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Sammanfattning
Samhällsbyggnadsavdelningen i Kungälvs kommun studerar möjligheten att
komplettera fastigheterna Håffrekullen 1:6 m fl med ytterligare bostäder samt att
planlägga befintlig bebyggelse. Området ligger nordost om Kungälvs centralort och
ca 1,5 km öster om Diseröd vid Göta älv.
EnviroPlanning AB har fått uppdraget av Kungälvs kommun att utföra en
naturvärdesinventering inom de planerade tomterna.
Inventeringen visade att området som helhet har relativt få naturvärden. De
naturvärden som finns är knutna till öppen mark i form av betesmarker, stenmurar,
dike, dammar och äldre lövträd. Skogen, som är den dominerande naturtypen för
planområdet, har relativt kort kontinuitet och saknar i stort sett naturvårdsarter.
Två områden inom inventeringsområdet har bedömts som naturvärdesobjekt. Det
är betesmarker i nordost som har klassats med naturvärdesklass 2. Betesmarkerna
har flera viktiga komponenter för biologisk mångfald. Bland annat växer där
vattenstånds (Jacobaea aquatica), som är en rödlistad kärlväxt och knuten endast
till marker som betats. På den västra betesmarken växer även en av de två
orkideéarterna nattviol (nattviol Platanthera chlorantha eller grönvit nattviol
Platanthera chlorantha). Betesmarkerna bör undantas från exploatering.
Dammarna i området fungerar som leklokal för vanlig groda och har stort värde för
att upprätthålla en livskraftig population. Dessa bör undantas från exploatering.
Stenmurar och diket omfattas av det generella biotopskyddet och bör om möjligt
lämnas orörda. De få äldre lövträd som observerats bör om möjligt sparas och röjas
fram för att bli mer solbelysta. På ett flertal platser har revlummer påträffats vilken
är en fridlyst art.
Delar av planområdet ingår i Riksintresse för naturvård- och friluftsliv.
Sammantaget bedöms planförslaget få små negativa konsekvenser på riskintresse
friluftsliv men måttligt negativa konsekvenser på riksintresse naturvård.
Planområdet gränsar till naturreservatet Dösebacka. Sammantaget bedöms
U:\2002-27\10 Rapporter\2002-27rap001_v2.docx

planförslaget få små negativa konsekvenser på naturreservatet. Dock kan förslaget
indirekt påverka artsammankomster inom reservatet då mark exploateras och arter
minskar i buffertzoner runt reservatet.
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Inledning

Samhällsbyggnadsavdelningen i Kungälvs kommun studerar möjligheten att
komplettera fastigheterna Håffrekullen 1:6 m fl med ytterligare bostäder samt att
planlägga befintlig bebyggelse. Området ligger nordost om Kungälvs centralort och
ca 1,5 km öster om Diseröd vid Göta älv.
EnviroPlanning AB har fått uppdraget av Kungälvs kommun att utföra en
naturvärdesinventering inom de planerade tomterna.
Syftet med rapporten är att beskriva de naturvärden som finns inom planområdet
samt beskriva hur dessa påverkas av föreslagen exploatering. Syftet är även att
utreda eventuell påverkan på Riksintressena för natur- och friluftsliv samt påverkan
på Naturreservatet Dösebacka. Inventeringen och bedömningen av naturvärden har
begränsats till de nytillkommande tomterna.

2

Metodik

Tillgängligt underlagsmaterial från länsstyrelsen, skogsstyrelsen och
jordbruksverket har sammanställts och analyserats. Uppgifter om rapporterade djuroch växtarter har inhämtas från Artportalen.
Naturvärdesinventering har utförs enligt förslag till bedömningsgrunder för Svensk
standard (ftSS 199000:2013 och ftSIS-TR 199001:2013). I denna standard används
följande naturvärdesklasser:
Naturvärdesklass 1 - högre naturvärde
Naturvärdesklass 2 - påtagligt naturvärde samt
Naturvärdesklass 3 - visst naturvärde
Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden med särskilt stor betydelse för
biologisk mångfald. Varje enskilt område är av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå.
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Naturvärdesklass 1 kan delas in i två underklasser: naturvärdesklass 1a - högsta
naturvärde och naturvärdesklass 1b - högt naturvärde.
Naturvärdesklass 1b omfattar geografiska områden som har kontinuerlig ekologisk
funktion som livsmiljö för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller har
mycket hög artrikedom och antingen goda ekologiska förutsättningar eller utgörs av
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Natura 2000-naturtyp men som inte uppfyller kriterier för naturvärdesklass 1a.
Naturvärdesklass 1a omfattar geografiska områden som har kontinuerlig ekologisk
funktion som livsmiljö för ett stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter
eller enstaka hotade arter. Förekomst av arter och ekologiska förutsättningar kan
inte bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens.
Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden med särskild betydelse för
biologisk mångfald, t.ex. områden som har förutsättningar för att upprätthålla en
kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter, har hög
artrikedom och vissa ekologiska förutsättningar, utgörs av Natura 2000-naturtyper,
men som inte uppfyller kriterier för klass 1.
Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden (naturvärdesobjekt) med viss
betydelse för biologisk mångfald, t.ex. områden som har vissa förekomster av
naturvårdsarter, hög artrikedom, vissa ekologiska förutsättningar eller är av
betydelse för variation av biotoper på lokal nivå, men som inte uppfyller kriterier
för klass 2.
Inventeringen ska kartlägga och beskriva befintliga hänsynskrävande arter
(rödlistade) och arter som omfattas av artskyddsförordningen med avseende på
växter samt befintlighet av skyddsvärda områden som måste beaktas särskilt vid
exploateringsarbetet.
Fältinventeringen genomfördes tvår dagar, 5 och 12 augusti 2013. På grund av att
inventeringsområdet utökats gjordes även ett extra fältbesök den 23 augusti 2013 i
det nytillkomna området. Inventeringen utfördes enligt Svensk standard fält detalj.
Med det menas att en yta av 25 m2 eller mer skall identifieras som ett
naturvärdesobjekt. Alternativt skall ett linjeformat objekt med en längd på 10 m
eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer identifieras som ett naturvärdesobjekt.
Utöver delområden med naturvärden har även enskilda skyddsvärda objekt, så som
gamla lövträd, strukturer som omfattas av generellt biotopskydd (se definitioner
nedan), småvatten samt fridlysta växter inventerats. Enskilda skyddsvärda objekt
och generella biotopskydd har positionerats med handhållen GPS och presenteras
U:\2002-27\10 Rapporter\2002-27rap001_v2.docx

både på karta och i form av korta textbeskrivningar. I bilaga B finns även en tabell
med koordinater.
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Definitioner av strukturer som omfattas av generellt biotopskydd

Allé. Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd
längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap.
Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.
Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark. Ett område i terräng där
grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till
följd av det utströmmande vattnet uppgår tillhögst ett hektar.
Odlingsröse i jordbruksmark. På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd
ansamling av stenar med ursprung i jordbruksdriften.
Pilevall. Hamlade pilar i en rad som består av antingen
a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt
b) öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan
eller upphöjd till en vall, eller
c)

minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två
meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste
trädkronans projektion på marken utgör. Om vallen är bredare än
trädkronornas projektion på marken, omfattar biotopen vallen i sin helhet.

Småvatten och våtmark i jordbruksmark. Ett småvatten eller en våtmark med en
areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året
håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker,
kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga
bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken eller
högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål
innefattas inte i denna biotop.
Stenmur i jordbruksmark. En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en
tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion
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eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion.
Åkerholme. En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar
som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.
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Sammanställning av befintliga data

Rapporterade artfynd från området saknas. Området ingår inte i
lövskogsinventeringen eller finns upptagna i ängs- och hagmarksinventeringen.
Sökning på skogsstyrelsens webtjänst visar inte några områden för natur- eller
kulturhänsyn för tomtmarkerna.

4

Resultat

4.1

Beskrivning av inventeringsområdet

Planområdet är beläget vid Håffrekullen, nordost om Kungälvs centralort och ca 1,5
km öster om Diseröd vid Göta älv. Hela planområdet är ca 27 ha stort och består av
en bergshöjd som sluttar ned mot Göta älv i öster, delvis med skog och delvis med
öppna ängsmarker. En mindre del av planområdet i öster ligger inom riksintresse
för naturvård och friluftsliv (bilaga A). Planområdet gränsar mot naturreservatet
Dösebackaplatån i söder.
De inventerade delarna av området tillika föreslagna nya tomtmarker, utgör ca 12
ha och är utspridda på tre platser i planområdet, ett sydligt område, ett västligt och
ett i norr (bilaga A). Inslaget av stenmurar och enstaka enbuskar tyder på att
området präglats av ett öppet jordbrukslandskap med ängar och betesmarker för ca
50 år sedan. Idag är det mesta av det västra och södra området utdikat. Det har
antingen planterats med gran eller vuxit igen och består idag till största delen av
skog med kort kontinuitet.
Det södra området består av trivial blandskog, uppbrutet av kalhygge och en
kraftledningsgata. Delar av området ingår i riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Inom området finns en damm med yngel av vanlig groda och i en kraftledningsgata
växer den fridlysta växten revlummer.
Det västra och största sammanhängande tomtmarksområdet utgörs framförallt av
U:\2002-27\10 Rapporter\2002-27rap001_v2.docx

relativt ung skogsmark med i stort sett avsaknad av död ved. Denna utgörs av:
x

trivial lövskog med hyggesytor

x

blandlövskog med asp, björk och inslag av ek samt trivial markflora
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ekkrattskog med inslag av rönn, asp och gran samt trivial flora i
bottenskiktet bestående av t ex harsyra, blåbär och skogshallon

x

fuktig skog med stort inslag av ung björk, tall, sälg, asp och i bottenskiktet
växer granvitmossa och björnmossa

x

blandlövskog med mycket björk, asp, inslag av tall och al, samt trivial
markflora med t ex harsyra och vitsippa

x

blandlövskog med inslag av granplantering och öppna gamla ängsmarker

x

små områden med alskog

Samtliga områden genomkorsas av stenmurar som till stora delar ligger i skog
men även på gränsen mellan skog och öppen mark. Dessa avsnitt av stenmurar
har klassats som generella biotopskydd. I området finns även 2 dammar (en av
dessa ligger utanför planområdet men har bedömts kunna påverkas av
planläggningen). I den södra dammen gjordes fynd av grodyngel av vanlig
groda. I området fanns spår av älg.
Det norra tomtmarksområdet präglas av öppen delvis brukad mark, vallodling,
skogsdungar och igenväxande betesmark. Här finns även betesmark i drift med
inslag av berghällar med torrängsflora, orkidéer samt den sällsynta växten
vattenstånds.

4.2

Delområden med naturvärden

Delområden är markerade på karta i bilaga A
1. Betesmark

Naturvärde – naturvärdesklass 2
Hästhage med gräsytor, lövträdsinslag, berghällar med magrare jordsvål samt
fuktigare partier. I områdets norra del finns en sänka med något fuktigare mark. Här
växer ett bestånd av den fridlysta orkidén nattviol (Platanthera chlorantha) eller
U:\2002-27\10 Rapporter\2002-27rap001_v2.docx

grönvit nattviol (Platanthera chlorantha). Nattviol blommar i juni och i dagsläget
finns endast torra stänglar kvar, vilket försvårat artbestämningen. För att säkert
kunna artbestämma växten krävs att den blommar.
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Område med nattviol eller grönvit nattviol

I den nordöstra delen av betesmarken finns ett antal berghällar med tunn jordsvål
och inslag av torrängsflora. Här växer bland annat blåklocka (Campanula
rotundifolia), ärenpris (Veronica officinalis), röllika (Achillea millefolium),
bergssyra (Rumex acetosella), harstarr (Carex ovalis), ängsvädd (Succisa pratensis)
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och fyrkantig Johannesört (Hypericum maculatum).

Berghällar med torrängsflora
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I den sydvästra delen är marken mer fuktig och genomkorsas av ett i dike. Diket
omfattas av generellt biotopskydd. Både kring diket och på andra platser i
betesmarken växer vattenstånds (Jacobaea aquatica). Vattenstånds är en sällsynt
växt och upptagen på rödlistan där den är klassad som sårbar.
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Vattenstånds

Betesmark med vattenstånds
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En exploatering av området kommer att ge stora negativa konsekvenser på
betesmarkens naturvärde. Framförallt kommer en fridlyst och en rödlistad art att
förvinna från området. Även de naturvärden som är förknippade med småvatten i
jordbruksmark försvinner om diket tas bort.

2. Betesmark

Naturvärde – naturvärdesklass 2
Något fuktig betesmark med 20-30 blommande exemplar av vattenstånds
(Jacobaea aquatica) utspridda över den södra delen av betesmarken. Vattenstånds
är en sällsynt växt och upptagen på rödlistan där den är klassad som sårbar. För
övrigt har betesmarken trivial flora. Områden med enstaka naturvårdsarter som har
goda ekologiska förutsättningar, i detta fall bibehållen betesdrift, ger området
naturvärdesklass 2.
En exploatering av området kommer att ge stora negativa konsekvenser på
betesmarkens naturvärde. Framförallt kommer en rödlistad art att förvinna från
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området.

Betesmark med vattenstånds
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Generella biotopskydd
3. Stenmur

Ca 40 meter lång och till största delen solbelyst stenmur. Ligger med ena sidan mot
skog och den andra mot öppen mark som inte är jordbruksmark. Den öppna marken
beror på att skogen gallrats här. Muren fortsätter flera hundra meter åt nordväst.

4. Stenmur

Ca 90 meter lång stenmur i kraftledningsgata. Delvis överskuggad av vegetation
men till stor del solbelyst. Skog på båda sidor kraftledningsgatan. Stenmuren
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fortsätter in i skogen åt nordväst där kraftledningen viker av åt öster.
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5. Stenmur

Ca 100 meter långs stenmur. Ligger med ena sidan mot skog och den andra mot
öppen betesmark vilket gör att den är delvis solbelyst.

6. Stenmur

Ca 100 meter lång stenmur mellan betesmark, skogsdungar och öppen tomtmark.
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Muren är solbelyst.
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7. Stenmur

Stenmuren sträcker sig ca 100 meter i öppen mark. Muren ser ut att vara relativt
nybyggd och fungerar som avgränsning till tomtmark.

8. Stenmur

Äldre mossbeklädd stenmur ca 100 meter. Ena sidan mot öppen mark och den
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andra mot skogsmark.
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9. Stenmur

Ca 100 meter äldre välbevarad stenmur på södra sidan betesmarken vid
enskild väg. På båda sidor av muren är det öppen mark.

10. Stenmur

Ca 100 meter äldre välbevarad stenmur på östra sidan betesmarken vid
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enskild väg. På båda sidor av muren är det öppen mark.
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11. Stenmur

Ca 100 meter äldre stenmur. Muren är i behov av röjning för att
naturvärdet skall finnas. Den norra sidan vetter mot betesmark och den
södra mot trädbevuxen mark.

12. Stenmur

Äldre stenmur som är totalt ca 40 meter. Muren ligger troligen utanför
planerad tomtmark och är i behov av röjning. Den västra sidan vetter
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mot betesmark och den östra mot trädbevuxen mark.
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13. Stenmur

Äldre enkel stenmur i solbelyst läge, ca 20 meter i öst-västlig riktning.

14. Dike

Ett ca 60 meter långt dike som går tvärs över delar av betesmarken (nr 1). Diket är
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14 (24)

Naturvärdesinventering inför detaljplan

Datum

Håffrekullen 1:6 m fl

Ver
Dok.nr

4.4

Övriga skyddsvärda objekt

4.4.1

Småvatten

2013-09-06
2
2002-27/10/01/2002-27_rap001_v2

15. Damm med grodyngel

Dammen ligger utanför utredningsområdet. Dammen är belägen i skogsmark.
Dammen är i stort sett uttorkad förutom en vattenspegel på ca 3 m2. Fynd av
grodyngel av vanlig groda. Troligen håller dammen mer vatten under vår och tidig
sommar. Fungerar som reproduktionslokal för vanlig groda. En vårinventering
krävs för att säkert fastställa grodförekomster avseende arter och mängden
reproducerande groddjur. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.
En exploatering av området i närheten av dammen kan ge negativa konsekvenser
för dammens naturvärde. Detta framförallt om vattennivån påverkas i det
exploaterade området och det finns risker att även mark utanför området påverkas.
Värdena som reproduktionslokal för vanlig groda försvinner och
groddjurspopulationen i området kommer då att minska eller försvinna.
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Damm med grodyngel utanför exploateringsområdet
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16. Damm i öppet solbelyst läge

Inga fynd av groddjur gjordes i dammen som ligger i gles skog. Naturinventeringen
gjordes i augusti. Vid denna tid brukar reproduktionen vara över för många
groddjur vilket kan vara orsaken till att fynd saknas. Dammen har stor potential att
hysa grodor för reproduktion. Området runt dammen är relativt sankt med starr, säv
och granvitmossa. Boende i närheten påtalar att grodor förekommer rikligt runt
omkring tomtmarkerna. En vårinventering av dammen behöver göras för att säkert
fastställa groddjursförekomst.
En exploatering av området får stora negativa konsekvenser för dammen. Med stor
sannolikhet behöver området dräneras på vatten vilket torrläger dammen och
fuktiga områden runt denna. Dammen som reproduktionslokal för groddjur
försvinner och finns inga andra lämpliga reproduktionslokaler i närheten kommer
groddjurspopulationen i området att minska eller försvinna. Dammar och småvatten
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i öppna solbelysta lägen är idag hotade biotoper. Alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Damm i öppet solbelyst läge
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Fridlysta arter

17. Revlummer

Fridlysta växten revlummer växer längs en ledningsgata.

18. Revlummer

Fridlysta växten revlummer växer på stora delar av hyggesyta.

19. Revlummer

Fridlysta växten revlummer växer i skog. Bestånd om ca 10 m2 .

20. Idegran
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Liten planta av fridlysta växten idegran.

Idegran
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Skyddsvärda träd

21. Ekar vid kraftledning

Sex stycken ekar som kunnat växa sig större på grund av ljusinsläpp i
kraftledningsgatan. Hyser i dagsläget inga naturvårdsarter men kan få högre
naturvärden om närområdet hålls öppet genom röjning och att ljusinsläppet
fortsätter att vara stort.

Ekar vid kraftledning

22. Hasselbrant och äldre ekar

Tre äldre ekar och hasselbuskar som kunnat växa sig stora när marken var mer
öppen. Idag relativt tät trivial skog runtom. Har potential att få högre naturvärden
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om skogen öppnas upp.
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23. Äldre lövträd vid betesmark.

Två ekar, en lönn och en hägg på gränsen mellan skog och betesmark. Träden hyser
i dagsläget inte några naturvärdesarter. Gamla träd har höga naturvärden om de
friläggs och får mindre skugga.

Äldre lövträd vid betesmark

24. Solitär gammal ek

I kanten av betesmarken står en gammal ek på ca 2-3 meters omkrets. Eken är
värdefull på grund av sin ålder och storlek. En stor gammal ek har många olika
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miljöer och värdefull för biologisk mångfald.
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25. Ek bland björkar

I kanten av en betesmark med ett fornminne står en ek på ca 1-2 meters
omkrets omgiven av bland annat äldre björkar. Träden växer på gränsen
mellan betesmark och skog. Om eken friläggs finns potential för att den ska
bli gammal och därmed även kunna bli naturvårdsmässigt intressant.
Solbelysta gamla ekar kan bland annat hysa värdefulla mossor och lavar.
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Ek bland björkar
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Påverkan på riksintresse naturvård och friluftsliv

De naturvärden som ligger inom gränsen för riksintresse naturvård är:
x

ett område med ett stort bestånd av revlummer på en av de planerade
tomtmarkerna

x

en groddamm utanför planområdet

x

en stenmur på gränsen mellan skogsmark och öppen mark.

Revlummer är en fridlyst art. För området är den dock inte sällsynt eftersom den
påträffats på ett flertal platser i planområdet, samt även utanför. Stenmuren
omfattas av det generella biotopskyddet. Stenmurens naturvärden försvinner om
den rivs. För groddammen som ligger utanför planområdet kan konsekvenserna bli
negativa om exploateringsytor skall dräneras. En avvattning av groddammen
förstör den som reproduktionslokal.
Området runt om planområde kommer även efter en exploatering att vara
tillgängligt för friluftslivet.
Sammantaget bedöms planförslaget få små negativa konsekvenser på riskintresse
friluftsliv men måttligt negativa konsekvenser på riksintresse naturvård.

6.3

Påverkan på naturreservat

Gränsen för naturreservatet Dösebackaplatån går vid gränsen för de nya föreslagna
tomtmarkerna. Det blir därför ingen direkt fysisk påverkan på naturreservatet.
Dösebackaplatån är skyddad framförallt på grund av geologiska värden.
Sammantaget bedöms planförslaget få små negativa konsekvenser på
naturreservatet. Dock kan förslaget indirekt påverka artsammankomster inom
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reservatet då mark exploateras och arter minskar i buffertzoner runt reservatet.
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Slutstaser

Området som helhet har relativt få naturvärden. De naturvärden som finns är knutna
till öppen mark i form av betesmarker, stenmurar, dike, dammar och äldre lövträd.
Skogen, som är den dominerande naturtypen för planområdet, har relativt kort
kontinuitet och saknar i stort sett naturvårdsarter.
Betesmarkerna i nordost har bedömts ha naturvärdesklass 2 och har flera viktiga
komponenter för stor biologisk mångfald. Generellt beror naturvärdet på att
markerna betas kontinuerligt. Får de växa igen försvinner de arter som är beroende
av kontinuerlig hävd, som t ex den rödlistade växten vattenstånds och den fridlysta
nattviolen. Betesmarkerna bör undantas från exploatering. För den nordöstra
betesmarken, nr 2, gäller det framförallt betesmarkens södra delar där vattenstånds
noterades.
Dammarna är viktiga för groddjurens reproduktion och bör även undantas från
exploateringspåverkan. Det gjordes inga fynd av groddjur i den ena av dammarna
vid inventeringstillfället men det är mycket troligt att dammen fungerar som
reproduktionslokal. Vanlig groda är fridlyst enligt 6 § artskyddsförordningen
(2007:845). Det är förbjudet att döda, skada, fånga, eller på annat sätt samla in
exemplar och ta bort eller skada rom och larver. För att säkert fastställa
groddjurförekomst vad gäller bland annat arter, bör en vårinventering göras.
Revlummer finns på ett flertal platser i planområdet. Alla Sveriges lummerarter är
fridlysta. Trots detta är det en relativt vanligt förkommande art, bland annat inom
och utanför planområdet.
Ett exemplar av idegran har även noterats. Revlummer och idegran är fridlysta
enligt 9 § artskyddsförordningen (2007:845). Det är förbjudet att gräva eller dra
upp exemplar av växterna med rötterna.
Går det inte att undanta dammar och områden för revlummer och idegran från
exploatering, krävs dispens mot fridlysningsbestämmelserna som söks hos
Länsstyrelsen. Även påverkan på nattviol och vattenstånds kräver dispensansökan

U:\2002-27\10 Rapporter\2002-27rap001_v2.docx

för åtgärderna. Åtgärder på fridlysta och rödlistade arter är förknippade med
kompensationsåtgärder.
Stenmurar och diken är skyddade som generella biotopskydd. De utgör viktiga
livsmiljöer och utgör refugier för många arter i ett annars homogent landskap. Det
är viktigt att stenmurar blir solbelysta för att på så sätt kunna attrahera en mångfald

22 (24)

Naturvärdesinventering inför detaljplan

Datum

Håffrekullen 1:6 m fl

Ver
Dok.nr

2013-09-06
2
2002-27/10/01/2002-27_rap001_v2

av arter. Stenmurar är dessutom vackra inramningar i landskapet och har därav
ytterligare ett bevarandevärde. Stenmurarna inom planområdet bör undantas från
exploatering. Om stenmurar inte kan bevaras krävs dispensansökan från
biotopskyddsbestämmelserna. Likaså kräver borttagande av diken i
jordbrukslandskap dispens. Borttagande av generella biotopskydd är förknippade
med kompensationsåtgärder. Samtliga biotopskyddade objekt bör undantas från
exploateringen. De flesta stenmurar ligger i kanterna av de planerade tomtmarkerna
och bör på så sätt kunna bevaras.
De skyddsvärda äldre träden inom planområdet finns även i tomtmarkernas yttre
delar och bör undantas från exploateringen. Trädkronor kan beskäras för att minska
risken för skador på trädet under byggskedet. Det skall även upprättas en skyddszon
från stammen och hela kronans bredd för att undvika skador på rötter och stam. Att
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frilägga gamla lövträd skapar fina möjligheter för en ökad biologisk mångfald .
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Bilaga A
Karta med naturvärden, enskilda skyddsvärda objekt
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samt generella biotopskydd
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Bilaga B
Koordinater för enskilda skyddsvärda objekt samt
generella biotopskydd
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Nr på karta

Objekt

Koordinater
(sweref 99 TM)
x

y

Område 1

Nattviol

6424146

325273

Område 1

Vattenstånds

6424053

325281

Område 2

Vattenstånds

6424074

325431

Område 2

Vattenstånds

6424122

325415

3

Stenmur

6423590

325116

4

Stenmur

6400721

319330

5

Stenmur

6423846

325202

6

Stenmur

6424116

325247

7

Stenmur

6424124

325216

8

Stenmur

6424100

325214

9

Stenmur

6424025

325279

10

Stenmur

6424038

325345

11

Stenmur

6424100

325368

12

Stenmur

6424112

325480

13

Stenmur

6424172

325419

14

Dike

6424063

325298

15

Damm med grodyngel

6423544

325052

16

Damm i öppet läge

6423781

325168

17

Revlummer

6423544

325065

18

Revlummer

6423629

325110

19

Revlummer

6423918

324963

20

Idegran

6423964

325468

21

Ekar vid kraftleding

6423904

325163

22

Hasselbrant och äldre ekar

6424010

325031

23

Äldre lövträd vid betesmark

6423893

325177

24

Solitär gammal ek

6424104

325239

25

Ek bland björkar

6424020

325416

