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Uppdrag och metodik 
På uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB, har Naturcentrum AB genomfört en 
biotopkartering och naturvärdesbedömning inom utredningsområde för 
planerad bebyggelse på fastigheten Ertseröd 1:3 i området Tanums Strand i 
Tanums kommun. Arbetet genomfördes i mitten av september 2013. 
Rapportens biotopkartering beskriver miljötyper i området och 
naturvärdesinventeringen beskriver funna naturvärden i form av 
naturvärdesområden, linjeobjekt, punktobjekt och speciella arter. Fullständig 
metodik för inventering och naturvärdesbedömning framgår av bilaga 1. 

Inventeringen är ett faktaunderlag. I slutet av rapporten finns också en del som 
tar upp konsekvenser på områdets naturvärden vid en eventuell exploatering.  

 

Sammanfattning 
Utredningsområdet består dels av åkermark och dels av skog. I kanten på 
åkermarken finns ett par generella biotopskydd i form av stenmurar. 
Skogsmarken består av ett mindre område med ung triviallövskog som nyligen 
gallrats. Det domineras av glest stående asp och björk och här fanns vid 
besöket en del färsk död lövved. Övrig skog består dels av en blandskog med 
äldre lämnade tallar och yngre lövsly, och dels av en enbuskrik hällmarks-
tallskog.  

Området har inga naturvärdesområden och inget av delområdena har några 
högre naturvärden. I blandskogen finns ett mindre bestånd av den fridlysta 
revlummern (upptagen i artskyddsförordningen) och stenmuren i åkerkanten 
mellan skogen och åkern, faller under odlingslandskapets generella 
biotopskydd. Angående revlummern så kan det krävas dispens för att 
exploatera där den växer och ett initialt samråd med Länsstyrelsen 
rekommenderas. 

Inga rödlistade arter noterades i inventeringsområdet och inga miljöer bedöms 
som potentiella livsmiljöer eller övervintringsplatser för några andra arter i 
artskyddsförordningen. 

Konsekvenser av en exploatering av området innebär att smådjur och 
småfåglar får mindre miljöer att röra sig i. Inga hotade eller 
naturvårdsintressanta arter påverkas dock. 
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Biotopkartering 
Området består av två huvudsakliga markslag, åker och skog.  

Åkermarken 
Åkermarken utgörs av en enhetlig åker. Mot skogen i väster avgränsas den av 
en enkellagd stenmur. Stenmuren ingår i odlingslandskapets generella 
biotopskydd. Det innebär i princip att man måste ha tillstånd för att ta bort 
hela eller delar av muren. 

Skogsmarken 
Skogen delas i biotopkarteringen upp i nyligen gallrad triviallövskog, blandskog 
och hällmarkstallskog (figur 1). Alla tre skogstyperna domineras av yngre skog 
utan högre naturvärden. Självklart innehåller de generella naturvärden och 
utnyttjas av mindre däggdjur som rådjur, harar, katter och av småfåglar.  

 

Figur 1: Biotopkartering med inlagda naturvärdesarter och objekt med visst naturvärde. 
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Gallrad triviallövskog  
Ljusgrön färg i figur 1. 

Naturvärden: stenmur, färsk död lövved 

Mindre skogsobjekt som nyligen gallrats. Kvar finns glest stående björk och 
asp. I brynet mot åkern står en del hasselbuskar. Vid gallringen har en del 
GROT (grenar, rötter och toppar) lämnats och området är idag relativt rikt på 
nydöd ved. Äldre död ved är dock mycket sparsamt förekommande.  

Markskiktet domineras av blåbär, skogsstjärna, kaprifol och andra triviala arter. 
Mot åkern finns en enkellagd stenmur som bitvis är i dåligt skick (nedrasad). 
Eftersom den gränsar mot odlingsmark så berörs den av odlingslandskapets 
generella biotopskydd och det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att ta bort 
den (gäller både hela muren eller delar av den).  

Stenmurar är viktiga för både djur och växter. Bland djuren används de av 
mindre ryggradsdjur (gnagare, ormar, ödlor), insekter och andra evertebrater 
som både skydd och övervintringsplatser. För lavar och mossor kan de utgöra 
substrat där olika arter växer och för kärlväxter kan muren skapa 
mikroklimatiska förutsättningar som medger en lämplig livsmiljö och även 
skydd från betande djur.  

Figur 2: Nygallrad lövskog där man lämnat i huvudsak björk och asp. Hasselbård mot åkern. 
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Blandskog 
Grön färg i figur 1. 

Naturvärden: grov död liggande och stående ved av tall (enstaka), stenmur 

Blandskogen dominerar inventeringsområdet. Den består av dels äldre tallar 
(cirka 80 år) som lämnats vid avverkning och dels yngre löv och gran av 
igenväxningskaraktär. Den yngre fraktionen är mellan 5 och 15 år. Lövet består 
av björk, rönn, ek och asp. Hela området är mycket tätbevuxet av löv och gran 
och insprängt i detta finns de äldre tallarna. En del tallar har dött och bland 
dessa står en del fortfarande (torrakor) och en del har fallit (lågor). I dessa döda 
träd finns en del insektsspår från triviala vedlevande skalbaggar som brun 
barkbock, barrträdlöpare och större märgborre, och även angrepp av större 
hackspett. 

Markskiktet är mycket sparsamt, men bitvis där solen kommer igenom det täta 
krontaket växer blåbär, småskott av områdets lövträd, kaprifol, ekorrbärr och 
en del mossor. På en plats noterades också den fridlysta revlummern, (figur 1 
och 4). Utbredningen av revlummern var ca 1 m2, koordinater för fyndet är 
X:107848 Y:6506485 +/- Sweref 99 12 00.  Stora delar av området har tidigare 
varit dikat och kvar från denna tid finns tvärgående diken var 10:e till 15:e 
meter. De flesta dikena är uttorkade, men något är fortfarande vattenförande 
och bidrar till att öka den lokala biologiska mångfalden. Inga 
naturvärdesintressanta arter noterades i något av dikena.  

Skogen gränsar också mot åkern i öster och här avgränsas de båda miljöerna av 
en enkellagd stenmur (för stenmurars generella värde se sista stycket i delen 
om gallrad triviallövskog). Stenmuren går sedan vidare i skogen och här berörs 
den ej av biotopskydd, men man bör dock ha samråd med länsstyrelsen. 

Figur 3. Vattenförande dike i blandskog med äldre tall och yngre lövsly.  
Infälld bild: revlummer 
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Tallskog 
Grönbrun färg i figur 1. 

Naturvärden: stenmur, små hällmarksytor 

Tallskogsmiljön i området består av två objekt, ett sydligare med karaktär av 
hällmarkstallskog och ett nordligt med karaktär av igenväxande 
ängsmarkstallskog. 

Den sydliga hällmarkstallskogen har en del hällmarksytor, men domineras av 
ljung- och lavrik tallskog. Träden är mellan 20 och 50 år. Det finns också inslag 
av sälg, rönn, björk och gran. I östkanten av beståndet löper en enkellagd 
stenmur som skapar livs- och övervintringsmiljöer för olika arter. I markskiktet 
hittar man utöver ljung och grå renlav även gulvit renlav, stensöta, kaprifol, 
blodrot, höstfibbla, lingon, kråkbär, hirsstarr och blåmossa. 

Den nordliga delen har ett lite tjockare jordlager och grövre tallar. Träden kan 
vara uppåt 100 år, men står glest. Här finns också någon enstaka grövre björk. 
Marken domineras av täta enbuskage med inslag av gräs, lingon, ljung, kaprifol 
och blåbär.  

Figur 4. Tallskogen i södra delen med del av stenmuren i östra kanten. 
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Områden med naturvärden 
Inget av inventeringsområdets delområden klassades som naturvärden. 
Stenmurar har generellt ett visst naturvärde och har pekats ut och dessutom 
noterades den fridlysta revlummern i blandskogen. 

Fridlysningen för revlummer (9§ Artskyddsförordningen) innebär att man inte 
får gräva eller dra upp arten med rötterna. Det är också förbjudet att samla in 
arten för försäljning eller andra kommersiella ändamål. Uppgrävningsdelen av 
förordningen gäller även för oavsiktlig grävning eller schaktning. Förbuden 
gäller dock inte pågående markanvändning såsom skogsbruk eller jordbruk. 

 För exploatering av olika slag bör dispens krävas även för åtgärder som 
påverkar enstaka exemplar (Naturvårdsverket, 2009).  

Baserat på Artskyddsförordningen så rekommenderas ett initialt samråd med 
Länsstyrelsen i frågan om dispens behöver sökas eller inte. 

 

Generell konsekvensanalys 
Konsekvenser 

Området har låga naturvärden och består i huvudsak av produktionsskog. 
Naturvärden som dokumenterats är endast punkt- eller linjeobjekt i form av 
stenmurar, enstaka torrträd eller lågor.  

Vid en exploatering kommer delar av skogsmiljöerna försvinna och ersättas 
med hus, hårdgjorda ytor och trädgårdsmiljöer.  

För arter som idag utnyttjar de befintliga skogsmiljöerna, t ex rådjur, harar, 
småfåglar och liknande, så kommer livsutrymmet att minska – habitatförlust. 
Ingen av arterna i områdets skogsmiljöer är dock hotade eller ovanliga idag och 
denna enstaka exploatering bör ej påverka någon arts lokala eller regionala 
bevarandestatus negativt.  

 

Åtgärder 

För att minska negativa effekter på det lokala växt- och djurlivet av 
exploateringen så kan man bibehålla utpekade naturvärdesobjekt som 
stenmurar och död ved. Bibehållna stenmurar kommer gynna många arter, 
men också ge en kulturell prägel och identitet åt området, utöver att historiska 
spår bevaras i landskapet. Död ved kan flyttas till skogsytor som man låter vara 
kvar och det gäller även färsk avverkad ved. 
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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 
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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. 

 
 

 
 


