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Bakgrund

Inför arbetet med detaljplan Håffrekullen 1:6 m.fl. utförde EnviroPlanning AB en
naturvärdesinventering av planområdet 2013 på uppdrag av Kungälvs kommun
(EnviroPlanning AB 2013). Eftersom man i dagsläget har för avsikt att exploatera
två områden med naturvärdesklass 3 (2013 klass 2 enligt förslag till Svensk
Standard) har EnviroPlanning AB fått uppdraget att lämna förslag på
kompenserande åtgärder för de naturvärden som försvinner när mark tas i anspråk
för tomtmark. Kungälvs kommun har för avsikt att göra så liten skada som möjligt
på de naturvärden som finns i område 1 och 2 (kartbilaga).
Kungälvs kommun vill även ha ett uttalande om en stenmur (nr 5enligt kartbilagan)
med äldre lövträd skall frihuggas för att skapa högre naturvärden eller om det är
träden som skall bevaras (nr 23 enligt kartbilagan).
Kungälvs kommun vill även ha ett uttalande om ett ytterligare två områden inom
planområdet behöver naturinventeras.

2

Metodik

EnviroPlanning AB utförde en naturvärdesinventering av planområdet Håffrekullen 1:6 m.fl
2013. Vid den framkom att två områden klassificerades med naturvärdesklass 2 enligt förslag
till bedömningsgrunder för Svensk standard (ftSS 199000:2013 och ftSIS-TR 199001:2013). I
denna standard användes följande naturvärdesklasser: Naturvärdesklass 1 - högre naturvärde
(Naturvärdesklass 1 delades in i två underklasser: naturvärdesklass 1a - högsta naturvärde och
naturvärdesklass 1b - högt naturvärde). Naturvärdesklass 2 - påtagligt naturvärde samt
Naturvärdesklass 3 - visst naturvärde.
Idag är standarden fastställd och har följande indelning:
Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: Störst positiv betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk mångfald.

De naturvärdesklassade områdena 1 och 2 vid Håffrekullen får med fastställd
standard naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde.
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Förutsättningar

Område 1
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 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.

Figur 1.

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), bergsyra (Rumex acetosella), harstarr (Carex ovalis),
ängsvädd (Succisa pratensis) och fyrkantig Johannesört (Hypericum maculatum).
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Berghällar med torrängsflora

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 (VU).

Figur 3.

Vattenstånds
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Betesmark med vattenstånds

Kungälvs kommun har för avsikt att bevara diket som ett öppet dagvattendike.

Område nr 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 påtagligt naturvärde klass 2 (2013).
En exploatering av området kommer att ge stora negativa konsekvenser på betesmarkens
naturvärde. Framförallt kommer en rödlistad art att förvinna från området.
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Betesmark med vattenstånds

Kungälvs kommun har för avsikt att exploatera hela den före detta betesmarken med
tomtmark.
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Stenmur nr 5 samt skyddsvärda träd nr 23
Två ekar, en lönn och en hägg på gränsen mellan skog och betesmark vid en stenmur i nordvästsydostlig riktning. Träden hyser i dagsläget inte några naturvärdesarter. Gamla träd har höga
naturvärden om de friläggs och får mindre skugga.

Figur 6.
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Äldre lövträd vid stenmur mellan betesmark och skog.
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Ytterligare inventering av nytt planområde
Två nya områden tillkommer som skall planläggas (figur 7). Dessa har inte ingått i
naturvärdesinveneringen 2013. Kungälvs kommun ställer frågan om dessa nya
områden är i behov av naturvärdesinventering.

Figur 7.

Plankarta med nya ej inventerade områden markerade med grönt.
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Analys, bedömning, slutsatser

Förslag kompensationsåtgärd för område 1
Området på kartan som markerats med rött innehåller påtagliga till höga naturvärden
(figur 8). Området har ett högt artvärde och ett visst biotopvärde. Det beror på att
den fridlysta orkidéen nattviol samt den rödlistade vattenstånds växer här samt att
det finns berghällar med torrängsflora som är en relativt ovanlig naturtyp.
Biotopvärdet beror på att området hävdas idag, vilket är en förutsättning för att dessa
arter finns här. Värdet beror även på att det är variationsrikt med både fuktigare och
torrare partier. Det bästa för detta område är att undanta det från exploatering samt
upprätthålla hävden. Upphör hävden försvinner förutsättningarna för vattenstånds
och orkidéer. Torrängsfloran kommer antagligen att försvinna på sikt då den
utkonkurreras av igenväxande arter. Detta leder till att höga naturvärden försvinner.
Exploateras området med hus kommer samtliga naturvärden att försvinna.
Några olika förslag på kompensationsåtgärder:
1. Exploateras hela område 1 behöver kompensation ske för de naturvärden
som försvinner. Eftersom det handlar om att ovanlig och hotad hävdgynnad
flora försvinner är det lämpligt att Kungälvs kommun skriver avtal med
markägare om att hålla hävden öppen på annan lämplig jordbruksmark som
idag har fått stå ohävdad. Marken ska idag ha potential att få tillbaka en
ovanlig hävdgynnad flora. Förslag på mark bör göras av sakkunnig biolog.
2. Plantor av nattviol samt vattenstånds kan flyttas till annan lämplig plats.
Lämplig plats att flytta plantor till är fuktig del av någon betesmark i
omgivningen som har bibehållen hävd. Förslag på lämplig plats att flytta
arten till bör tas fram av sakkunnig biolog.
3. Stenmurar (nr 6, 9, 10) runt jordbruksmarken kan röjas för att upprätthålla
den biologiska mångfalden knuten till stenmurar.
4. Ek nr 24 kan friställas genom att röja sly runt den.
5. Diket (nr 14) är skyddat enligt miljöbalken som ett generellt biotopskydd
vilket medför att det till exempel inte kan läggas igen utan en
dispensansökan. Runt diket växer vattenstånds. Om diket blir kvar som ett
öppet dagvattendike kan avtal med markägaren skrivas för att bibehålla
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hävden, alternativt slå diket en gång per år, och på detta sätt gynna
vattenstånds.

Figur 8.

Område 1. Område med högre naturvärden som ej bör exploateras har markerats med

rött.

Förslag kompensationsåtgärd för område 2
Vattenstånds (Jacobaea aquatica) är en rödlistad art klassad som sårbar (VU).
Populationer av arten bedöms vara kraftigt fragmenterad. Det är en uppenbar
minskning av artens lokalområden och delpopulationer, vilket leder till att artens
reproduktiva individantal minskar.
De naturvärden som finns i område 2 är vattenstånds och dessa naturvärden kommer
helt att försvinna med planerad planläggning. Förslag på kompenserande åtgärder är:

11 (18)

1.

Förslag på kompensationsåtgärder

Datum

2014-10-20

och uttalande om naturvärden,

Ver

1

Detaljplan Håffrekullen 1:6 m.fl

Dok.nr

2002-27/10/01/2002-27_pm001

Flytta de plantor av arten som finns i området till annat likvärdigt område
för att på så sätt bibehålla delpopulationen. Vattenstånds växer på fuktig till
våt mark vid stränder av sjöar och vattendrag, ofta på mark som
översvämmas på vårarna. Den finns också på något torrare betesmarker i
anslutning till mader och stränder. Som inkomling kan den finnas på diverse
platser men föredrar fuktiga miljöer, som diken, fuktiga betesmarker m.m.
Eftersom vattenstånds är giftig ratas den av betande djur och är därför
mycket gynnad av bete som minskar konkurrensen och skapar grogrund för
etablering. Igenväxning med vass, buskar och träd är ett hot eftersom den är
ganska ljuskrävande och behöver ett visst mått av störning för att fortleva.
Uttorkning av mader och fuktiga betesmarker är ett hot. Betet måste
bibehållas för att den ska kunna etableras. Igenväxande av betesmarker är ett
hot mot arten. Lämplig plats att flytta plantor till är fuktig del av någon
betesmark i omgivningen som har bibehållen hävd. Förslag på lämplig plats
att flytta arten bör tas fram av sakkunnig biolog.

2. Kungälvs kommun kan skriva avtal med markägare om att hålla hävden
öppen på annan likvärdig jordbruksmark som idag har fått stå ohävdad och
där chans finns att vattenstånds kan etableras. Marken ska idag ha potential
att få tillbaka en ovanlig hävdgynnad flora. Förslag på mark bör göras av
sakkunnig biolog.

Förslag skötsel stenmur nr 5 samt träd nr 23
Stenmuren (nr 5 kartbilaga) ligger i sydost-nordvästlig riktning, vilket medför att
den inte har ett direkt sydläge. För att öka den biologiska mångfalden på och runt en
stenmur behöver den ligga i öppet solbelyst läge. För denna stenmur är inte läget
optimalt eftersom det ligger ett skogsområde på murens sydvästsida och skuggar.
Vid muren finns en spärrgrenig ek som är värdefull och bör bevaras (figur 8). En
spärrgrenig ek vittnar om att den historiskt har fått stå relativt fri från skuggande
träd och kunnat breda ut sina grenar åt alla håll. En sådan ek är mer värdefull än en
icke spärrgrenig ek på grund av att kronan är välutvecklad och kan utgöra livsmiljö
för andra organismer. Trots att trädet skuggar muren utgör trädet i sig en viktigare
livsmiljö än den korta biten av stenmuren som trädet skuggar. All sly och övrigt vid

12 (16)

Förslag på kompensationsåtgärder

Datum

2014-10-20

och uttalande om naturvärden,

Ver

1

Detaljplan Håffekullen 1:6 m.fl

Dok.nr

2002-27/10/01/2002-27_pm001

muren som skuggar röjs bort (figur 9-10). De båda ekarna och lönnen kan röjas bort
för att gynna solinstrålningen till muren (figur 11). Häggen och andra bärbärande
buskar sparas för att ge föda åt fåglar och insekter.

Figur 9.

Spärrgrenig ek? vid stenmuren som bör sparas.

Figur 10.

Två ekar och en lönn kan röjas bort för att skapa mer ljus till stenmuren. Häggen sparas
för att ge nektar och bär åt insekter och fåglar.
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Figur 11.

Stenmur med behov av röjning. Foto mot sydost.

Figur 12.

Stenmur med behov av röjning. Foto mot nordväst.
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Ytterligare inventering av nytt planområde
En bedömning görs att en inventering krävs för att kunna göra en
naturvärdesbedömning av de båda områdena. Båda dessa områden ligger utanför
gränserna för den inventering som gjordes 2013.
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