar bakom den höga enen. Ros, slån, en och ljung
tar över och fjolårsförna indikerar ohävd.
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Delområde B. Damm. Klass III
Damm i igenvuxen ängs- eller betesmark. Genom dammen löper en stenmur
(figur 3). Vattnet omges av yngre lövträd, en och lövsly. Här finns rikligt med
ljung och blåbär. I den fuktiga miljön finns kaveldun, veketåg, ängsull,
blåsstarr, vasstarr, vattenklöver, kråkklöver mm. Inga rödlistade arter
noterades.
Potentiellt kan dammen hysa större vattensalamander Triturus cristatus som
finns upptagen på EU:s art- och habitatdirektiv och är fridlyst i Sverige.
Dammen var frusen vid besöket och en utredning om större vattensalamander
bör göras under våren. Det finns inga kända fynd av arten i området
(Stenström 2009 och Artportalen.se)

Figur 3. Damm, delområde B. Vattnet var fortfarande fruset vid besöket. Dammen delas
(stenmuren i vattnet) av två fastigheter och bara den centrala delen av bilden (till höger om
stenmuren) ingår i Tjuvkil 2:67.

Delområde C. Fuktig äng. Klass III
Inträngt mellan enbuskar och slånbärssnår finns en liten rest av den tidigare
ängsmarken kvar. Enbuskar växer in från alla håll och veketåg och tuvtåtel
börjar ta över. Kvar finns dock en del stagg, ängsvädd och hirsstarr. 1996 fanns
här dvärglin Radiola linoides VU, men den yta där den fanns har vuxit igen totalt.
Granspira Pedicularis vulgaris som också fanns 1996 kunde inte hittas, men
tidpunkten för inventeringen var inte optimal för att hitta arten och den kan
finnas kvar.
Ängsytan är mycket liten och om inga röjningar görs och hävd återupptas
kommer hela den öppna ytan vara igenvuxen om 10-15 år.
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Figur 4. Mindre igenväxande ängsyta, delområde C. Roger letar arter som tyvärr verkar ha
försvunnit som följd av upphörd hävd.

Delområde D. Ljunghed. Klass III.
Ljungheden har tidigare betats, men har under de senaste decennierna fått växa
igen. Vegetationen domineras av äldre vedartad ljung, kråkris och enbuskar
med insprängda berghällar. Det finns även inslag av vildkaprifol, småtallar,
rönn, björk och någon sötkörsbär. Området skulle kunna vara livsmiljö för
hasselsnok som är upptagen på Artskyddsförordningen. Moderna fynd av
hasselsnok finns 5 km söderut och 5 km östsydöst ut. Inga kända fynd av arten
finns dock i utredningsområdet eller dess direkta närhet.

Figur 5. Ljunghed med berghällar, delyta D. Marken hävdas ej och ljung och en tar över helt.
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Delområde E. Åkerholme. Klass III. Biotopskydd.
Åkerholmen sträcker sig utmed två berghällar som både är rika på tuschlav och
navellav. Området har inte hävdats på många år och rosbuskar, slån, en,
vildapel och björnbär är vanliga och utbredda. I zonerna mot berghällarna är
jordlagret tunt och här finns enstaka hävdgynnade arter som röllika, äkta
johannesört, rödven och gråfibbla. I västra delen av området finns också en
kortare stenmursdel som förmodligen är en viktig miljö för insekter och
mindre däggdjur.
Söder om östra stenhällen finns ett mindre bestånd med ros och någon äkta
fläder. I detta buskage finns också en del naggbjörnbär Rubus lamprocaulus VU
(figur 5). Denna ovanliga rödlistade art kallas också kungälvsbjörnbär och är
idag bara känd från Bohuslän. Utbredningen berör Hisingen och området
väster Kungälv. Den lever i vägkanter och andra öppna miljöer.

Figur 6. Naggbjörnbär (övre) och sötbjörnbär (nedre). På vintern kan man bland annat skilja
naggbjörnbär och sötbjörnbär på att naggbjörnbäret har raka taggar och sötbjörnbäret har
böjda taggar. Båda arterna finns i området.

Delområde F. Åkerholme. Klass III. Biotopskydd.
Långsmal åkerholme med flera uppstickande berghällar. I kanterna finns flera
odlingsrösen. Vissa delar är tätbevuxna med slån och i hela området finns
utspridda buskar av rosor, en, rönn och även en del träd som ek, sälg, ask VU,
vildapel mm. Dessa buskar och snår kan vara viktiga för det lokala fågellivet.
Floran är trivial med hög kvävebelastning från omgivande åkermark, men i
kanter mot stenrösen och berghällar är jordlagret tunt och det finns
hävdgynnade arter som äkta johannesört, gråfibbla och gul tuvmyra.
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Figur 7. Åkerholme, delområde F. Sydkanten av åkerholmen med stort slånsnår, uppbyggt
odlingsröse och täta enbuskar.

Delområde G. Öppet dike. Klass III. Biotopskydd.
Ett öppet dike med relativt låga biologiska värden. Delen väster om vägen går
delvis genom slånsnår, delen öster om vägen går genom igenväxande åkermark.
Växtligheten i diket domineras av kaveldun, tuvtåel och veketåg. Öppna vatten
är alltid viktiga för djur och växter och bidrar till en variation i landskapet och
utgör livsmiljö för arter som trollsländor, vattenlevande skal- och skinnbaggar
och fuktälskande kärlväxter.

Figur 8. Dike i åkermark, delområde H.
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Delområde H. Öppet dike. Klass III. Biotopskydd.
Öppet långt dike som ligger djupt i förhållande till omgivande åkermark (figur
8). Runt diket finns stora snår av främst sötbjörnbär och slån. I östra delen
finns ett par stenbroar som går över ån. Broarna har dock moderniserats med
cementrör. Öppna vatten är alltid viktiga för djur och växter och bidrar till en
variation i landskapet och utgör livsmiljö för arter som trollsländor,
vattenlevande skal- och skinnbaggar och fuktälskande kärlväxter.
Delområde I. Öppet dike. Klass III. Biotopskydd.
Kort, öppet och stensatt dike som är byggt med Tjuvkilsskiffer (figur 9).
Biologiska värden relativt låga, det kulturhistoriska värdet desto högre. I
norrkanten slutar diket mot en stenmur med två grindstolpar i sten.

Figur 9. Stensatt dike, delområde H. Dike stensatt med Tjuvkilsskiffer och ihopbyggt med
stenmur och grindstolpar.

Stenmurar. Biotopskydd.
Stenmurar är viktiga strukturelement i odlingslandskapet. Många växter, djur
och insekter utnyttjar stenmurar och dess omedelbara närhet som livsmiljö. En
del arter förflyttar sig utmed dem, växter finner här ostörda miljöer i
åkerlandskap och insekter och små däggdjur utnyttjar dem som
övervintringsplatser.
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Det finns rikligt med stenmurar i området och de finns både i och runt
åkermarken och som avdelare mellan åkermark och äldre ängs-/betesmarker.
Stenmurarna i åkermarken är till stor del välbehållna och murarna i ängs/betesmarken är något lägre och i många fall övervuxna av slån och en.
I områdets norra del finns utmed vägen en kallmurad stenmur som ”bär upp”
vägen och skapar en nivåskillnad mot åkermarken nedanför. Även om denna
mur inte är en ”riktig” stenmur är den rent biologiskt lika värdefull som
fristående murar.
Delområde J. Stenmur. Klass III. Biotopskydd.
Mur som avgränsar kortsidan av åkern sydöst om muren. En av flera liknande
stenmurar i området. Muren är enkellagd och avgränsar olika åkerytor. Utmed
muren växer rikligt med slån. Här finns också två större askar (ca 30 cm
diameter). Ask Fraxinus excelsior är rödlistad som VU då den minskar på grund
av en svampsjukdom som angriper träden. Fristående friska träd som inte
angrips av sjukdomen kan på sikt bli viktiga vid återhämtning av populationen
om sjukdomen lägger sig eller om träden är resistenta.

Figur 10. Typisk stenmur i området. Enkellagda och delvis övervuxna med rosor, en eller
slån.
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Bilaga 1. Biotopkartering och
naturvärdesbedömning
Biotopkartering
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
Naturvärdesbedömning). 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 signalarter 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.
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
15 (19)
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över rödlistade arter har fastställts av Naturvårdsverket. De rödlistade arterna
indelas i olika kategorier utifrån utdöenderisk.
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 kort beskrivning till varje område. Beskrivning innehåller
en textsammanfattning av varje områdes värde, känd förekomst av rödlistade
eller andra särskilt intressanta arter samt områdets naturvärde enligt en 3-gradig
skala.

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.
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Vid värderingen är områdenas biologiska värden mest betydelsefulla. 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 allmänna naturvärden
Det enskilda området har betydelse på lokal (kommun) nivå och för spridning av
arter och för variation i landskapet. En förutsättning för att de nationella
miljömålen skall kunna uppfyllas är att arealen av områden med naturvärden inte
minskar, utan snarare ökar.
Objekt med höga naturvärden
Dokumenterad förekomst av vikiga strukturer och/eller arter. God förekomst av
signalarter eller viktig ekologisk funktion. Ovanliga naturtyper. Förutsättningar för
rödlistade arter. Viktiga spridningscentra och värdekärnor. Oftast svåra att
återskapa. Det enskilda området har stor betydelse, åtminstone på regional (län)
nivå.
Objekt med unika naturvärden
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. Det enskilda området har mycket stor
betydelse på regional och nationell nivå (Sverige). Det finns få motsvarigheter i
regionen och landet.

Allmänna naturvärden
En grundläggande fråga vid naturvärdesbedömning är att avgöra om ett
område har naturvärden eller ej. Områden med ”allmänna naturvärden” 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
betydelse för variationen i landskapet och det är viktigt för biologisk mångfald
att denna typ av områden ej blir färre utan snarare tvärtom.
Objekt som åtnjuter ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 §
och förordning (1998:1252) om områdesskydd 5 § bör betraktas som allmänna
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naturvärden. Av praktiska skäl kan dock inte alla sådana mindre områden
redovisas.
Ett område som konstaterats ha ”allmänna 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 allmänna 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 många områden
med höga naturvärden är att de har värden som är svåra eller omöjliga att få
tillbaka - om de försvinner. Sådana här miljöer har till viss del omfattats av
naturtypsvisa inventeringar som ordnas i Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens,
Naturvårdsverkets och 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 kunna uppfyllas är att
områden med höga naturvärden bevaras och sköts på ett sätt så deras värden
består.
Unika naturvärden
I vissa fall kan det vara önskvärt att skilja ut de allra mest värdefulla områdena.
Vi kallar dem områden med 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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Naturvärdesbedömningen som visas i värdepyramiden ovan 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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