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På uppdrag av Bonava Sverige AB har Naturcentrum AB genomfört en inven-
tering av naturvärden i ett område vid Kareby i Kungälvs kommun. Invente-
ringen ska utgöra underlag för detaljplan för bostäder i området. 

Ingående moment var: 

- Genomgång av befintligt underlagsmaterial från bland annat Naturvårds-
verket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skogsstyrelsen och ArtDataban-
ken. 

- Naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 199000:2014) på fältnivå 
med detaljeringsgrad medel och tilläggen naturvärdesklass 4 och generellt biotop-
skydd. 

Avgränsningen av inventeringsområdet framgår av figur 1.  

Större delen av inventeringsområdet utgörs av åkermark som gränsar till både 
bebyggelse och produktionsartad granskog. I södra delen av åkermarken löper 
en bäck som skuggas av lövträdsdungar och spridda lövträd i igenväxnings-
mark. Flera stenmurar löper genom och i kanten av åkermarken. 

Sökning har genomförts i underlag från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i 
Västra Götaland, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket och ArtData-
banken. Utöver detta har kontakt tagits med Sportfiskarna. Följande material 
hittades. 

Uttag av skyddade och rödlistade arter har erhållits från ArtDatabanken och 
sökning i Artportalen har gjorts för perioden 2000-01-01 till 2016-10-01.  

Elfiske har utförts 2005 i bäcken, ungefär 200 m uppströms inventeringsområ-
dets östra gräns. Stora antal öring noterades då. 

Naturvärdesinventeringen (NVI) utfördes enligt svensk standard för naturvär-
desinventering (SS 199000:2014). Syftet med NVI är att ”identifiera och av-
gränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för 
biologisk mångfald, samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa”. 
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Bedömningen grundar sig på det nuvarande värdet för biologisk mångfald sett 
från förekomst av naturvårdsarter och biotopkvalitet samt sällsynthet och hot. 

En skala med fyra naturvärdesklasser föreskrivs i standarden, där naturvärdes-
klass 1 står för högsta naturvärde, naturvärdesklass 2 för högt naturvärde, naturvär-
desklass 3 påtagligt naturvärde och naturvärdesklass 4 för visst naturvärde. Områ-
den som inte bedöms ha nämnvärd betydelse för den biologiska mångfalden 
sägs ha lågt naturvärde.  

Detaljeringsnivå medel innebär att objekt med en areal större än 0,1 ha eller 
linjeobjekt längre än 50 m och bredare än 0,5 m ska identifieras. 

Fältbesök genomfördes den 27 oktober 2016 med komplettering 10 mars 2017. 
Totalt avgränsades tre objekt med naturvärde (figur 1) – en bäck i preliminär 
naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde samt en lövskogsbård och en grupp små-
biotoper i naturvärdesklass 4 Visst naturvärde. Elva små mark- och vattenområ-
den (småbiotoper) som omfattas av generellt biotopskydd identifierades. Ob-
jekten och småbiotoperna beskrivs nedan. 

Tre rödlistade arter noterades vid inventeringen; ask (rödlistad akut hotad EN) 
förekom i naturvärdesobjekt 2. En flock födosökande starar (rödlistad sårbar 
VU) noterades i objekt 2 (70 exemplar) och två gulsparvar (rödlistad sårbar 
VU) påträffades vid den västligaste stenmuren i naturvärdesobjekt 3. 
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Preliminär naturvärdesklass: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

Dominerande naturtyp: Vattendrag 

Biotoper: Bäck 

Preliminär Natura 2000-naturtyp: Mindre vattendrag (3260) 

Beskrivning: Bäck med mer eller mindre strömmande vatten mellan åkermark 
och lövskog/igenväxningsmark. Uppströms, utanför inventeringsområdet, är 
vattnet strömmande – bitvis forsande och grus, block och höljor är synliga. I 
denna del av bäcken gjordes ett provfiske med el 2005. Stora mängder öring 
fanns då. Inom inventeringsområdet finns småpartier med grus och sten men 
det som dominerar är lerbottnar. Nedströms fortsätter bäcken, åtminstone 
delvis, genom ett öppnare jordbrukslandskap. En befintlig vägövergång finns i 
inventeringsområdets sydvästra del. Den goda förekomsten av öring gör att 
bäcken är en möjlig miljö för stormusslor, till exempel den rödlistade flod-
pärlmusslan. Musslor eftersöktes mycket översiktligt, men inga hittades. 

Biotopkvalitéer: Bäckens östra del är till synes stenigare, strömmande vatten, 
sannolik förekomst av öring, kantzon med träd och buskar. 

Naturvårdsarter: God förekomst av reproducerande öring i bäcken som hel-
het. 

Lagligt skydd: Bäcken omfattas av generellt biotopskydd. 
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Preliminär naturvärdesklass: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Lövskog 

Natura 2000-naturtyp: – 

Beskrivning: Lövbestånd med asp, rönn och ask söder om bäcken. Kraftigt 
uppslag av ek, asp och ask i buskskiktet. Ställvis riklig tillgång på död ved. I 
väster finns en hagmarksrest med en stenmur och några äldre askar med tecken 
på askskottsjuka. En dunge med grova aspar finns i objektets centrala del och 
öppnare partier domineras av triviallöv och rönn, som besöktes av en flock 
födosökande starar vid inventeringstillfället. Beståndet har en skuggande funkt-
ion gentemot bäcken och bidrar med organiskt material och insektsproduktion. 
Fältskiktet domineras av igenväxningsvegetation. 

Biotopkvalitéer: Klen död ved, skuggning, grova aspar, stenmur, bärande 
träd. 

Naturvårdsarter:  

Ask, rödlistad som starkt hotad (EN) 

Stare, rödlistad som sårbar (VU) 

Lagligt skydd: – 
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Naturvärdesklass: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

Dominerande naturtyp: Äng och betesmark 

Biotoper: Stenmur, dike 

Natura 2000-naturtyp: – 

Beskrivning: Objektet utgörs av flera stenmurar och ett långt dike vilka erbju-
der gömslen och underlättar djurens rörelse i landskapet. Ytorna är åtskilda, 
men relativt närbelägna, och bedöms fylla samma ekologiska funktion. Samt-
liga strukturer beskrivs även som enskilda objekt under rubriken ”Generellt 
biotopskydd”. 

Biotopkvalitéer: ledlinjer, gömslen, födoresurs 

Naturvårdsarter: 

Gulsparv, rödlistad som sårbar (VU) 

Lagligt skydd: Objektet (småbiotoperna) omfattas av generellt biotopskydd. 
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Ett landskapsobjekt har avgränsats vid inventeringen (figur 2). Objektet är ett 
stort område med jordbruksmark som även innefattar åkermarken i invente-
ringsområdet. Jordbrukslandskapet har ett värde som rast- och häckningsplats 
för många fåglar, exempelvis sångsvan (EU), trana (EU), vaktel (rödlistad nära 
hotad, NT), sånglärka (rödlistad nära hotad, NT), ängspiplärka (rödlistad nära 
hotad, NT) och buskskvätta (rödlistad nära hotad, NT) samt fungerar som 
jaktmiljö för rovfåglar som blå kärrhök (EU/rödlistad nära hotad, NT) och 
brun kärrhök (EU).  

Av dessa fågelarter bedöms ängspiplärka kunna häcka inom inventeringsområ-
det, vilket även kan utgöra del av habitat för övervintrande/rastande fjällvråk 
och blå kärrhök. 

Bland rapporterna i Artportalen finns största delen av artnoteringarna nordost 
om inventeringsområdet. Inventeringsområdet utgör således en del av land-
skapsobjektet, men är sannolikt inte dess värdekärna. 

 



 10 (20) 

Följande småbiotoper i jordbrukslandskapet, dvs. mark som brukas som åker, 
äng eller bete, är generellt skyddade enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken:  

• Alléer  

• Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark  

• Odlingsrösen i jordbruksmark  

• Pilevallar  

• Småvatten och våtmarker i jordbruksmark (inkl. öppna diken) 

• Stenmurar i jordbruksmark  

• Åkerholmar 

För åtgärder som kan påverka sådana strukturer behövs dispens från Länssty-
relsen. Kompensationsåtgärder kan komma ifråga genom beslutande myndig-
het. 

Elva element som omfattas av generellt biotopskydd i jordbrukslandskap iden-
tifierades vid inventeringen (figur 3). De beskrivs nedan. 
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A. Stenmur. Låg stenmur med kraftig igenväxning med brännässlor, älggräs 
och hallon. Salix och vass finns i lägre partier. Några klena rönnar och enstaka 
rosbuskar växer i stenmuren. Vid besöket noterades två gulsparvar och pilfink. 
Stenmuren döljs nästan helt under markytan på vissa sträckor med ett kortare 
avbrott i mitten av åkern. 
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B. Stenröse. Stensamling kring brunn i åkerns nordvästra hörn. Även om rö-
set är litet kan det ha viss funktion för exempelvis groddjur. Viss igenväxning 
med älggräs i rösets norra kant. 

 

C. Dike. Grunt dike/sänka mellan åkermarken och en traktorväg. Vegetation-
en domineras av älggräs och vass med sparsamt inslag av ängsfräken. Åt-
minstone delar av objektet torkar sannolikt ut periodvis. 
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D. Stenröse. Liknande stensamling som i åkerns nordvästra hörn (element B). 
Större delen ligger under eller alldeles i marknivå. 
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E. Stenmur. Låg stenmur med brännässla och älggräs. Stenarna är mossbe-
vuxna och till viss del belägna under markytan. 

F. Stenmur i utkanten av ett villaområde. Gränsar till åkermark i väster. Sten-
muren är relativt välbevarad med mossbevuxna stenar och uppslag av rönn, 
björk, apel, ros- och syrénbuskar. Underhålls sannolikt i någon mån av närbo-
ende. 
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G. Stenmur. Kraftigt övervuxen stenmur med mossbevuxna stenar. Växtlig-
heten domineras av bredbladiga gräs, brännässla och älggräs, samt tåg. Muren 
blir alltmer diffus i väster, där marken också blir fuktigare genom utträngande 
markvatten. Kan gynna groddjur genom hög markfuktighet och förekomst av 
gömställen. 

H. Stenmur. Låg stenmur i utkanten av åkermarken. Stenarna är relativt stora 
och mossbevuxna. Muren sköts genom röjning av lövsly och ormbunkar, me-
dan rosbuskar och rönn har lämnats kvar. Viss förekomst av klen död ved i sen 
succession. För bild, se naturvärdesobjekt 3. 

I. Dike. Litet dike som löper mellan stenmuren (element I) och skogsmarken 
öster om åkermarken. I norr fortsätter diket ett litet stycke åt nordost mot 
stenmuren (element G). För bild, se naturvärdesobjekt 3. 

J. Bäck. Samma bäck utgör naturvärdesobjekt 1 (se beskrivning ovan). Bäck 
med strömmande vatten söder om åkermarken. Skuggas av lövskogsdungar 
och spridda träd på södra sidan. 
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Ask: Starkt hotad, EN. Noterades i naturvärdesobjekt 2. Asken är ett av de 
vanligaste ädla lövträden i södra och mellersta Sverige. Askskottsjukan är emel-
lertid ett allvarligt hot och ett flertal askar i området visade tecken på sjukdo-
men. 

Gulsparv: Rödlistad sårbar, VU. Två exemplar noterades i rönn och rosbuskar 
i stenmuren väster om åkermarken (naturvärdesobjekt 3, biotopskyddsobjekt 
A). Arten tros minska på grund av ett mer intensifierat jordbruk med mins-
kande antal småbiotoper och kantzoner. 

Stare: Rödlistad sårbar, VU. En flock födosökande starar noterades bland as-
parna och rönnarna i naturvärdesobjekt 2. Arten är beroende av välhävdade 
gräsmarker inom ett rimligt avstånd från häckningsplatsen och hotas i synner-
het av igenväxning och igenplantering. 

Öring: Noterades 2005 genom elfiske ungefär 200 meter uppströms invente-
ringsområdet i naturvärdesobjekt 1. Lokalen har sedan återbesökts för märk-
ning 2012. Arten har i sig inte nödvändigtvis högt naturvärden men reprodukt-
ion påvisar både en god ekologisk status i vattendraget och förekomst av vär-
defulla strukturer. Detta ger förutsättningar för mer sällsynta arter som flod-
pärlmussla, vilken är beroende av laxfiskar som öring i sitt larvstadium. 

Ängspiplärka: Rödlistad nära hotad, NT. Häckning har enligt Artportalen 
tidigare noterats på flera platser både norr och söder om inventeringsområdet. 
Arten förekommer främst i måttligt hävdade marker där boet ofta läggs i ut-
kanten av en grästuva. Hotas av ett allt mer intensifierat jordbruk med dikning, 
torrläggning, igenväxning och igenplantering. 

Fjällvråk: Rödlistad nära hotad, NT. Har enligt Artportalen noterats vintertid 
på flera platser i närheten av inventeringsområdet. Arten häckar främst i fjäll-
trakter men flyttar söderut över vintern. Minskad födotillgång genom uteblivna 
eller reducerade gnagartoppar i Norrland är ett hot mot arten. 

Blå kärrhök: Rödlistad nära hotad, NT. Arten har enligt Artportalen påträffats 
födosökande i närheten av inventeringsområdet i oktober 2002, maj 2010 och 
november 2010. Blå kärrhök häckar i Norrland och hotas i likhet men fjällvrå-
ken av smågnagarnas förändrade populationstoppar. 
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Naturvärdena i inventeringsområdet är i synnerhet knutna till bäcken i söder. 
Tidigare elfiske har påvisat förekomst av reproducerande öring med god rekry-
tering en liten bit uppströms öster om inventeringsområdet. Arten bedöms 
förekomma i bäcken som helhet och inom inventeringsområdet kan bäckens 
östra del vara särskilt intressant.  

Större delen av inventeringsområdet utgörs av åkermark och är del av ett större 
jordbrukslandskap norr om Nordre älv. Den totala arealen åkermark har bety-
delse för rastande fåglar under vår och höst och byggnationen kan innebära en 
habitatförlust för dessa. Sångsvan har tidigare noterats vid ett flertal tillfällen 3 
kilometer öster om inventeringsområdet (Artportalen) och bedöms exempelvis 
kunna använda åkrarna som rastområde. 

 

 

Rekommendationer: Den föreslagna infarten löper rakt igenom en stor 
aspdunge med grova träd, som inte bara har ett naturvärde i sig utan även bi-
drar till vattendragets status genom en hög grad av beskuggning och tillförsel 
av organiskt material. Om infarten ska korsa bäcken bör den hellre förläggas 
någon annanstans. 

Bäcken är mycket fin en kort bit uppströms, med gott om grusiga lekbottnar 
för öring som tydligt var använda för lek. På den aktuella sträckan är bottnarna 
småpartier med grus och sten men det som dominerar är lerbottnar. Strömvat-
tenmiljöer med sten och grus har ett värde för öringen men de är sannolikt inte 
permanenta utan olika partier slammas över respektive friläggs vid olika flöden. 
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Detta innebär att nästan var man än går ner i bäcken leder det till viss negativ 
påverkan. Dock är det ganska lätt att åstadkomma mycket bra kompensation 
med relativt enkla åtgärder. Om man lägger ut bra grusmaterial på en rimlig 
sträcka skapas utmärkta lekförhållanden, som alltså mer än väl skulle täcka 
förlusten för en passage. Sydsidan av bäcken bör man låta vara träd- och busk-
beväxt, så att vattenmiljön skuggas väl. 

Eftersom bäcken är kraftigt fördjupad och rätad pågår erosionsprocesser i slän-
terna på ömse sidor. Med tiden innebär detta att bäcken kommer äta sig in i 
sidorna och det leder eventuellt till problem för närliggande markanvändning. 
Denna problematik kan man motverka genom att ge bäcken lite mer plats. Det 
bästa är att schakta ner slänterna och skapa större volym för vattnet, som vid 
högre flöden tillåts översvämma några meter. På samma gång kan man göra 
vattnet mer tillgängligt för människor som vistas här och skapa intressanta 
naturmiljöer som även tillför estetiska värden och inte minst säkerhet för barn. 

Halvtrumma bör användas för övergången så att så naturliga bottenförhållan-
den som möjligt erhålls och så att man undviker att skapa vandringshinder för 
vattenlevande organismer. Läggs istället en heltrumma måste man tillse att den 
placeras på ett sådant sätt att inget vandringshinder uppkommer. 
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