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Genomförande
Uppdrag
På uppdrag av Härryda Kross AB har Naturcentrum AB utfört en naturvärdesinventering av ett område i Bråta, Härryda kommun. Inventeringen skall utgöra
underlag till ansökan om tillstånd för bergtäkt. Inventeringsområdet framgår av
figur 1. Dessutom har en bedömning gjorts om hur befintliga naturvärden kan
komma att påverkas av den planerade verksamheten, samt huruvida artskyddsförordningen kommer att aktualiseras.

Figur 1. Inventeringsområde

Metodik
Inventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS 19 90 00. Det innebär identifiering av geografiska områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, samt
bedömning av denna betydelse. Områden av positiv betydelse för biologisk mångfald ska avgränsas och beskrivas som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt.
Med biologisk mångfald avses: ”mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”.

Förarbete
För att identifiera potentiella naturvärdesobjekt flygbildtolkades hela inventeringsområdet. Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen eftersöktes dessutom från följande källor:
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•
•
•
•
•

Länsstyrelsen i Västra Götalands WebbGIS.
Naturvårdsverkets Skyddad natur.
Skogsstyrelsens Skogens pärlor.
Jordbruksverkets databas TUVA.
ArtDatabankens databaser, Artportalen, utdrag av rödlistade och skyddade
arter (2018-04-10).
• Härryda kommuns naturvårdsplan

Fältinventering
Fältinventering genomfördes genom att hela inventeringsområdet genomströvades. Utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöktes biotopkvaliteter och
arter av betydelse för biologisk mångfald. Fältinventeringen genomfördes den 16
april 2018 med kompletterande besök den 18 april samt den 10 maj 2018.

Naturvärdesobjekt och landskapsobjekt
Svensk Standard SS 19 90 00 innebär att områden av positiv betydelse för biologisk mångfald avgränsas och beskrivs som naturvärdesobjekt eller landskapsobjekt. Naturvärdesobjekten skall naturvärdesbedömas och utgöras av en dominerande naturtyp. Landskapsobjekten kan bestå av flera olika naturtyper och behöver inte naturvärdesbedömas.

Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1
Störst positiv betydelse för biologisk mångfald
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2
Stor positiv betydelse för biologisk mångfald
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3
Påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Viss positiv betydelse för biologisk mångfald.
Figur 2. Naturvärdesklasser.

Naturvärdesbedömning
Naturvärdesobjektens betydelse för biologisk mångfald bedöms enligt en skala i
tre eller fyra naturvärdesklasser enligt figur 2. Vid bedömningen görs en sammanvägning av områdenas artvärde och biotopvärde.
Naturvärdesklass 1–3 är obligatoriska och naturvärdesklass 4 är ett tillägg.

Detaljeringsgrad
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika
detaljeringsgrad. Inventeringen genomfördes i detta fall med detaljeringsgrad
detalj. Det innebär att redovisningen omfattar naturvärdesobjekt med en yta av
10 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en minsta längd av 10 m och 0,5 m
bredd.
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Tillägg
Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard SS 19 90 00 kan utföras med olika
tillägg. Vid denna inventering har nedanstående tillägg ingått:
Tillägget naturvärdesklass 4, vilket innebär att även naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde –identifieras och avgränsas.
Tillägget generellt biotopskydd vilket innebär att innebär att alla områden som
omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordning om områdesskydd, oavsett storlek, identifieras och kartläggas.
Tillägget fördjupad artinventering vilket innebär att specifika arter eller artgrupper
inventerats med den särskilda metodik, vid de tidpunkter och med den särskilda
kompetens som kan krävas för vissa arter/artgrupper. De aktuella artgrupperna i
denna inventering har varit i synnerhet groddjur, men även andra arter som omfattas av artskyddsförordningen har särskilt eftersökts.

Naturvårdsarter
Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller
som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Bland naturvårdsarterna har rödlistade arter och skyddade arter särskild betydelse. Naturvårdsarter
kan, men behöver inte, tillhöra en eller flera olika kategorier enligt nedan.
Med rödlistad art menas art som enligt den internationella naturvårdsunionens
(IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige utan
löper risk att försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier.
NT= Nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nationellt utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av ovanstående hotkategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas som hotade.
Skyddade arter markeras i rapporten med (§) efter artnamnet. Med skyddad art
eller fridlyst avses art som omfattas av förbud enligt 4–9 §§ Artskyddsförordningen. När det gäller fåglar, som samtliga är skyddade, är praxis att beakta rödlistade
arter och arter som redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv. Stöd för en sådan
praxis finns i Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2009) där följande
står att läsa: ”Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga
1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en
negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.” I handboken listas ett antal fågelarter
vars populationer minskat med 50 % eller mer under perioden 1975–2005 enligt
Svensk häckfågeltaxering. Dessa uppgifter är emellertid föråldrade och har därför
inte beaktats i denna rapport såvida arterna inte arterna är rödlistade eller redovisas i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv.
Skogsstyrelsen har tagit fram en förteckning över arter som genom sin närvaro
indikerar att ett område har högt naturvärde i skog – signalarter i skog. Art som
tillhör denna kategori markeras med (S) efter artnamnet. Arter som enligt Skogsstyrelsens förteckningar har lågt signalvärde i den aktuella regionen har inte beaktats.
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Arter som bedöms uppfylla definitionen för naturvårdsart men som inte tillhör
någon av ovanstående kategorier redovisas utan markering efter artnamnet.

Övrigt om arter
Inventering av arter syftar till att med rimlig säkerhet utgöra underlag naturvärdesbedömning samt avgränsning av naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Det
innebär att det kan finnas fler naturvårdsarter, rödlistade arter och skyddade arter utöver de som påträffats och redovisats. För att med större säkerhet konstatera eller utesluta om vissa arter finns eller inte finns i ett område krävs normalt
upprepade, specialiserade, artinriktade och fördjupade inventeringar.
De under inventeringen påträffade naturvårdsarterna har registrerats på Artportalen.

Resultat
Informationskällor - tidigare kända uppgifter
Naturinventeringar
Uppgifter om biologisk mångfald inom inventeringsområdet finns i följande källor.
• ArtDatabanken/Artportalen, utdrag ur databas för rödlistade och skyddade
arter, 2018-04-10

Naturvårdsarter
Det finns ett par relevanta uppgifter i ArtDatabankens material av naturvårdsarter
inom eller i direkt anslutning till inventeringsområdet (figur 3). Det gäller ett fynd
av skalbaggen myskbock Aromia moschata S i ett skogsbryn mot åkermarken i
väster i juli 2017 samt ett fynd av fjärilen sexfläckig bastardsvärmare Zygaena
filipendulae NT i ruderatmark omedelbart NO om området, också detta i juli 2017.
Övriga registrerade uppgifter hos ArtDatabanken bedömdes inte relevanta, då
lokalerna sannolikt ligger utanför inventeringsområdet (koordinaterna är osäkra)
eller beroende på att iakttagelserna är av tillfällig karaktär.

Gällande områdesskydd
Det finns inga gällande områdesskydd inom inventeringsområdet, med undantag
av de biotoper som under inventeringen bedömts omfattas av generellt biotopskydd, se nedan under "Inventeringsresultat".
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Figur 3. Informationskällor, naturinventeringar.

Inventeringsresultat
Beskrivning av inventeringsområdet
Området är ca 5,7 ha stort och utgörs av en skogsklädd bergknalle omgiven av
vägar i norr och söder, åkermark samt en grustäkt i väster och industrimark i öster. En del åkermark ingår i inventeringsområdet, troligen främst använd till vallodling men stundom också till betesmark. På bergets platå växer talldominerad
blandskog, och längs den västra kanten finns en ekdominerad randädellövskog. i
brynet mellan skog och åkermark finns även ett smärre vattendrag/dike, som har
sin upprinnelse i en källa i områdets nordvästra del. Uppe på berget finns även en
damm, sannolikt relativt nyligen uppdämd då en dalgång fyllts med krossmaterial
i öster vilket skapat en permanent vattensamling. Detta har resulterat i att ett
stort antal träd har dränkts och står som torrakor i dammen.

Naturvärdesobjekt
Vid inventeringen identifierades tre naturvärdesobjekt tillhörande terrestra naturtyper (se figur 4) och två naturvärdesobjekt tillhörande limniska naturtyper. Ett
naturvärdesobjekt bedömdes ha påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3. Övriga
objekt bedömdes ha visst naturvärde - naturvärdesklass 4. Tre av objekten utgörs
av skogliga miljöer, det övriga två av ett småvatten samt ett vattendrag.
Katalog med samtliga naturvärdesobjekt finns på sidan 12.
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Figur 4. Naturvärdesobjekt.

Figur 5. Guldlockmossa på en ek i naturvärdesobjekt 1.

Naturvårdsarter
Nio naturvårdsarter påträffades vid inventeringen. Arterna listas nedan (tabell 1).
I ekskogen i naturvärdesobjekt 1 noterades signalarterna glansfläck, barkkornlav
och guldlockmossa. Här hittades även enstaka yngre askar EN, en art som emellertid fortfarande är mycket vanlig men hotas av svampsjukdomar. Inga äldre/grövre
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askar eller askbestånd hittades i området. Äldre födosöksinhack av spillkråka NT
(upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1) hittades i naturvärdesobjekt 1, 4 och 5.
Inga bohål eller andra tecken på att arten häckar i området hittades dock. Området bedöms inte heller vara optimalt som häckningsmiljö på grund av avsaknad av
lämpliga boträd, men kan ha gästats av kringströvande fåglar eller ingå i de perifera delarna av ett revir. Några ängspiplärkor (NT) rastade runt åkermarken i områdets västra del vid det första aprilbesöket. Det är under artens sträcktid och det
bedömdes röra sig om tillfälligt rastande fåglar, men det är inte otänkbart att
åkermarken skulle kunna ingå i ett häckningsrevir för arten. Revlummer (fridlyst
enligt artskyddsförordningen 9 §) hittades rikligt på en smärre yta i naturvärdesobjekt 3. Åkergroda (fridlyst enligt artskyddsförordningen 4 §) och vanlig groda
(fridlyst enligt artskyddsförordningen 6 §) hittades i stor mängd i naturvärdesobjekt 5, se vidare under "Fördjupad artinventering".
Tabell 1. Relevanta naturvårdsarter som observerades i inventeringsområdet under naturvärdesinventeringen. För varje förekomst anges vilken naturvårdskategori arterna tillhör (rödlistade anges med respektive hotkategori, signalarter
anges med ”S” och fridlysta arter anges med ”(§)”).
Svenskt namn

Vetenskapligt namn

glansfläck

Arthonia spadicea

S

barkkornlav

Lopadium disciforme

S

guldlockmossa

Homalothecium sericeum

revlummer

Lycopodium annotinum

(§)

ask

Fraxinus excelsior

EN

spillkråka

Dryocopus martius

NT, (§)

ängspiplärka

Anthus pratensis

NT

vanlig groda

Rana temporaria

(§)

åkergroda

Rana arvalis

(§)

Figur 6. Generellt biotopskydd.
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Generellt biotopskydd
Några biotoper som bedöms omfattas av det generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordning om områdesskydd har identifierats (figur 6).
Det rör sig om ett småvatten, ett odlingsröse och två stenmurar vilka samtliga
gränsar mot åkermark.

Fördjupad artinventering - groddjur
Metodik
Eftersom grodrom påträffades i dammen i naturvärdesobjekt 5 genomfördes en
fördjupad artinventering av groddjur i avsikt att utröna artsammansättning och
miljöns värde som reproduktionslokal. Dammen fältbesöktes därför nattetid den
10 april för att eftersöka stjärtlösa groddjur, samt 10 maj med fokus på salamandrar. Vid besöken lyssnades efter spelande grodor, och de områden av dammen som gick att komma åt från land genomlystes noggrant med ficklampa för att
eftersöka salamandrar.
Resultat
Vid nattbesöket den 10 april möttes inventeraren av en närmast öronbedövande
kör av spelande grodor. Många grodor sågs i dammen med hjälp av ficklampa,
antalet och proportionerna är svårt att bedöma, men det rörde sig sannolikt om
hundratals djur varav ungefär lika stor andel åkergroda som vanlig groda. Lokalen
bedöms därmed vara en mycket god reproduktionslokal för dessa arter. Inga salamandrar noterades under något av besöken. Enstaka salamandrar kan säkerligen reproducera sig i dammen, men det bedöms inte vara någon viktig reproduktionslokal för salamandrar.

Figur 7. Gott om grodrom i naturvärdesobjekt 5. Till höger i bild syns även en
groda sticka upp!
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Redovisning av naturvärdesobjekt
Objekt-ID: 1
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Ekskog
Natura 2000-naturtyp: 9190 - näringsfattig ekskog
Beskrivning: Randekskog längs bergets västra kant. Medelålders-äldre ekskog i
brant/sluttning på mager, hedartad mark med inslag av rönn, björk, sötkörsbär, tall och yngre ask. Ställvis högstammig ekskog omväxlande med partier
med knotiga och senvuxna ekar, enstaka grova och någon mycket grov ek med
håligheter. Ställvis rikligt inslag av block och lodytor. Inslaget av död ved är
måttligt - ställvis rikligt. Botten- och fältskikt är glest eller obefintligt med
kvastmossor, björnmossor och kruståtel. Objektet genomkorsas av stenmurar.
Biotopkvalitéer: Äldre ädellövträd, hålträd, block, lodytor, död ved.
Naturvårdsarter: Glansfläck Arthonia spadicea S, barkkornlav Lopadium disciforme
S, guldlockmossa Homalothecium sericeum S, spillkråka Dryocopus martius NT
(§) - äldre födosöksinhack. Myskbock Aromia moschata S är tidigare påträffad i
objektet. Arten bedöms kunna finnas kvar, då enstaka äldre sälgar som är nödvändiga för myskbockens larvutveckling finns i objektet.
Områdesskydd: I objektets nordligaste del finns ett odlingsröse och en stenmur
som gränsar till åkermark, vilket innebär att de omfattas av det generella biotopskyddet.
Kommentar: Objektet ligger nära, men bedöms inte riktigt uppfylla kriterierna för
naturvärdesklass 2.

Figur 8. Ekskog i naturvärdesobjekt 1.
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Objekt ID: 2
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde - naturvärdesklass 4
Dominerande naturtyp: Vattendrag
Biotop: Bäck/dike, källa.
Natura 2000-biotop: Källan kan eventuellt hänföras till 7160 - källor och källkärr.
Beskrivning: Liten, troligen naturlig källa i gräns mellan skog och åkermark som
rinner upp i en liten bäck/uträtat dike som löper i skogsbrynet söderut. Viss utfällning av järnoxid i källan. Vattendraget är ca 1 m brett och ett par dm djupt,
långsamflytande med detritusbotten. Delvis beskuggat av en trädridå. I källan
dominerar källgräsmossa och mannagräs, diket är vegetationsfattigt men visst
inslag av bäcknate finns. Diket rinner ned i kulvert i objektets sydligaste del.
Biotopkvalitéer: Källa, vattendrag.
Områdesskydd: Objektet gränsar till åkermark och bedöms därmed omfattas av
det generella biotopskyddet.

Figur 9. Källa och dike/vattendrag i naturvärdesobjekt 2.
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Objekt-ID: 3
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde – naturvärdesklass 4
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotop: Blandsumpskog
Beskrivning: Sumpig skog dominerad av yngre gran och medelålders - äldre björk
och inslag av al. Små, öppnare skogskärr med vitmossor och tuvull förekommer
i objektet. I objektets nordligaste del finns gråvidesnår. Sparsamt-måttligt inslag av död ved, däribland en del björkhögstubbar. I botten- och fältskikt återfinns björnmossor, västlig hakmossa, blåtåtel och tuvull.
Biotopkvalitéer: Sumpskog, död ved.
Naturvårdsarter: Revlummer Lycopodium annotinum (§).

Figur 10. Litet skogskärr i naturvärdesobjekt 3.
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Objekt-ID: 4
Naturvärdesbedömning: Visst naturvärde - naturvärdesklass 4
Dominerande naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Blandskog, hällmarkstallskog
Beskrivning: Medelålders, varierad blandskog på mager mark. Objektet är starkt
kuperat, i de högsta lägena med berg i dagen och ett tunt jordtäcke återfinns
ren hällmarkstallskog med inslag av en. I dalarna dominerar björk, ek och gran
med inslag av asp, rönn och oxel. Enstaka äldre tallar finns i objektet. Ställvis
finns inslag av block och lodytor. I fältskiktet återfinns blåbär, lingon, blåtåtel
och örnbräken. I hällmarkstallskogen finns berg i dagen och ett tunt jordtäcke
med renlavar och raggmossor. Överlag sparsamt - måttligt inslag av död ved.
Biotopkvalitéer: Död ved. Solexponerade äldre tallar. Block och lodytor.
Naturvårdsarter: Spillkråka Dryocopus martius NT (§) - äldre födosöksspår i talltorrakor.

Figur 11. Blandskog i naturvärdesobjekt 4.
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Objekt-ID: 5
Naturvärdesbedömning: Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3
Dominerande naturtyp: Småvatten
Biotoper: Damm
Beskrivning: Medelstor damm, människoskapad genom uppdämning av dalgång.
Dammen är vegetationsfattig och tämligen beskuggad. Det finns mycket gott
om stående död ved i dammen, sannolikt träd (ek, tall och björk) som dränkts
då dalgången dämdes upp.
Biotopkvalitéer: Död ved, värden för groddjur.
Naturvårdsarter: Viktig reproduktionslokal för åkergroda Rana arvalis (§) och vanlig groda Rana temporaria (§). Födosöksinhack av spillkråka Dryocopus martius
NT, (§) i torrakor.

Figur 12. Dammen i naturvärdesobjekt 5.
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Konsekvenser
Påverkan på naturvärden
En bedömning har gjorts av hur och i vilken utsträckning inventeringsområdets
befintliga naturvärden påverkas av den ansökta verksamheten. Endast de naturvärden som direkt påverkas av den ansökta verksamheten inom området har beaktats, alltså inte eventuell påverkan av exempelvis ökade transporter till och från
täkten och dylikt.
Nästan hela berget i inventeringsområdet har bedömts hysa vissa - påtagliga naturvärden. De naturvärdesobjekt som identifierats kommer sannolikt att påverkas
starkt av den ansökta verksamheten. Om hela berget omvandlas till en bergtäkt
kommer de identifierade naturvärdena att försvinna. Det är svårt att genomföra
kompensationsåtgärder för skogliga miljöer vars värde är förknippat med äldre
träd. Dammens värden för groddjur är lättare att återskapa som kompensationsåtgärder, se nedan under "Artskyddsförordningen". Området kan vidare sägas
utgöra en förbindelselänk mellan värdefulla skogsområden i norr (Bråtaskogens
naturreservat) och i söder (Wendelsbergsparken). Vid en avskogning av inventeringsområdet skulle denna länk brytas.
Om det finns möjlighet att spara delar av undersökningsområdet rekommenderas
att i synnerhet naturvärdesobjekt 1 skonas från exploatering.

Generellt biotopskydd
Två stenmurar, ett vattendrag och ett odlingsröse har bedömts omfattas av det
generella biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordning om områdesskydd. Om dessa påverkas av ansökt verksamhet krävs dispens.

Artskyddsförordningen
Aktuella arter som omfattas av artskyddsförordningen och påträffades inom inventeringsområdet är revlummer, spillkråka, vanlig groda och åkergroda.

Revlummer
Ett smärre bestånd av revlummer på ett par kvadratmeter hittades i naturvärdesobjekt 3. Arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen 9 §, vilket innebär att det
är förbjudet att 1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och 2.
plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra
kommersiella ändamål. Arten är mycket vanlig i triviala skogsmiljöer i sydvästra
Sverige, och artens bevarandestatus på lokal/regional nivå bedöms inte påverkas
om detta bestånd skulle försvinna.
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Figur 13. Revlummer i naturvärdesobjekt 3.

Spillkråka
Äldre födosöksinhack av spillkråka, som är rödlistad (NT) och upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, hittades i naturvärdesobjekt 1, 4 och 5. Arten bedöms inte
häcka i området, men det kan möjligen ingå i de perifera delarna av ett revir. Området bedöms inte vara särskilt lämpligt som häckningsbiotop eftersom det är ont
om lämpliga boträd.

Figur 14. Äldre födosöksinhack av spillkråka vid basen av talltorraka i naturvärdesobjekt 5.
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Groddjur
Dammen i naturvärdesobjekt 5 bedöms vara en viktig reproduktionslokal för vanlig groda och åkergroda. Vanlig groda är fridlyst enligt artskyddsförordningen 6 §,
vilket innebär att det är förbjudet att: 1. döda, skada, fånga eller på annat sätt
samla in exemplar, och 2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. Åkergroda
är fridlyst enligt artskyddsförordningen 4 §, vilket innebär att det är förbjudet att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur, 2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 3. avsiktligt förstöra
eller samla in ägg i naturen, och 4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Att förstöra dammen skulle alltså innebära ett brott mot
den sistnämnda paragrafen. Då behövs således ansökas om dispens, vilket säkerligen innebär att kompensationsåtgärder behövs. Exempel på sådana kompensationsåtgärder kan vara skapande av andra reproduktionsmiljöer i närområdet i
form av dammar. Sådana dammar behöver även en skötselplan med regelbundet
återkommande underhåll för att undvika igenväxning. Andra former av kompensation kan vara skapande av övervintringsmiljöer för groddjur.
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