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Sammanfattning 

Som en del i arbetet med en ny översiktsplan tar Lysekils kommun fram en grönstrukturplan för 
ett avgränsat område inom kommunen som gäller Lysekils tätort och dess närområde. I 
samband med det arbetet identifierades även ett behov av att belysa ytterligare frågor inom 
ämnesområdet biologisk mångfald.  

Calluna AB fick därför i uppdrag att genom en naturvärdesinventering beskriva förekommande 
naturvärden i området. I tillägg uppdrogs Calluna att redogöra för biologisk mångfald samt 
ekologiska funktioner och samband inom och mellan de två olika delområdena i utredningen. 
Utredningen kompletterades även med angivelser om vilka områden som är av störst betydelse 
för biologisk mångfald samt en lista på konkreta åtgärdsförslag för att bevara och förstärka 
naturvärden i kommunens framtida plan- och naturvårdsarbete.   

Resultatet av Callunas inventering runt Lysekil visar på en stor artrikedom i området med 
intressanta ekologiska samband och funktioner. De naturområden som har högst naturvärden 
och biologisk mångfald återvinns utanför tätorten men intressanta naturvärden går även att 
finna i de mer tätortsnära områdena. Utredningen presenterar även ett antal generella 
skötselråd för olika områden, vilka kan fungera som stöd för kommunens fortsatta planarbete i 
framtiden.   
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1 Bakgrund 

1.1 Uppdrag och Syfte 

Som en del i arbetet med en ny översiktsplan genomför Lysekils kommun en grönstrukturplan 
för ett avgränsat område inom Lysekils tätort samt tätortsnäraområden utanför tätorten. Planen 
syftar till att bidra till ett helhetsperspektiv där de gröna miljöernas betydelse för 
samhällsekonomin vägs samman t.ex. biologisk mångfald, folkhälsa och attraktivitet. I samband 
med framtagandet av denna plan har ett antal frågeställningar tagits fram främst inom 
ämnesområdet biologisk mångfald. Utredningen har delats upp geografiskt på två olika 
delområden d.v.s. tätorten och planprogrammet (det tätortsnära planområdet, utanför tätorten).  

Utredningen besvarar följande frågeställningar för de två delområdena:  

För Lysekils tätort: 

1. Naturinventering med identifiering av värdekärnor, spridningskorridorer och 
barriärer/brist på spridningskorridorer samt naturvärdesbedömning (NVI) av 
värdekärnorna. 

2. Förslag på enklare åtgärder för att skapa spridningskorridorer, där sådana saknas, både 
inom tätorten i relation till omgivande tätortsnära naturområden. 

3. Inventering av skyddsvärda träd och förslag på åtgärder för att säkra deras status och 
överlevnad. 

4. Framtagande av riktlinjer för vilda djur för att t.ex. bedöma vilka arter som bör betraktas 
och hanteras som skadedjur inom tätorten. 

 

För planprogrammet (tätortsnära området utanför): 

5. Kort sammanställning/analys av tidigare utförda inventeringar i kommunens 
tätortsnära rekreations-/naturområden (underlag tillhandahålls så långt möjligt av 
kommunen). 

6. Översiktlig naturinventering där sådan saknas och om det bedöms vara av vikt. 

 

För båda delområdena: 

7. Generella förslag på enkla åtgärder som kan öka urban biologisk mångfald, utan att 
minska attraktiviteten och upplevelserna i dessa områden.  

8. Prioriteringslista över vilka områden som bör skyddas/undantas från exploatering för 
att bevara biologisk mångfald och skapa gröna korridorer och passager till/från tätorten. 

 

Calluna AB fick under våren 2016 uppdraget att vara den som både utför naturinventeringar och 
analyser med syfte att besvara punkterna ovan.  
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2 Metod 

För att genomföra uppdraget och säkerställa ett bra resultat har flera metoder använts i 
uppdraget. Naturvärdesbedömningen, som utförts i vissa delområden har utförts enligt SIS:s 
standard: ”SS 199000:2014, Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”. Standarden beskrivs i bilaga 1. Övriga 
metoder som använts i uppdraget beskrivs nedan. 

2.1 Naturvärdesinventering 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för 
biologisk mångfald i ett område. NVI:n resulterar i en avgränsning av områden, 
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. I NVI:n ingår inte 
bedömning av värden för friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild eller ekosystemtjänster. 
En NVI är inte heller en konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers känslighet i 
förhållande till en exploateringsplan. Naturvärdesinventeringen är däremot ett användbart 
underlag inför en konsekvensbedömning och känslighetsbedömning samt ger även en grund 
inför inventering av andra aspekter, som t.ex. friluftsliv, ekosystemtjänster eller landskapsbild. 

Naturvärdesinventeringen inom tätorten utfördes av Jakob Sörensen (ekolog) den 17-19 augusti 
och 7-8 september 2016. GIS-skikt med information om bland annat naturvärdesobjekt har 
upprättats och levererats till Lysekils kommun. Representativa bilder för de olika delområdena 
har lagts in slutrapporten för att illustrera olika naturvärden eller ekologiska samband, av värde 
för utredningen.  

I utredningen ingick en förstudie och en fältinventering. Förstudien innebar en översiktlig 
genomgång av bl.a. ortofoton och diverse kunskapsunderlag för att få en bild av områdets 
samlade naturvärden. Fältinventeringen som därefter utfördes hade en översiktlig 
detaljeringsgrad och syftade till att ge en tydligare bild över kommunens gröna miljöer. För mer 
information kring detaljnivå, se bilaga 1. 

I planområdet (det tätortsnära delområdet, utanför Lysekil) inventerades miljöer med 
begränsad information om förekommande naturvärden samt värdekärnor, som inte tidigare har 
inventerats men som pekats ut av kommunen. Avgränsning och ambitionsnivå diskuterades 
med kommunen före uppstart och inventeringen i fält beslutades genomföras med en översiktlig 
ambitionsnivå. 

2.2 Övriga metoder 

Skyddsvärda träd 

Inom tätorten har skyddsvärde träd inventerats utifrån parameter som stamdiameter och 
håligheter samt andra naturvärden kopplat till träden. Huvudsyftet här var att registrera träd 
som ansågs direkt skyddsvärda alternativt träd med betydelse för biologisk mångfald. 

Löpande kunskapsinsamling 

I samband med fältarbetet och resultatsammanställningen redovisas även följande viktiga 
ekologiska faktorer för området. 

 Spridningskoridorrer  

 Prioritering av områden 

 Förslag på hur man kan öka den biologiska mångfalden 
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 Riktlinjer för vilda djur (önskade/oönskade arter) 

 

2.3 Underlag 

Som underlag för inventeringen användes följande: 

 Utdrag om artfynd och naturvårdsarter i området från Artdatabanken (160705). 

 Diverse GIS-underlag från kommunala, regionala och nationella inventeringar samt 
utpekanden inför grönstrukturplan. 
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3 Resultat  

Samtliga resultat för inventeringens olika delar redovisas som karta i bilaga 2. 

Resultatet delas in efter de båda geografiska områdena ”tätort” och ”planprogram” och 
sammanfattas i slutet. 

3.1 Naturvärdesinventering – tätort  

Allmän beskrivning av området 

I denna utredning är inventeringsområdet indelat i två områden. Dels ett område som omfattar 
tätorten Lysekil och sedan et område som omfattar de nordöstra delarna i direkt anslutning till 
tätorten (figur 1).    

Tätorten omfattar till stor del de bebyggda områdena inom Lysekil samt flera stadsdelar. 
Insprängt i det relativt tät bebyggda området finns grönområden och grönstruktur. 
Huvudsakligen består dessa områden av parker i olika dimensioner, hällmarker och mer 
igenväxta ytor. Entrén till staden går via väg 162 där man efter Dalsvikebukten möts av en utsikt 
över staden med kyrkan i centrum. Flera byggprojekter pågår inom området och särskilt vid 
Norra hamnen har det under senare år genomförts flera projekt. Längst ut på Lysekilshalvön 
ligger Stångehuvud, som är ett fascinerande natur- och friluftområde som är skyddat som 
naturreservat.  

Utanför tätorten och kust och skärgården tar de kala höjdplatåerna vid och detta övergår i ett 
mosaiklandskap längre inuti kommunen. Höjdplatåerna består huvudsakligen av granit och 
omfattas av den vindexponerade zonen innanför kustremsan. Områdena karaktäriseras av 
sparsam vegetation, mest ljung, och vidsträckta vyer över både hav och land med sparsam 
bebyggelse. Där mosaiklandskapet tar vid finns dalgångarna med sina jordbruksmarker och 
strandängar mellan bergsknallar av granit. Randskogarna finner man i gränsen dem emellan. 
Bebyggelse finns i form av mindre småsamhällen och enstaka gårdar och grupper av villor samt 
sommarstugor. Väg 162 fungerar som huvudväg med flera grenar och mindre vägar in och ut ur 
området. 
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Figur 1. Inventeringsområdet är indelat i två områden; ”tätorten” och ”planområdet”. 
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Figur 2. Ett utplock av bilder från området. Överst till vänster: Hällmarker vid Stångehuvud. Överst till höger: 

Glänta i Bagarens hage. Nere till väster: Allé vid Dalskogens kapell. Nere till höger: en triviallövskog i en 
bergspricka. 

Områden med betydelse för biologisk mångfald 

Tretton områden klassades (figur 3) enligt tidigare beskriven metod för naturvärdesinventering. 
I bilaga 3 finns en mer detaljerad områdesbeskrivning av dessa områden samt deras ingående 
naturvärden. Ett område klassades som klass 1 (högsta naturvärde), fyra som klass 2 (högt 
naturvärde) och åtta områden klassades som klass 3 (påtagligt naturvärde). Naturmiljön utanför 
de klassade områdena, har inte uppnått lägsta naturvärdesklass (påtagligt naturvärde) i denna 
inventering. Flera av de värdekärnor, som kommunen tidigare har pekat ut, har i denna 
inventering bedömts och värderats ur ett ekologiskt perspektiv. 

Ytterligare 23 områden har avgränsats och klassats (bilaga 4) dock utanför SIS:s standarden ”SS 
199000:2014”. Analys över vilken roll dessa områden har som t.ex. spridningskorridor, 
utvecklingsområde, kantzon eller som stepping stone för kommunens totala grönstruktur har 
redovisats. 
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Figur 3. Tretton naturvärdesobjekt har klassats vid inventeringen (1-13). Ett område har klass 1 ”högsta 

naturvärde”, fyra har klass 2 ”högt naturvärde” och åtta områden har klass 3 ”påtagligt naturvärde”. Vidare finns 
23 övriga områden (14-36). 
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Områden med stor betydelse för den totala biologiska mångfalden finns spridda över hela det 
geografiska området som har utretts. De största naturvärdena är knutna till Stångenäset och 
Tröte- och Rotemyr, där vi har naturmiljöer med lite olika struktur och kvalitet. Det förekommer 
dels större och delvis öppna sammanhängande havsklippor och hällmarker med sprickdalar där 
skog eller betesmark förekommer. Vidare finns områden som består av små och stora vatten 
samt områden med mer parkliknande karaktär. Naturvärdena är oftast kopplade till det karga 
kustlandskapet med sina hällmarker och havsklippor. De öppna miljöerna har stor betydelse för 
flera arter som är typiska för denna region. I de mer skogbevuxna delarna med träd- och 
buskvegetation samt i parkmiljöerna kan det förekomma skyddsvärda träd och äldre skog med 
relativt stora mängder död ved. Vidare förekommer ett antal småvatten spridda över hela 
området. Dessa småvatten är en bristvara i landskapet och därför värdefulla för en rad arter inte 
minst skyddsvärda groddjur. 

Inventeringsområdets mest värdefulla delområde finns vid Stångehuvud naturreservat som 
också har klassats som högsta naturvärde. 

I figur 4 nedan syns några av inventeringsområdets naturvärden. För en mer detaljerad 
redovisning av naturvärdena för varje klassat delområde, hänvisas till objektkatalogen i bilaga 3.  

 

 

Figur 4. Inventeringsområdet variera i naturtyper från kalla hällmarker/havsklippor till parkliknande miljöer. 

Däremellan finns det bland annat mer igenväxta skogar och en del småvatten och våtmarker.   
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3.2 Spridningskorridorer – tätort  

Genom fältarbete och resultatet från NVI´n har flera spridningskorridorer identifierats (figur 5). 
Den ekologiska funktionen på korridorerna varierar från fungerande till sådana som behöver 
utvecklas för att få en bättre ekologisk funktion. Ett antal delområden och enskilda korridorer 
har pekats ut som särskilt viktiga för att bevara och förstärka arternas spridningsmöjligheter i 
området. Nedan följer en beskrivning samt förutsättning för delområdet eller korridoren 
tillsammans med enklare åtgärder för bättre spridning inom området. Generellt kan man 
konkludera att den på sina håll täta byggnationen inom Lysekil ger begränsat utrymme för 
större åtgärder vilket resulterar i att det är desto viktigare att bevara och förstärka de 
korridorer som idag har hög ekologisk funktion. 

 

Figur 5. Ett flertal spridningskorridorer inom tätorten har identifierats. Funktionaliteten på korridorerna varierar 

från fungerande (gröna) till de som behöver utvecklas för att få en bättre ekologisk funktion (röda). 
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1. Stångenäset - Område har en relativ hög andel naturområden (bl.a. Stångehuvud) som 
ger goda förutsättningar för spridning. Området avgränsas geografisk av havet och 
centrala Lysekil. Det förekommer troligen en spridning mellan fastlandet och 
närliggande öar. Vidare kan man tänka sig en spridning mellan t.ex. Stångehuvud och in 
mot Saltö fjord. Naturtyperna variera men huvudsakligen förekommer klipphällar, små 
vatten samt gräsmarker.  

Åtgärder: Förstärka spridningen mellan 
Stadsparken och Curmans villa via 
Engelska parken. Här finns det även 
goda möjligheter för att utveckla de 
sociala värdena. I övrigt är det viktigt att 
bevara de öppna klipphällarna och på 
sina håll kan buskröjning och möjligen 
bete behövas för att hålla nere 
vegetationen och gynna floran i öppna 
habitat. Stångehuvud naturreservat 
sköts utifrån en upprättad skötselplan. 
Ett iordningställande av Bagarens hage 
kan ha goda ekologiska och sociala effekter. 

2. Centrala bältet – Som ett bälte går detta område från norra till södra hamnen och är ett 
av de smalaste ställen på Stångenäset. Området omfattas av både gammal byggelse 
(gamla stan) och ny sådan. Insprängt finns ett antal mindre parker med Stadsparken 
som den största. Spridningen genom området är minimal och området är en tydlig 

flaskhals som gör det svårt för spridningen 
genom de centrala delarna av Lysekil.     

Åtgärder: För att kunna förstärka 
spridningsmöjligheter i området och vidare 
mot nordöst och nordväst är det en 
förutsättning att befintlig grönstruktur får 
vara kvar. De stora byggstenarna är 
Stadsparken och de mindre parkerna vid t.ex. 
gamla stadsdelen. Att kunna förstärka mellan 
dessa och vidare mot t.ex. Badhusberget med 
t.ex. inhemska blommande buskar som får 
ersätta nuvarande anlagda vegetation (se 

bild). I viss mån bör träd planteras som t.ex. alléer för att skapa ett bättre ekologiskt 
samband mellan de två hamnarna i nord och söder.  

3. Badhusberget – Området omfattar platåberget Badhusberget och ner mot Gullmarborg 
och här förekommer relativa stora 
byggkomplex som t.ex. bostäder, skola och 
idrottsanläggningar. Insprängt i området 
förekommer även några grönområden öster 
om fotbollsplanen samt i branten väster om 
Badhusberget. Övriga grönstrukturer utgörs 
av öppna gräsytor med träd och buskar och 
området av betydelse för spridning 
fortsätter norrut.  

Åtgärder: För att öka attraktiviteten samt 
öka den eklogiska funktionen vid 
Badhusberget kan mer riktade åtgärder 
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genomföras. T.ex. skulle småvatten kunna anläggas tillsammans med tydliga avgränsade 
områden som t.ex. odlingslotter. Sambandet mellan tätorten och Badhusberget skulle 
kunna gynnas av ytterligare träd och buskageplantering. Detta gäller även sambandet 
mellan Gullmarsborg och Stadsparken. Sedan skulle ytan söder om fotbollsplanen kunna 
utvecklas till en mindre grönyta t.ex. som park med aktivitetsyta (se bild). 

 

4. Södra hamnen och väg 162 – Området sträcker sig från stadskärnan utmed södra 
hamnen och följer väg 162 utifrån Lysekil. Förutom vägen finns här järnvägsspår som 
huvudsakligen används sommartid. Längre mot öster kommer ännu en platå vid 
Åkerbräckan. Mot hamnen finns många hårdgjorda ytor och stora byggnader. Insprängt i 
området finns t.ex. kyrkogården vid Fridhemsvägen.  Vid Åkerbräckan finns flera öppna 
ytor med gräs- och hällmarker. Området har stor betydelse för spridningen unt med väg 
162 men är också i stort behov av utveckling för att kunna ha en bättre ekologisk 
funktion. 

Åtgärder: Den stora utmaningen här är att 
skapa förutsättningar för spridning mellan 
tätorten och ut till Åkerbräckan. På några 
platser t.ex. vid rondellen vid Valbogatan har 
grönstrukturer byggds in i stadsmiljön. Utmed 
väg 162 främst på norrsidan finns goda 
möjligheter för plantering av träd och buskar. 
På flera ställen finns staket och berg med goda 
förutsättningar för fler gröna inslag. Det 
förekommer en vis problematik vid plantering 
av träd då dessa kan skymma de närboendes 
havsutsikt. Söder om väg 162 finns goda 

förutsättningar att förstärka och utveckla södra hamnen till något mer attraktivt med 
högre ekologiska värden. De stora hårdgjorda ytorna bör utvecklas och kompletteras 
med mer gröna element. Ända från Lysekils tätort och fram till kyrkogården, vid hamnen 
finns utrymme för bland annat plantering av träd, blommande buskar och andra 
grönstrukturer med betydelse för en bättre spridning för arter.  

5. Bergavägen – Vid Bergavägen intill Valbogatan finns i dag några grönstrukturer 
insprängt i bostadsområdet. De består huvudsakligen av två hällmarker samt en mindre 
park vid Ica och Pilgränd. Detta område har betydelse för spridningen nära Stadsparken 
och vidare norrut. Vidare har detta område stor betydelse för en möjlig spridning genom 
område 6 som beskrivs nedan. 

Åtgärder: Området bör förstärkas för en 
utökat ekologisk funktion. De idag 
obebyggda bergen bör undantas från 
exploatering. Parkeringen vid Ica är en 
stratetiskt viktig plats som bör utvecklas 
genom en mer ekologisk design t.ex. 
blommande inhemska buskar som t.ex. 
rosbuskage och lövträd. Den täta 
bebyggelsen ger liten plats för åtgärder och 
området bör inte förtätas ytterligare. 
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6. Slättevallsgatan – Det bebyggda området kring fotbollsplanen vid Slättevallsgatan 
saknar flera grönstrukturer och spridningen sker huvudsakligen via de delar som utgörs 
av tomtmark. Det ger en försämrad spridningsmöjlighet hos flera arter och det 
förekommer sannolikt för lite gröna element för de mer krävande arterna. Vid 
nuvarande fotbollsplan, som bedöms som nergången finns det goda möjligheter att 
skapa ett bostadsnära grönområde med god ekologisk funktion.  

 

Åtgärder: För att förstärka spridningen i öst-västlig riktning kan t.ex. Trötemyrsvägen 
och Slättevallsgatan utvecklas med vegetation som t.ex. alléer. Vid Trötemyrsvägen finns 
idag en GC-väg som skulle kunna avskärmas från bilvägen med träd eller blommande 
buskar. Nuvarande fotbollsplan skulle i framtiden kunna utformas med en ekologisk 
utgångspunkt och då bli en viktig stepping stone mellan delområde ”Trötemyr/Rotemyr” 
och Lysekil centrum. Tänkbara åtgärder är att anlägga en park med småvatten, 
blommande buskvegetation, lekytor m.m. 

7. Trötemyr/Rotemyr – Området är ett av de största grönområdena inom tätorten och 
består huvudsakligen av två större vatten (Trötemyr och Rotemyr), kringliggande 
hällmarker och lövskog samt skolskogen vid Mariebergsskolan och skogen vidare mot 
Dalskogen. Det finns breda spridningskorridorer och en stor variation av miljöer med 
goda förutsättningar för spridning. Dessutom finns det goda förutsättningar för 
vattenknutna arter att spridas till närliggande vattenmiljöer.  

Åtgärder: Ett motsvarande grönområde storleksmässigt, finns egentligen bara vid 
Stångehuvud.  Bevarandet av detta område är 
därför av stor betydelse totalt sett. Vidare är 
området otroligt viktigt för spridning norrut 
och österut. Men västerut behöver området 
förstärkas för att kunna knytas samman med 
området i söder vid väg 162. Skolskogen vid 
Mariebergsskolan och naturområdena intill 
denna är inte bara viktiga ur ett ekologiskt 
men även ur ett pedagogiskt perspektiv. 
Området runt skolan och Lysekil vattentorn 
har idag goda förutsättningar för spridning.  
Ny bebyggelse har redan gjorts här och 

området är sannolikt intressant för fortsätt bebyggelse. Vid planering av området bör 
möjligheter till spridning göras till en självklar del av planeringsarbetet med syfte att 
bevara och utveckla grönområdena i framtiden.  
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8. Dalskogen – Området har de senaste åren utvecklats till ett område med flera 
verksamheter och större bebyggelser. På 1930-40 talet var detta område samt mot söder 
början på odlingslandskapet som även mot nordöst bredde sig ut betydligt mer än idag. 
Eftersom odlingsmark är betydligt enklare att bebygga består de återstående 
naturmiljöerna idag av hällmarker och igenväxningsmark. Bebyggelsen i området har 
försvårat funktionell spridning över väg 162 i nord-sydlig riktning. I dag förekommer 
endast smalare korridorer som kan binda 
ihop området kring Gullmarsbaden med 
övriga Dalskogen.  

Åtgärder: Ett av de viktigaste nuvarande 
områdena är korridoren mellan Torpet och 
sporthallen i Dalskogen. Denna är idag 
troligen fungerande men alltför smal med 
stora kanteffekter. Väg 162 är en ständig 
barriär och någon typ av övergång eller 
ekodukt skulle ha både ett socialt och 
ekologiskt värde.  

  

9. Torpet – På gränsen mellan större sammanhängande naturområden och mer tät 
bebyggelse finns området kring Torpet. Området består till stor del av ett 
bostadsområde insprängt i naturmiljö, med relativt kuperat terräng och spår efter 
tidigare användning som t.ex. stengärdesgårdar med mera. Tillsammans med Dalskogens 
kyrkogård, så omfattas området av en del naturmiljöer vilket betyder att det i området 
finns relativt goda spridningsmöjligheter. Spridningsmöjligheterna är goda både inom 
området men även till andra naturmiljöer t.ex. i öst.   

Åtgärder: Området vid Dalskogens kapell, 
kyrkogården samt utmed vägen vid 
Dalskogen/Lyse-fiskbäck är en viktig korridor 
mellan de mer tätbebyggda miljöerna i väster 
och naturområden i öster. Detta område har 
även ett socialt värde genom en viktig GC-väg 
och passage under väg 162. Utmed vägen mot 
Fiskebäck bör stråket bevaras och ej 
bebyggas. Stråket anses funktionellt idag, 
såvida det förblir intakt. Stråket mellan Torpet 
och väg 162 bör också bevaras.   

 

10. Storemyr – Området är idag relativt 
påverkat men det förekommer mindre 
vattenområden, björksumpskog med 
mycket död ved samt en betesmark. 
Området är av betydelse för spridning 
mellan Torpet och vidare mot nord och 
nordväst. Önskemål om att bygga och 
exploatera finns i detta område.  

Åtgärder: Svårt att genomföra några 
återgärder i området i förhållanden till 
spridning men området anses vara 
intressant för en utveckling mot ett grönområde i ett annars tät bebyggd industriområde 
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vid Dalskogen. T.ex. är det viktigt att betesmarkerna förblir betade, hålls öppna och att 
vattenmiljöerna och den döda veden bevaras. 

3.3 Skyddsvärda träd – tätort  

I samband med naturvärdesinventeringen kartlades och registrerades även skyddsvärda träd 
inom tätorten. Med denna metod kan man identifiera värdefulla träd, oavsett om de förekommer 
i klassade områden eller inte. Totalt identifierades 40 skyddsvärda träd, spridda över stora delar 
av tätorten. (figur 6, bilaga 5). Huvudsakligen förekommer de skyddsvärda träden inom park- 
eller kyrkogårdsmiljöer vid bl.a. Stadsparken, kyrkogården vid Lysekils kyrka och Dalskogens 
kapell. Samtliga träd anses ha betydelse för biologisk mångfald och har därför ett skyddsvärde.  

 

Figur 6. Vid inventeringen identifierades 40 skyddsvärda träd med främsta förekomsten i      

park- och kyrkogårdsmiljöer. 
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Flera av träden är gamla och/eller grova med många håligheter. Träden ger viktiga livsrum åt 
växter och djur, samtidigt som de erbjuder oss människor svalka, skydd och vackra, 
variationsrika miljöer. Gamla träd har fler livsmiljöer att erbjuda än unga träd, därför ökar 
antalet arter med trädets ålder. Med tiden angrips träd av rötsvampar – grenar faller av och 
skapar håligheter, där fåglar och fladdermöss finner sitt sommarviste. I håligheterna bildas så 
kallad mulm av trädmjöl, svamphyfer, spillning och gamla fågelbon. I den döda veden och 
mulmen lever skalbaggar, myror och andra småkryp. På stammens skrovliga bark trivs lavar och 
mossor. I urbana miljöer står träden ofta solitärt och blir solbelysta, vilken är ytterligare en 
faktor som är viktigt för många arter i dessa miljöer. 

Förslag på åtgärder för att säkra trädens status och överlevnad.  

Utformning av åtgärder på träd i offentliga miljöer bör aldrig baseras på schabloner utan på de 
specifika förutsättningarna på varje enskild plats. Ett träd kan utgöra en säkerhetsrisk i flera 
olika avseenden och kan till exempel behöva hanteras på olika sätt beroende på om det står i en 
miljö med höga naturvärden, höga kulturvärden eller höga sociala värden. 

 

 

Figur 7. Två exempel på skyddsvärda träd. Till vänster syns en oxel med håligheter stående i en allé. Till höger 

en äldre grövre ek på en kyrkogård. 

I miljöer med höga naturvärden är det oftast motiverat att bevara de gamla träden så länge som 
möjligt. Beskärning, skyltning och flyttning av en stig är exempel på alternativ som föredras 
framför nedtagning av riskträd för att inte hota naturvärdena. I vissa situationer kan det vara 
rimligt att göra kraftiga beskärningar. Om man ändå anser sig tvungen att ta bort ett gammalt 
värdefullt träd, till exempel av säkerhetsskäl, kan man istället skapa död ved och låta det 
nedsågade trädet ligga kvar på platsen i många år utan att vara någon fara för t.ex. människor. 
Det är alltså viktigt att i största möjliga mån behålla den döda ved som redan finns eller att 
skapa ny död ved eftersom även ett dött träd kan utgöra levnadsmiljö för många arter under 
lång tid. Det är bäst om man kan spara stående död ved, det vill säga att man låter det döda 
trädet stå kvar på platsen. Det näst bästa alternativet är att spara liggande död ved så intakt och 
odelad som möjligt,  i direkt anslutning till den plats där trädet togs ned. I undantagsfall kan man 
flytta träddelarna till en offentlig faunadepå där man samlar och skyddar död ved för framtiden. 
Alternativt kan man skapa en faunadepå på ett annat lämpligt ställe utanför det aktuella 
området.  

Död ved upplevs av boenden eller besökare ofta som skräpigt men acceptansen ökar om man 
förstår anledningen till att den sparats. Detta kan uppnås genom tydlig information. Död ved är 
viktigt för många insekter, mossor och lavar. En ständig tillgång på gamla träd och död ved är en 
nödvändighet för flera av trädens invånare, eftersom de inte kan förflytta sig långa sträckor. 
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Valet av åtgärd bör utgå ifrån kunskaper om växt- och djurarters förekomst på en viss plats och 
ekologiska krav för dessa arter i sin livsmiljö. Vissa rödlistade arter är exempelvis beroende av 
död ved medan andra kräver ett specifikt trädslag eller träd av en viss ålder. 

Återplantering i biologiskt värdefulla miljöer är viktigt för att skapa kontinuitet och se till att det 
hela tiden finns tillgång på gamla träd som arterna kan flytta vidare till. Eftersom man gärna vill 
spara gamla träd så länge som möjligt kan det ibland vara svårt att hitta plats för de yngre 
träden som ska ta över när de äldre dör. I dessa fall kan man försöka plantera eller spara 
ersättningsträd i närheten av området. Sedan bör hela området (ursprungsområdet och det 
område där ersättningsträden finns) hanteras som en och samma lokal för de arter som lever på 
träden. 

Om det finns specialiserade arter inom området som är beroende av ett visst trädslag bör dessa 
trädslag prioriteras vid återplantering. Ibland kan dock vissa trädslag ersättas av trädslag med 
liknande struktur, till exempel när det ursprungliga trädslaget inte kan återplanteras på grund 
av trädsjukdomar. 

3.4 Arter - tätort 

En fråga som kommunen kommer arbeta mer med framöver är hanteringen av vilda djur som 
rör både önskade och icke önskade arter (t.ex. skadedjur). En kategori som flera kommuner 
jobbar med är ansvarsarter. Syftet med att utse kommunala ansvarsarter är att bevara några av 
kommunens mest sällsynta och hotade arter. Arbetet kan bedrivas långsiktigt och i samarbete 
med t.ex. länsstyrelsen, privata markägare och andra intresserade.  

 

Figur 8. Den starkt hotade sandmålla identifierades vid denna inventering och är ett bra exempel på en 

kommande ansvarsart. 
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För skadedjur är huvudsakligt fokus på tätorten och de arter som kan skapa problem för boende 
eller verksamhetsutövare. En strategi för hanteringen av invasiva arter bör därför upprätthållas.  

Som en del i detta arbete har Calluna tagit fram en bruttolista över berörda arter (ansvarsarter, 
och oänskade invasiva arter och skadedjur). Listan kan behöva revideras, diskuteras och 
utvecklas i samarbete med kommunen för att i slutändan peka ut de arter kommunen vill 
fokusera på i framtida planeringsarbete (tabell 2). 

 

Tabell 2: En bruttolista över möjliga ansvarsarter och oönskade arter som man vidare kan jobba med inom 

kommunen i förslagsvis kontakt med andra aktörer   

Möjliga ansvarsarter Kommentar 

Stallört 

Rödlistad kärlväxt som förekommer på öppna 
friska till fuktiga gräsmarker, framförallt i 
jordbrukslandskapet, men kan även växa på 
havsstrandängar och längs vägar med 
vägkantsslåtter. 

Sandmålla 

Starkt hotad kärlväxt förekommer på sandiga 
eller grusiga havsstränder i nedre delen av 
landstranden, i regel på fläckar där 
konkurrensen med andra arter är låg eller 
obefintlig. Identifierades vid Långaviksbadet 
och Siviks camping. 

Ängsstarr 

Hotad kärlväxt som växer på kalk- och 
näringsrik, fuktig-blöt, gärna översilad mark, 
framförallt i betade rikkärr och på 
kalkfuktängar. Växtplatserna hittar man 
främst i välhävdade naturbetesmarker och 
slåtterängar med låg vegetation. Identifierades 
vid Stångehuvud.  

Ejder 

Hotad fågelart som förekommer främst utmed 
kustbandet och häckar företrädesvis på öar, 
allt ifrån små skär och kala kobbar till 
medelstora skogklädda öar. Sågs i havet 
utanför Stångehuvud. 

Mindre hackspett 

Rödlistad fågel som lever i löv- och blandskog 
med förekomst av äldre lövträd, i södra 
Sverige särskilt ädellövträd. Sågs mellan 
Mariedalskolan och Rotemyr. 

Berguv 

Rödlistad och Sveriges största uggla som 
häckar i rasbranter och klippterräng samt i 
stenbrott, grustag, på kalhyggen och vid 
soptippar. Flera revir förekommer inom 
kommunen. 

Pilgrimsfalk 

Rödlistad fågel som häckar mestadels i 
klippbranter i södra halvan av Sverige. Sågs 
jaga vid Lassa och Dona genom att slå en 
större hackspett. 
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Större vattensalamander 

Leker i permanenta dammar med klart, inte 
för surt vatten. Under övriga året lever den 
under stenar, i murkna stubbar etc., främst i 
lövdominerad skog. Vid en inventering i 
kommunen förekom arten i ungefär var femte 
inventerat småvatten. 

Strandpadda 

Den rödlistade strandpaddan leker mestadels i 
grunda och något mer vegetationsrika 
småvatten. Den omgivande biotopen är fuktiga 
betade ängsmarker eller oftare sandiga 
torrängar eller sanddynområden. Vid en 
inventering i kommunen observerades arten i 
fyra småvatten. 

Oönskade arter Kommentar 

Måsfåglar 

Kan vara till olägenhet pga. spillning, 
skränande och orädda födosök på 
uteserveringar, torg och liknade platser. De 
kan även bli aggressiva under slutet av 
häckningen i maj/juni. Viktigt att känna till er 
att flera trutar är rödlistade. 

Råttor 

Eftersom råttor sprider smitta via sin urin och 
avföring och gärna gnager sönder elledningar 
och isolering är det viktigt att de bekämpas 
effektivt. För att förebygga är det viktigt att se 
till att det inte finns några vägar in i hus eller 
lokaler. Den lever gärna i och omkring platser 
där det finns avfall. I våra tätorter kan den 
finnas i parker och avloppssystem. Om oturen 
är framme kan den söka sig in i fastigheter och 
ställa till skador. Otäta avloppsstammar och -
brunnar kan ge den fritt spelrum. 

Mink 

Minken har stor negativ inverkan på de 
svenska ekosystemen, framförallt när det 
gäller markhäckande fåglar i 
skärgårdsområden. Minken har utrotat stora 
populationer av vissa arter i olika områden 
och gör det omöjligt för fåglarna att leva som 
vanligt. 

Invasiva arter 

Andra invasiva arter som kan behöva hanteras 
är jätteloka, jättebalasamin, ullhandskrabba 
med flera.  
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3.5 Sammanställning – planområde 

Kommunens eget arbete kring naturvårdsfrågor samt rekreation har resulterat i ett antal 
utredningar och inventeringar. Merparten av dessa underlag har även digitaliserats som GIS. 
Den generella bedömningen är att det finns goda kunskaper om förekommande naturområden 
inom planområdet. För Lysekils tätortsområde har Callunas utredning bidragit till ytterligare 
kunskaper om områdets värdefulla områden och möjliga spridningsvägar. I figur 9 redovisas en 
bild av områdenas naturvärden i stor skala. De huvudsakliga större värdefulla och mer 
sammanhängande områdena finner man utanför tätorten. Endast mindre områden förekommer 
inom tätortsområdet, undantaget Stångehuvud och området kring Rotemyr och Trötemyr.   

 

Figur 9. I huvudsak kommunala utpekade områden som täcker tätorten och planområdet. 
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Planområdet är speciellt genom sin geografiska avgränsning med hav och fjordrar i olika 
väderstreck. Detta ger området en viss isolering som i sin tur ställer högre krav på en 
fungerande naturmiljö där djur och växter kan sprida sig. Dock finns här goda förutsättningar 
för stora naturvärden med artmångfald, varierade miljötyper och spridningskorridorer. 

Flera av de områden som tidigare har pekats ut av kommunen har även identifierats i regionala 
eller nationella inventeringar och utredningar (figur 10). Det handlar både om formellt 
skyddade områden och områden med mer generella skydd samt identifierade naturvärden. 
Flera av områdena skyddas genom naturvårdslagstiftning t.ex. miljöbalken.  

 

Figur 10. Kommunala, regionala samt nationella inventeringar har pekat ut flera naturintressanta områden främst 

utanför tätorten.  
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Inom tätorten finns naturreservatet Stångehuvud som det enda området med skydd. Området 
skyddas genom lagstiftning samt fastställda föreskrifter. Stora delar av planområdet östra, 
norröstra delar är på olika sätt skyddat där de geografiska största områdena är delar av 
riksintresset ”Gullmarsfjorden” och naturreservatet ”Gullmarskogen”. Längst in i Trälebergs kile 
finns vidare riksintresset ” Trälebergs kile” som även är ett naturreservat samt utpekat våtmark 
och ängs- och hagmark. 

Vissa områden med naturvärde har tidigare klassade och utpekats som intressanta enligt 
kommunen och dessa finns inom formellt skyddade områden. Men i utredningen finns även en 
stor areal som saknar lagligt skydd. Främst gäller det områdena strax utanför tätorten runt 
Dalskogen, Torpet, Gullmarsbaden, Fiskebäck, Valbodalen och områdena runt Halsen. Det 
förekommer ett större glapp mellan tätorten och skyddade områden. Resulterar i att stor 
hänsyn bör tas och att bevarande av naturområden ska ges hög prioritet i framtida 
planeringsarbete. Kommunens eget naturvårdsarbete tillsammans med denna utredning ska i 
fortsättningen fungera som ett tydligt underlag för kommande planeringsarbete.       

3.6 Naturvärdesinventering – planområde 

Åtta områden klassades med angiven metod för naturvärdesinventering (figur 11). I bilaga 3 
finns en områdesbeskrivning av klassade områden samt dess naturvärden. Inga områden 
klassades som klass 1 (högsta naturvärde) däremot klassades fem områden som klass 2 (högt 
naturvärde) och tre områden klassades som klass 3 (påtagligt naturvärde). Flera av de 
värdekärnor som kommunen tidigare har pekat ut har klassats vid denna inventering. 

Ytterligare 3 områden har avgränsats och klassats (bilaga 4) dock utanför SIS:s standarden ”SS 
199000:2014”. Dessa områden har betydelse för ekologiska funktioner som t.ex. spridning eller 
som stepping stone. Övriga områden finns utpekade som delområden enligt figur 9-10. 

Områden med betydelse för biologisk mångfald förekommer på flera platser och spridningen 
mellan dessa i oklassade områden har betydelse. Naturvärdena som finns i de klassade 
områdena återfinns främst i små och stora vatten, strandmiljöer samt sprickdalar med varierad 
vegetation med bland annat äldre lövträd och död ved. 
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Figur 11. Åtta naturvärdesobjekt har klassats vid inventeringen (14-21). Fem områden har klass 2 ”högt 

naturvärde” och tre områden har klass 3 ”påtagligt naturvärde”. Vidare finns ytterligare tre övriga områden (37-
39). 
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3.7 Prioritering av områden – tätort och planområde 

Utifrån ett ekologiskt perspektiv är det av störst vikt att försöka bevara stora sammanhängande 
områden. Dessa har oftast en längre kontinuitet och därmed ett mer stabilt samspel mellan arter 
och habitat. Att delar av inventeringsområdet inte har klassats enligt SIS-standard betyder inte 
avsaknad på naturvärden inom dessa områden. I det fortsatta arbetet med detaljplanering 
rekommenderas därför noggrannare inventeringar med som har sin utgångspunkt i denna 
utredning.  

De större områden som klassats inom tätorten ligger ute på Stångenäset väster om stadskärnan 
samt vid Trötemyr och Rotemyr. Utanför tätorten finns sedan tidigare utpekade områden som 
kommunen klassat som ”kärnområden” liksom områden som har utpekats i kommunala och 
nationella inventeringar. Det rekommenderas att kommunen bildar ett kärnområde vid 
Trälebergs kiles naturreservat med omkringliggande odlingsmark. 

Denna utredning tillsammans med befintligt underlagsmaterial har använts för att ta fram en 
prioriteringsordning för de områden som anses ha störst betydelse för naturvården och som bör 
skyddas eller tas hänsyn till vid framtida exploatering. Inom tätorten har tio delområden för 
spridning används (figur 5) och utan för tätorten har kommunens tidigare utpekade 
kärnområden använts. En sammanslagning av dessa områden syns i figur 12 och tabell 3. 

Det rekommenderas att man undersöker förekommande ekologiska sambanden inom tätorten 
och planområdet, enligt tabell 3, vid framtiga exploateringar i områdena. Detta för att lyfta 
blicken och få ett landskapsperspektiv. I områden med högst prioritering (1) skall mycket stor 
försiktighet tas och flera delområden är mycket känsliga för exploatering. I områden med 
medelhög prioritering (2) skall stor försiktighet tas främst mot naturvärden och arter som man 
vet kan vara känsliga mot olika typer av ingrepp. Områden med lägsta prioritering (3) består 
främst av större bebyggda områden. Vid förtätning eller andra typer av exploateringar ska 
försiktighet samt hänsyn visas med ”hållbar och grön” inriktning i planeringen. Arean utanför 
områdena enligt figur 12 kan även de vara känsliga mot exploatering och kan inte ses som ytor 
där det är fritt fram att exploatera.  
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Figur 12. Inom tätorten och överlappande kärnområden förekommer det tio områden. Utanför tätorten finns åtta 

sedan tidigare utpekade ”kärnområden” (Kommunen). 



Naturinventering / Grönstrukturplan, Lysekils kommun  
 

 

 

29 

Tabell 3 Lista över förekommande områden och hur dessa bör prioriteras samt en motivering till bedömning. 

 Område Prioritering Motivering 

T
ä

to
rt

 

1. Stångenäset 1 

Relativt isolerat område med 
höga natur- och 
rekreationsvärden med 
naturreservatet Stångehuvud i 
spetsen. Värdefulla berghällar 
och småvatten insprängt i ett 
relativ tät bebyggd område. 

2. Centrala bältet 

2 Flaskhalsen mellan Stångenäset 
och vidare mot öst. Mycket 
tätbebyggt område med mindre 
parker varav Stadsparken är den 
största och mest värdefull. 
Utvecklingspotential finns i 
området. 

3. Badhusberget 

2 Bergplatå med 
lägenhetskomplex. Få 
naturvärden idag men ett viktigt 
område för spridning. Goda 
möjligheter för utveckling av 
naturområden. 

4. Södra hamnen & väg 162 

2 Ett viktigt stråk för att föra 
samman tätorten med 
naturområdena i öst. Lysekils 
entré som i dag inte ha några 
höga naturvärden. Gott potential 
att utvecklas. 

5. Bergavägen 

3 Mindre område som skulle 
kunna utvecklas med en högre 
ekologisk design. Den täta 
bebyggelsen ger mindre plats för 
åtgärder. 

6. Slåttevallsgatan 

3 Redan tätbebyggt område som 
saknar flera grönstrukturer och 
möjligheter för spridning. 
Området skulle kunna ha en 
viktig spridningsfunktion vidare 
till Tröte- och Rotemyr men 
denna saknas idag. 
Fotbollsplanen skulle kunna vara 
en statetiskt viktig ekologisk 
plats.    

7. Trötemyr och Rotemyr 

1 Värdefullt natur- och 
rekreationsområde med 
naturvärden kopplat till vattnet 
samt närliggande hällmarker och 
lövskog. Vidare finns skolskogen 
vid Mariebergsskolan och skogen 
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vidare mot Dalskogen. Ett av de 
större relativt sammanhängande 
grönområdena inom tätorten 

8. Dalskogen 

3 Området har de senaste åren 
utvecklats till ett område med 
flera verksamheter och större 
bebyggelse. I dag finns endast 
smalare korridorer för att binda 
ihop området kring 
Gullmarsbaden och övriga 
Dalskogen.  

9. Torpet 

2 Till stor del bostadsområde med 
rester efter det tidigare 
odlingslandskapet. Tillsammans 
med Dalskogens kyrkogård så 
omfattas området av en del 
naturmiljöer vilket betyder att 
det i området finns relativt goda 
spridningsmöjligheter som bör 
bevaras eller utvecklas. 

10. Storemyr 

3 Relativt påverkat område med ny 
exploatering men med 
naturvärden kopplat till mindre 
vattenområden, björksumpskog 
med mycket död ved samt 
betesmark. Området är av 
betydelse för spridning mellan 
Torpet och vidare mot nord och 
nordväst.  

P
la

n
o

m
rå

d
e

t 

1. Fiskebäck 

2 Främst mot öster finns ett stort 
inslag av värdefulla lövskogar 
med höga naturvärden. Mot 
väster finns ett större värde för 
rekreation. Viktigt område för 
spridning mot öst och in mot 
tätorten och t.ex. Tröte- och 
Rotemyr. 

2. Gullmarsskogen 

1 Gullmarsskogen är ett 
naturreservat med höga 
naturvärden. Det finns en stor 
variation i naturmiljön med täta 
skogar och öppna ängsmarker. 
Området är även ett mycket 
värdefullt frilufts- och 
strövområde men ligger relativt 
långt från Lysekils tätort. 
Artinventeringar har genomförts 
i området. 

3. Långevik 2 Långevik är ett naturområde 
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med kala hällmarker och 
sprickdalar, skog och buskar. Det 
relativ korta geografiska 
avståndet till Stångenäset ger 
området en viktig funktion för 
spridning av värden kopplat till 
havsklippor och hällmarker. I 
området förekommer den 
sällsynta och rödlistade 
kärlsväxten ”sandmålla”. 

4. Sivik 

2 Södra delen av Sivik består av 
tydliga hällmarker som tidigare 
har används för stenhuggning. I 
sprickdalarna finns yngre 
lövskog och flera små till 
medelstora vatten finns 
tillsammans med mindre 
myrmark. Norra Sivik är mer 
igenväxt och spår efter 
odlingslandskapet förekommer 
på flera ställen. Naturvärdena är 
främst kopplat till vattenmiljön 
och de orörda hällmarkerna och 
det finns flera värdekärnor. 

5. Torpet 

2 Vid Torpet finns mestadels 
lövskog och kala hällmarker. Men 
det förekommer också rester 
efter odlingslandskapet. Området 
är i dag till stor del igenväxt. 
Utanför bostadsområdet finns 
goda spridningsmöjligheter. 

6. Trälebergskile 

2 En variation av kala hällmarker 
och mer igenväxt natur med 
yngre träd- och buskskikt i 
sprickdalarna. Sporadiskt med 
bebyggelse främst sommarstugor 
men även helårshus. 
Trälebergskiles naturreservat 
bör ingå i kärnområdet eller 
utgöra ett eget.  

7. Ulseröd 

1 Ulseröd omfattas av en 
blandning mellan hällmarker och 
skogsmiljöer med huvudsakligen 
lövdominans mot 
Gullmarsfjorden. Denna del av 
området omfattas av lövskogar 
från lövskogsinventeringen samt 
riksintresset ”Gullmarsfjorden.  

8. Valbodalen- och Valboholmen 
2 Beläget mellan Sivik och 

Långevik finns Valbodalen och 



Naturinventering / Grönstrukturplan, Lysekils kommun  
 

 

 

32 

Valboholmen. Likt närliggande 
områden karaktäriseras 
området av kalla hällmarker 
men också av en bäckravin 
omgiven av lövskog och en 
tidigare betesmark som i dag 
sköts genom slåtter. Ett större 
vatten ligger uppe på berget 
som hyser groddjur. 

 

3.8 Förslag på hur man kan öka den biologiska mångfalden – tätort och 
planområde 

Arter som hotas på grund av att deras ursprungliga livsmiljöer har minskat i antal eller helt 
försvunnit kan bevaras genom att nya biotoper bildas eller återskapas i t.ex. tätorter eller övriga 
naturmiljöer. Olika biotoper har olika egenskaper och funktion och kan på olika sätt gestaltas 
eller tillskapas. Nedan beskrivs några biotoper utifrån deras egenskaper, ekologiska värden och 
hur de kan tillskapas i en stadsmiljö.  

Dessa miljöer och värdeelement har inte bara en ekologisk funktion utan ofta även en social- och 
rekreationsfunktion. Variationsrika miljöer som innehåller flera intressanta naturvårdselement 
gör att attraktiviteten till områdena ökar. Vidare kan flera ekosystemtjänster kopplas till denna 
variationsrikedom och hög artmångfald. 

Nedan följer konkreta förslag på tillskapande av nya livsmiljöer som leder till ökning av den 
biologiska mångfalden:  

 Våtmarken hör till en av de mest hotade biotoperna i Sverige. Det finns en mängd 
djurarter som är direkt beroende av våtmarker, som grodor och kräldjur. Dessa miljöer 
har även betydelse för landlevande djur som behöver vatten att dricka och bada i för att 
svalka sig. Om en våtmark kombineras med en öppen vattenyta t.ex. ett småvatten eller 
damm, kan platsen även bli en bra fågellokal. Detta eftersom fåglar gärna äter många av 
de insekter som finns i dessa miljöer. Vid strategisk placering av våtmarker och 
småvatten så ökar man även chansen att befintliga arter skall kunna sprida sig vilket i 
sin tur ökar överlevnadschanserna på lång sikt. Vidare skulle en minskad fragmentering 
innebära större möjligheter för t.ex. groddjur att etablera sig på nya platser. Det finns 
flera små till större vatten inom området och en utförlig groddjursinventering har gjorts. 
Hur spridningen mellan vattnen ser ut har visualiserats genom GIS-analyser. 

 Ett skogsbryn, är en djup, varierad och artrik zon mellan skog och öppen mark som ofta 
domineras av buskvegetation och gamla lövträd. I detta område erbjuds ett varmt och 
skyddat klimat där många djur och insekter, däribland fjärilar, trivs. För att ett 
skogsbryn ska kunna behålla sina kvalitéer måste det röjas och gallras så att en mjuk 
övergång skapas mellan buskskiktet i ytterkant och trädskiktet närmast skogen. Det 
finns vidare goda möjligheter att skapa flera värdeelement i eller i anslutning till ett 
skogsbryn. Dessa skulle kunna vara faunadepåer, stengärdesgårdar och stående död ved. 
På flera platser både inom tätorten och i planområdet finns flera brynområden med olika 
karaktärer och funktion. Dessa zoner är ofta välfungerande spridningskorridorer.   

 Vegetationen på en äng påverkas av hur näringsrik marken är; en näringsrik jord gynnar 
en artfattig flora som domineras av konkurrensstarka växter medan en näringsfattig 
gynnar en variation av arter som kan ha inslag av många sällsynta växter. Genom att 
göra om en artfattig gräsyta till blomstrande äng kan goda förutsättningar för bland 
annat fjärilar och andra insekter skapas. För att åstadkomma en näringsfattig växtplats 
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kan sandjord eller kalkgrus blandas i de ytliga jordlagren. Det är viktigt att marken inte 
är för ogräsrik vid anläggning av blomsterängar, är så fallet måste åtgärder vidtas. För 
att vidhålla ängsmarken är slåtter eller bete nödvändigt, detta för att gynna 
konkurrenssvaga växter. För att växterna ska ha hunnit fröa av sig är det viktigt att 
slåtter sker vid rätt tidpunkt p åsäsongen, det vill säga under sensommaren eller tidig 
höst. Som för flera andra biotoper så är större geografiska områden viktigare ur ett 
ekologiskt perspektiv. Därmed inte sagt att små ytor med blomsterängar eller varierat 
flora är utan betydelse. Mindre blommande ytor t.ex. mellan bebyggelse eller i parker är 
positiva för flera arter. 

 Generellt kan åtgärder som utförs för att förbättra möjligheten för djur och växters 
spridning t.ex. att bevara och anlägga nya grönstråk i bebyggda områden även leda till 
bättre och friskare luft. 

 Vid planering av grönområden bör man utforma områdena och välja planteringar efter 
lokal flora. Mycket blommande blommor, blommande frukt- och bärbuskar och träd ur 
den lokala floran gynnar flera artgrupper och inte minst pollinerare. Dessutom är det ett 
viktigt socialt inslag för närboende att ha möjlighet till att plocka i sin närmiljö. 

 Vägkanter kan med rätt förutsättningar och skötsel hysa en rik flora med många 
blommande växter och ett rikt insektsliv. Vägkanter har flera kopplingar till 
blomsterängarna ovan och ger en god spridning i landskapet. Näringsfattiga vägkanter 
kan planteras med t.ex. ängsblandning. Mindre växtsamhällen i t.ex. odlingsbädd utmed 
och vid hårdgjorda ytor kan vara både estiska och fungera som mindre stepping stones. 

 Kommunen kan dra igång olika projekt för att öka biologisk mångfald i kommunen. Ett 
exempel skulle kunna vara att starta biodlingar för att gynna pollinerare eller 
kolonilotter och rabatter på innergårdar som sköts av de boende. Samarbeten kan 
startas med t.ex. skolor, dagis, fritidsgårdar eller privatpersoner. Vidare kan man försöka 
skapa attraktiva boplatser och övervintringsplatser för andra pollinerande insekt genom 
att placera ut insektshotell runt om i tätorten vid områden med mycket blommande 
växter t.ex. i Stadsparken, eller placera ut naturliga objekt som är attraktiva för insekter, 
så som död ved eller högstubbar eller skapa öppna sandmiljöer för vildbin. Pollinerare 
minskar drastiskt i vårt samhälle idag på grund av mindre tillgång på växter, attraktiva 
boplatser, men även användning av insektsbekämpning. 
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4 Slutsats 

Tätorten och planområdet vid Lysekil omfattas av flera typer av miljöer samt en god variation av 
ekologiska funktioner. I vidare arbete och vid eventuella exploateringar i framtiden bör de 
klassade delområdena, utpekade skyddsvärda träd och spridningskorridorer i största mån 
bevaras och i andrahand beaktas med utgångspunkt i ett grönt fokus.  

Med stöd utifrån standarden för NVI och miljöbalken, poängteras att ”mark- och vattenområden 
som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan skada naturmiljön”. Vidare att ”naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är särskilt 
känsliga utifrån ekologisk synpunkt”. Dock kan även naturvärdesobjekt med lägre 
naturvärdesklass (t.ex. klass 3) samt landskapsobjekt vara särskilt känsliga utifrån ekologisk 
synpunkt. Naturvärdesbedömningen utgör ett stöd för bedömningen enligt miljöbalken 3 kap 
3§. Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald, bidrar man 
till att uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen 
antagna miljömålen. Därmed är denna rapport ett nödvändigt underlag för att veta var dessa 
områden finns, så att det blir möjligt att ta hänsyn till dem. Enligt prioriteringen i avsnitt 3.7 bör 
kommunen i kommande grönstrukturplan lyfta fram en handlingsplan för hur man i vidare 
planeringen t.ex. ska ta hänsyn och hantera områden med naturvärden och andra känsliga 
ekologiska funktioner som t.ex. spridningsvägar. 

För att stadsutveckling ska kunna gå ihop med bevarandet av fungerande ekosystem och en rik 
biologisk mångfald, måste man hela tiden ta fram förnyad kunskap om t.ex. ekologiska 
landskapssamband och andra funktioner samt biologisk mångfald. Artinventeringar och 
inventeringar av naturvärden som denna utredning utgör viktiga kunskapsunderlag i 
kommunens planering. Men kartor med nyckelbiotoper i skogen och andra olika typer av höga 
naturvärden räcker inte. Man måste också ha kunskap om hur arterna i sin livscykel använder 
landskapets olika komponenter samt hur de kan sprida sig. En damm som skulle kunna 
användas för groddjurslek kan vara en otillgänglig resurs eller ha nedsatt funktion, genom att 
den är avskild från övervintringsplatserna av en trafikerad väg. Förändringar i 
markanvändningen leder ofta till att livsmiljöer för olika arter påverkas negativt. Samtidigt kan 
”nya” miljöer som t.ex. ett öppet dike bli en utmärkt spridningskorridor för t.ex. groddjur.  

De ekologiska konsekvenserna vid olika typer av exploatering kan vara mycket svåra att 
överblicka. Förutom den direkta förlusten av livsmiljöer så ökar ofta fragmenteringen i 
landskapet, vilket försämrar konnektiviteten mellan olika grönområden. Med konnektivitet 
avses i vilken utsträckning landskapet möjliggör för arter att förflytta sig fritt mellan olika 
livsmiljöer. Hög konnektivitet är avgörande för en arts långsiktiga fortlevnad i landskapet. I 
starkt fragmenterade landskap, som t.ex. stadsmiljöer eller urbaniserade regioner, så får 
fragmenteringsproblematiken en ökad betydelse. Små fragment av biotoper leder till att 
populationerna lokalt kan vara små, och har små överlevnadsmöjligheter. Men de kan klara sig 
genom att ha kontakt med varandra och på så sätt ingå i en s.k. metapopulation. I fragmenterade 
miljöer lever arter ofta i metapopulationer, dvs. system av populationer som till viss del är 
sammankopplade med varandra via spridning. Om livsmiljöernas kvalitet försämras och 
avstånden ökar mellan populationer, ökar risken för ett totalt utdöende i hela 
metapopulationen. Det handlar om hur resilient landskapet är för arternas långsiktiga 
överlevnad dvs. hur ekosystemet kan återhämta sig efter en störning/förändring.  

Avgörande för att kunna upprätthålla grundläggande ekologiska processer i fragmenterade 
landskap är att konnektiviteten inte får bli alltför låg samt att det finns tillräckligt många 
områden med arternas livsmiljöer. Om konnektiviteten minskar alltför mycket riskerar man 
gradvis utarmning av den biologiska mångfalden. Detta påverkar inte bara arterna i sig, utan 
även de rekreationsvärden och andra ekosystemtjänster som dessa områden idag erbjuder för 
allmänheten. 
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Bilaga 1 – Metod för NVI 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av metoden för naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS 
standard 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”. 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för 
biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning 
av områden, naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. I NVI:n 
ingår inte bedömning av värden för friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild eller 
ekosystemtjänster. En NVI är inte en konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers 
känslighet i förhållande till en exploateringsplan. Naturvärdesinventeringen är däremot ett 
användbart underlag för konsekvensbedömning och känslighetsbedömning, och ger även en 
grund för inventering av andra aspekter, t.ex. friluftsliv, ekosystemtjänster eller landskapsbild. 

Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och art. 

Bedömningsgrund biotop 

Bedömningsgrunden biotop omfattar två aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet och hot, och 
bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde. Biotopkvalitet är olika faktorer som formar 
biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, element, 
naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper avses biotoper som är mindre vanliga 
inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000-naturtyp 
så ger det vägledning om att den är nationellt eller internationellt sällsynt. Naturvårdsverket har 
utrett vilka Natura 2000-naturtyper som är hotade i olika biogeografiska regioner i Sverige, 
vilket är ett underlag för att bedöma om en biotop är hotad. Även andra kunskapsunderlag för 
bedömning av sällsynthet och hot kan användas. En helhetsbedömning av biotopvärde ska göras 
utifrån utfallet vid bedömning av de två aspekterna. 

Bedömningsgrund art 

Naturvårdsarter och artrikedom är två aspekter som ingår i bedömningsgrund art. 
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade 
arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter. 
I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet 
naturvårdsart. Naturvårdsarter ska bedömas utifrån antalet naturvårdsarter, men också 
arternas livskraft samt hur goda indikatorer de är för naturvärde. Artrikedom ska bedömas 
utifrån artantal eller artdiversitet och är framförallt viktig bedömningsgrund i naturtyper där 
kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms 
på en fyrgradig skala för artvärde.  

Naturvärdesklass, naturvärdesobjekt, landskapsobjekt 

En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrund art och biotop. I standarden finns en matris som ger vägledning till 
inventeraren om vilken klass som ska sättas. 

Följande naturvärdesklasser finns: 

- 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 
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- visst naturvärde, naturvärdesklass 4, viss positiv betydelse för biologisk mångfald 

Om inventeraren inte säkert kan avgöra naturvärdesklass ska det anges att bedömningen är 
preliminär. Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt.  

 

Landskapsobjekt  

Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. När landskapets 
betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående 
naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större så kallat landskapsobjekt avgränsas. 

Lågt naturvärde och övrigt område 

Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt. 
Dessa märks inte ut på kartan. Område som ingår i inventeringsområdet och inte avgränsats till 
naturvärdesklass, utgör antingen lågt naturvärde eller så kan området utgöra naturvärde men 
vara mindre än minsta karteringsenhet. Denna yta kallas övrigt område. 

Nivå detaljeringsgrad och tillägg 

En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och detaljeringsgrader. Det finns fältnivå och 
förstudienivå (fältinventering ingår ej) som kan utföras på tre olika detaljeringsgrader med 
specificerad minsta karteringsenhet. Naturvärdesobjekt som är mindre än minsta obligatoriska 
karteringsenhet ska avgränsas om det är tidigare känt objekt (exempelvis nyckelbiotop från 
skogsstyrelsen). Om inventeraren påträffar ett objekt som är mindre än minsta karteringsenhet 
ska det avgränsas ändå såvida det inte tar väsentligt mer tid i anspråk. Vid NVI på ordinarie 
fältnivå identifieras naturvärdesklass 1, 2 och 3. Naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Dessutom 
finns flera definierade tillägg i standarden. De vanligaste vid detaljplaner är inmätning av 

  Bevarandevärde och skyddsstatus 

I standarden anges några uppgifter om bevarandevärde och skyddsstatus som ger vägledning för 
bedömning av konsekvenser i de fall en NVI används som underlag i en MKB eller dylikt. 

I miljöbalkens [3] hushållningsbestämmelser (3 kap 3 §) anges dessutom att mark- och   

vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt   skyddas 

mot åtgärder som kan skada naturmiljön.     

Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt. 
Även naturvärdesobjekt med lägre naturvärdesklass och landskapsobjekt kan  vara särskilt 

känsliga från ekologisk synpunkt. Naturvärdesbedömningen är således ett  stöd för bedömning 

enligt miljöbalken 3 kap 3 §.   

Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att verka för att bevara biologisk 
mångfald, bl.a. genom konventionen om biologisk mångfald [1,2] vilken varit en avgörande 
utgångspunkt för denna standard.  

Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar vi till att 
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen antagna 
miljömålen [4]. NVI är ett nödvändigt underlag för att veta var dessa områden med positiv 
betydelse för biologisk mångfald finns, så att det blir möjligt att ta hänsyn till dem.   

 (Källa: citat från SIS standard ftSS199000) 
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värdeelement (t.ex. naturvärdesträd), kartläggning av generellt biotopskydd och fördjupad 
artinventering. 

Genomförande 

I standarden beskrivs hur en NVI ska genomföras, vad avser förarbete, utförande samt vad en 
rapport och redovisning måste innehålla. Anvisning för hur ett naturvärdesobjekt ska avgränsas 
(vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt) finns i standarden.  

I standarden finns även definitioner beskrivning av naturtypsindelning och i en teknisk rapport 
finns för varje naturtyp vägledning vid naturvärdesbedömning. 

Registrering av fynd av naturvårdsarter 

Fynd av naturvårdsarter ska registreras i artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer. 
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Bilaga 2 – Resultat  

Sammanställning av samtliga resultat från avsnitt 4. Två kartor med olika inzoomningsgrad. 
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Bilaga 3 – Objektkatalog 

Nedan redovisas samtliga klassade delområden med beskrivning, motivering för bedömning 
samt övrig information. 

Naturvärdesobjekt 1 – Stångehuvud 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 1 ”Högsta 
naturvärde” 

Berg och sten Havsklippor Högt biotopvärde Högt artvärde 

Motivering Bild 

Mycket värdefullt område med högt biotopvärde genom flera 
intressanta värdeelement samt kvaliteter som stämmer med 
Natura 2000 naturtypen 1230 ” Vegetationsklädda havsklippor”. 
Flera naturvårdsarter har identifierats här ibland ejder, ängsstarr, 
loppstarr, ängspiplärka och toppskarv.  

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Naturreservatet ”Stångehuvud” ligger i västra delen av 
inventeringsområdet och består av ett större havsklippområde 
med sprickdalar och havsstrandängar.   

1230 Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 26,6 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 2 – Klippor vid Vikarvet 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Berg och sten Havsklippor Påtagligt biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering Bild 

Värdefullt område med påtagligt biotopvärde genom flera 
intressanta värdeelement samt kvaliteter som stämmer med 
Natura 2000 naturtypen 1230 ” Vegetationsklädda havsklippor”. 
Flera naturvårdsarter har identifierats här ibland trift, strandglim, 
skärpiplärka, gul fetknopp.  

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Området består av två delområden och ligger i nära anslutning till 
Stångehuvud naturreservat. Blommande buskar och träd 
förekommer i mindre sprickor.   

1230 Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 2,4 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 3 – Lassa och Dona (vatten) 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Småvatten Småvatten Påtagligt biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering Bild 

Värdefullt område med påtagligt biotopvärde genom en god 
förekomst av vattenvegetation samt variation på vattendjup m.m. 
Yngel från groda och padda har tidigare identifierats i vattnen och 
bedömningen är att flera skyddsvärda arter är kopplat till vattnen. 

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

3 st småvatten men en del vegetation som vass, vattenklöver, 
näckrosor och gäddnate. Fisk förekommer i vatten. Gränsas av 
vegetation och ligger nära flera hus. Hällmark finns i anslutning 
till delområdena.  

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär 1,2 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 4 - Rotemyr 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Grund sjö Dammar Påtagligt biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering Bild 

Större värdefulla dammar med påtagligt biotopvärde genom en 
god förekomst av miljöer för bl.a. fåglar. Yngel från groda och 
padda har tidigare identifierats i Rotemyr och bedömningen är att 
flera skyddsvärda arter är kopplat till vattnen. 

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Ett större vatten som tidigare har uppdämts och därför 
vattenfyllts. Ingår i ett större grönområde och gränsar både mot 
bebyggelse och naturmiljö. Det finns information om inplanterad 
laxfisk.    

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär 3,5 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 5 –Trötemyr  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Grund sjö Dammar Påtagligt biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering Bild 

Större värdefulla dammar med påtagligt biotopvärde genom en 
god förekomst av miljöer för bl.a. fåglar. Flera skyddsvärda 
fågelarter har identifierats vid vattnet t.ex. gråtrut, silltrut och 
fisktärna och bedömningen är att flera skyddsvärda arter är 
kopplat till vattnen. 

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Ett större vatten som tidigare har uppdämts och därför 
vattenfyllts. Ingår i ett större grönområde och gränsar både mot 
bebyggelse och naturmiljö. En halvö och flera små öar finns i 
området.  

    

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär 6,3 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 6 – Marieberg  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Skog och träd Triviallövskog Visst biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering Bild 

Större skogs- och hällmarksområde med ett visst biotopvärde 
genom en god blandning av miljöer. Flera skyddsvärda arter har 
identifierats i området bl.a. mindre hackspett och större vatten-
salamander.  

 

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Ett större område vid Mariebergsskolan som delvis omfattas av 
skolskog. Det förekommer både lövskogar samt mer kala 
områden med hällmark samt småvatten. Varierande och artrikt 
träd- och buskskikt med bl.a. asp, tall, björk, sälg, rönn, al, olvon, 
björnbär och vildkaprifol. 

  

    

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 9,2 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 7 – Rote- och Trötemyrs närområde  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Skog och träd Dammar Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Större skogs- och hällmarksområde med ett visst biotopvärde 
genom en värdefull övergångszon mellan vatten och upp till 
hällmarkerna. Enstaka skyddsvärda arter har identifierats i 
området bl.a. ett par av turkduva. 

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Ett större område runtom Rote- och Trötemyr som består 
huvudsakligen av hällmarker och en parkliknande miljö. Det 
förekommer flera blommande träd och buskar och artskikten 
domineras av alm, asp, björk, ask, pil, slån, sälg och björnbär.  
På hällmarkerna finns en del småvatten samt goda förekomster 
av ljung. 

 
 

 

  

    

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 10,5 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 8 – Småvatten vid Nyponvägen  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Småvatten Småvatten Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Grunt småvatten med vissa biotopskvaliteter som 
vattenvegetation och mindre stränder. Det har identifierats både 
grod- och paddyngel här. Detta småvattnet har även en närhet till 
annat vatten med förekomst av större vattensalamander.  

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Småvatten i villaområde. Omfattar vatten samt stränder och berg 
intill. Fisk finns i dammen tillsammans med en hög andel 
vegetation av fräken, tåg och vitmossa. I strandzonen finns pil 
och björk och på hällarna finns främst ljung. 

 

 
 

 

  

    

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär 0,8 

Inventerare 

Jakob Sörensen 

  



Naturinventering / Grönstrukturplan, Lysekils kommun  
 

 

 

49 

Naturvärdesobjekt 9 – Slaggö 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Berg och sten Havsklippor Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Mindre ö med enstaka biotopsvärden genom sin närhet till havet, 
övergångszoner och en viss värdefull flora med fetknopp, ljung, 
kämpar, stagg och strandglim. Flera värdefula fågelarter har 
observerats från området.  

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Ö i anslutning till kallbad, flera sänkor med vegetation, positiv 
trampstörning på floran från folk, mindre bra för fågellivet. 
Buskvegetationen är låg och vindpåverkad.  

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 0,9 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 10 – Hällmark vid Lysekils kyrka 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Berg och sten Berghäll Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Område med vissa biotopvärden med positiv störning från 
gående besökare utmed stigar som ger en variation i flora. Flera 
blomande träd och buskar. Mikrohabitat. Det finns gamla 
registeringar av intressant flora. 

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Berghäll vid kyrkan med utsiktstorn och större mast. Området är 
vindexponerat, vilket syns främst på det sparsamma buskskiktet. 
Området är relativt öppet med mindre gräsytor.  

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 1,7 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 11 – Stadsparken 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Park och trädgård Park Påtagligt biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Området har med sina flertaliga skyddsvärda träd ett påtagligt 
biotopvärde. Vid olika tillfällen har olika naturvårdsarter setts i 
området, t.ex. stare och mindre hackspett. Området skulle kunna 
vara intressant för fladdermöss.  

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Lysekils stadspark med skötta ytor som t.ex. gräsplan och 
planteringsytor. Ett stort antal blommor har planterats och det 
finns äldre träd som t.ex. alm, rödbok, björk, kastanj och lind. 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 1,1 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 12 – Lassa och Dona - närmiljö 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Berg och sten Berghäll Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Området utgör en öppen värdefull miljötyp med flera mikrohabitat 
främst i söderläge. Både pilgrimsfalk och tornfalk sågs jaga över 
området. Den blommande floran av främst ljung ger goda 
förutsättningar för insekter.  

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Består huvudsakligen av berghällar och hällmark. Sparsamt med 
träd och buskage men hög andel ljung. Närhet till de värdefulla 
småvattnen vid Lassa och Dona. 

 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 2,1 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 13 – Stråk vid Bagarens hage 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Skog och träd Triviallövskog Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Området varierar i öppenhet med tätare lövskogar och öppna 
hällmarker. Det finns enstaka småvatten och vattensamlingar. 
Variationsrikedomen gynnar flera artgrupper och 
naturvårdsarterna murgröna och myskbock (spår) identifierades.  

 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Område finns från Bagarens hage i öst mot Stångehuvud i väst. 
Området varierar men är huvudsakligen trädbevuxet och befinner 
sig i en igenväxningsfas. Området har tidigare används för 
stenhuggning främst mot väster. Bagarens hage är både en 
intressant naturmiljö och kulturmiljö.  

 

 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 3,7 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 14 – Långviksbadet 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Havsstrand Varierat havsstrand Visst biotopvärde Högt artvärde 

Motivering Bild 

Området varierar i öppenhet med tätare ädellövskog och öppna 
gräs- och strandytor. Det finns en god variation i livsmiljöer och 
en intressant flora med den starkt hotade arten såndmålla i 
spetsen. I övrigt finns det gott om stagg, liten blåklocka, trift och 
kämpar. 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Långsmalt område som följer stigen ner till Långviksbadet där 
området börjar i en mindre ekdominans och övergår i öppna 
gräsytor med buskage och avslutas vid nuvarande strandzon. 
Mindre sydslutning finns intill klippväggar.  

 

 

 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 0,8 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 15 – Småvatten vid Valboröset 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Småvatten Småvatten Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Småvatten med biotopvärde kopplat till vattnet och artvärde till 
tidigare identifierade grod- och paddyngel. 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Relativt klart men något humusrikt småvatten med mycket 
vattenvegetation som t.ex. näckrosor, fräken vattenklöver och 
vass. Hällmark med ljung och buskvegetation intill området.  

 

 

 

 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär  0,4 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 16 – Småvatten vid Nygatan 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Småvatten Småvatten Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Småvatten med biotopvärde kopplat till vattnet och artvärde till 
tidigare identifierade grod- och paddyngel. 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Relativt igenväxt småvatten med stor förekomst av näckrosor, 
vattenklöver, kaveldun och vass. Hällmarker med ljung i närheten 
och pors närmast vattenytan. En elledning går över dammen.    

 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär  0,2 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 17 – Triviallövskog vid Valbogatan 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Skog och träd Triviallövskog Påtagligt biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering Bild 

Huvudsakligen skog med biotopvärden i form av död ved, 
rinnande vatten, hög luftfuktighet och äldre lövträd. Den tidigare 
betesmarken har grövre lövträd stående tillsammans med 
stengärdesgårdar. Arter som mindre hackspett och gröngöling 
har observerats i området.  

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

En triviallövskog med dominans av al i en mindre bäckravin. 
Andra förekommande trädslag är sälg, björk och rönn. Mot väster 
övergår skogen i en tidigare betesmark som idag slåttras. Det 
förekommer mindre bergväggar och lodytor inom området.  

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Säker 3,4 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 18 – Anne Majas myr 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Grund sjö Damm Påtagligt biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering Bild 

Större vatten med påtagligt biotopvärde kopplat främst till vattnet. 
Intressant lokal för t.ex. fåglar där naturvårdsarter som silltrut och 
gråtrut har identifierats. Vidare kan intressanta arter förekomma 
under vattenytan. 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Stor uppdämd damm en viss vattenvegetation främst vass och 
vissa beskuggningar från kantzonerna. Spår efter verksamhet 
troligen kopplat till tidigare stenhuggning i närheten.  

 

 

 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär 1,7 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 19 – Damm vid avfallsanläggningen  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 3 ”Påtagligt 
naturvärde” 

Småvatten Småvatten Visst biotopvärde Visst artvärde 

Motivering Bild 

Småvatten med biotopvärde kopplat till vattnet och till variationen 
i fuktighet och vegetation. Artvärdet är kopplat till en trolig 
förekomst av groddjur samt möjlig insektsfauna.  

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Klart större småvatten med vissa humusämnen. Igenvuxet med 
näckrosor, vass, kaveldun och fräken. Översvämmade kantzoner 
med pors och videsnår. Närhet till lövskog.  

 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär  1,0 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 20 – Damm vid Sikviksvägen 
Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Småvatten Damm Påtagligt biotopvärde Påtagligt 
artvärde 

Motivering Bild 

Större småvatten med påtagligt biotopvärde kopplat främst till 
vattnet. Intressant lokal för groddjur då det skall finnas större 
vattensalamander här. Det har tidigare identifierats grod- och 
paddyngel i dammen. Vidare kan andra intressanta arter 
förekomma under vattenytan. 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Större uppdämd damm med viss men sparsam vattenvegetation 
främst vass och vissa beskuggningar från kantzonerna. Dammen 
är omgiven av lövskog och det finns spår efter bäver.  

 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär 0,9 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Naturvärdesobjekt 21 – Strandzon vid Lorte udd 

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde Artvärde 

Klass 2 ”Högt 
naturvärde” 

Havsstrand Rullstensstrand Visst biotopvärde Högt artvärde 

Motivering Bild 

En varierad strandmiljö som är utsatt för väder och vind vilket 
skapar biotopvärden genom en exponerad strandzon med täta 
buskage. Mindre fläckar av gräsmark finns här med en del 
intressanta arter. Den starkt hotade arten sandmålla 
identifierades i området tillsammans med törnskata. 

 

Beskrivning Natura 2000-naturtyp Hotad biotop 

Rullstensstrand vid Lorte udd som är hårt exponerad för väder 
och vind. Strandklippor förekommer tillsammans med 
blockterräng och en vegetation bestående av slån, bockrot, 
strandkrypa, strandglim och kråkbär. Det förekommer en hel del 
ilandflutet skräp som har fraktats hit från havet.  

 

Nej Nej 

Säker eller preliminär 
bedömning 

Area (ha) 

Preliminär 0,7 

Inventerare 

Jakob Sörensen 
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Bilaga 4 – Övriga områden 

Utöver inventeringen enligt svensk standard (NVI) har 23 andra områden avgränsats. Dessa 
områden har betydelse för tätortens och planområdets grönstruktur genom t.ex. för spridning, 
som utvecklingsområde eller som stepping stone. 
 

Område Grönstruktur 

14 

Natur med främst träd av oxel och alm. Dubbelallé med oxel 
finns i sydost. 

15 Strandpromenad, blommande buskar, vindpåverkade träd. 

16 Hällområde vid fotbollsplan, viktigt för spridning. 

17 

Mindre park med äldre träd som börjar få naturvärden, lind, 
lönn och björk, mer naturligt mot nord. 

18 Liten park, 5 oxlar, 3 almar. Finns potential att utveckla mer. 

19 Mindre park, stepping stone. 

20 Stepping stone, berghäll. 

21 Stepping stone, berghäll. 

22 Mindre park, alm, lönn, stepping stone. 

23 

Park, talldunge, alm, murgröna, lite buskage, sluttning mot 
sydost, trappor. Stepping stone. 

24 

Berghällar med öppna ytor, trivial flora med vissa för 
naturtypen strandklippor intressanta arter. Skötsel idag 
utifrån önskemål om utsikt för de närboende. 

25 Småvatten med potential för groddjur. 

26 

Berghäll med park mot nord, igenväxande område men med 
tunt jordlager, arter som nypon, lind, alm, rönn. 

27 Utvecklingsområde, lågt naturvärde idag. 

28 Utvecklingsområde, lågt naturvärde idag. 

29 Ungt lövskogsområde. Stepping stone.  

30 Utvecklingsområde. 

31 

Större sammanhängande berg- och skogsområde, ljungrikt. 
Utvecklingsområde och en viktig grön kil i sydost. 

32 Hällmark, spridningskorridor. 

33 Hällmark, spridningskorridor. 

34 Hällmark, spridningskorridor. 

35 Park, spridningskorridor. 

36 

Kyrkogård med grövre träd, bl.a. Alm, björk, idegran som 
vetter mot söder. Lekplats, blommande buskar. 
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Bilaga 5 – Skyddsvärda träd 

Samtliga 40 träd med information och värde som t.ex. stamdiameter, skyddsvärde och 
hålstadium.  

ID Art Skyddsvärde 
Stamdiameter  

(cirka cm) 

Hålstadium Status 

1 Lönn Gammalt träd 70 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

2 Ek Grovt träd 100 Ingångshål mindre 
än 10 cm i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

3 Alm Grovt träd 100 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

4 Alm Hamlat träd 70 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

5 Alm Gammalt träd 90 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

6 Alm Grovt träd 60 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

7 Alm Gammalt träd 60 Ingångshål mindre 
än 10 cm i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

8 Oxel Hålträd 70 Ingångshål 30 cm 
eller större i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

9 Oxel Hålträd 60 Ingångshål 30 cm 
eller större i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

10 Oxel Hålträd 50 Ingångshål 20-29 
cm i diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

11 Oxel Hålträd 60 Ingångshål 10-19 
cm i diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

12 Oxel Hålträd 50 Ingångshål 10-19 
cm i diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

13 Alm Hålträd 60 Ingångshål 20-29 
cm i diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

14 Alm Grovt träd 110 Ingångshål 10-19 
cm i diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

15 Alm Gammalt träd 80 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

16 Alm Hålträd 120 Ingångshål 30 cm 
eller större i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

17 Alm Gammalt träd 90 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

18 Alm Gammalt träd 90 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

19 Bok Grovt träd 90 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 
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ID Art Skyddsvärde 
Stamdiameter  

(cirka cm) 

Hålstadium Status 

20 Alm Gammalt träd 90 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

21 Alm Grovt träd 110 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

22 Oxel Hålträd 40 Ingångshål 30 cm 
eller större i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

23 Alm Gammalt träd 80 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

24 Alm Hålträd 50 Ingångshål 30 cm 
eller större i 
diameter 

Klart försämrad (20-50% 
av kronan vital) 

25 Alm Hålträd 50 Ingångshål 20-29 
cm i diameter 

Klart försämrad (20-50% 
av kronan vital) 

26 Alm Hålträd 80 Ingångshål 30 cm 
eller större i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

27 Alm Hålträd 50 Ingångshål 20-29 
cm i diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

28 Alm Gammalt träd 80 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

29 Alm Gammalt träd 60 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

30 Alm Gammalt träd 80 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

31 Alm Gammalt träd 60 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

32 Kastanj Grovt träd 90 Ingångshål 10-19 
cm i diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

33 Klibbal Gammalt träd 100 Ingångshål mindre 
än 10 cm i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

34 Klibbal Grovt träd 70 Ingångshål 20-29 
cm i diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

35 Lind Gammalt träd 90 Ingångshål mindre 
än 10 cm i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

36 Lind Gammalt träd 90 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

37 Lind Gammalt träd 90 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

38 Alm Gammalt träd 90 Ingångshål 10-19 
cm i diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 

39 Alm Gammalt träd 80 Inga hål synliga Friskt (>50% av kronan 
vital) 

40 Alm Gammalt träd 50 Ingångshål mindre 
än 10 cm i 
diameter 

Friskt (>50% av kronan 
vital) 
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