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Inledning och metodik
Syftet med denna inventering är att undersöka vegetationens sammansättning samt göra
en bedömning av naturvärden inom en del av fastigheten Fossa 1:33, nordväst om
Rågårdsvik på Skaftö, Lysekils kommun. Fastighetsägare inom det aktuella området är
Stellan Arvidsson, Mats Ekerot och Jan Hallman.
Inventeringsområdets omfattning framgår av karta sid. 7.
Området är beläget innanför Skallhavet på sydöstra sidan av den grunda innersta kilen
mellan Näreby och Fossa. Markområdet ligger i direkt anslutning öster om den grusväg
som leder söderut mot Vallarna. Östra delarna av inventeringsområdet är starkt kuperade
och utgörs till största delen av mot väster sluttande hällmarker, där högsta topparna är
belägna cirka 30 meter över havet. Merparten av marken i de västra delarna av
inventeringsområdet är täckt av lösa jordavlagringar, till stor del bevuxna av tät eller
mycket tät busk- eller trädvegetation.
Inventeringen har utförts på uppdrag av Stellan Arvidsson, Grundsund, inför detaljplanearbete med syftet att möjliggöra exploatering av området med tomter för bostäder.
Inventeringsområdet har besökts vid fyra tillfällen under juli-augusti 2011.

Resultat
Hällmarksmiljöer
Större delen av den mark som inom inventeringsområdet är belägen högre än cirka 12
meter över havet utgörs av mestadels öppna hällmarksmiljöer på en berggrund av
näringsfattig gnejs (fotoexempel sid. 8). Hällmarkerna är till största delen belägna i den
östra delen av inventeringsområdet. Berg i dagen når dock fram till vägen längst i norr
samt på en mindre yta där vägen kröker i mitten av området (foto sid. 9).
Vegetationen i hällmarkerna kan sammanfattas enligt följande:
Dominans av ljung. Vanliga arter i buskskiktet: En (delvis lågvuxen/krypande), klen
björk, tall och rönn. Vanliga arter i fältskiktet: Kruståtel, bergven, pillerstarr, stensöta,
bergssyra. Här och var i de södra delarna finns inslag av strandglim och bergglim. I små
svackor i hällmarken påträffas odon, kråkbär och på några få platser blåtåtel. Längs
mindre torra bergskanter växer här och var blåbär. I södra delen på några platser växer
blåmunkar (fotoexempel sid. 8) samt tjärblomster.
Väl utvecklat bottenskikt av torktåliga arter av mossor och lavar. Exempel:
Hårbjörnmossa, bergraggmossa, grå raggmossa, trattlav, grå renlav, hedrenlav, rislav.
Enstaka mindre kuddar av blåmossa (även några fertila exemplar) noterades i mindre
exponerade lägen i bergskanter. Bland ljungtuvor växer framför allt väggmossa och
cypressfläta.
Övriga miljöer
Nordöstligaste delen av inventeringsområdet, i närheten av Fossa 1:195, utgörs till stora
delar av ett relativt tätt trädskikt med blandlövskog av ek, sälg, björk och apel på
näringsfattigt underlag. Träddimensionerna är mestadels klena till medelgrova.
Buskskiktet utgörs av rönn, en och brakved. Enstaka stenros samt sötbjörnbär
förekommer. I det artfattiga fältskiktet ses bland annat kruståtel, blåbär och stensöta.
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En trädridå av medelgrov ek och apel växer närmast mot Fossa 1:195.
Åt väster finns en öppen gräsbevuxen yta (foto sid. 9). Dominerande gräsart är rödven
med inslag av ängsgröe, tuvtåtel och hundäxing. Mot södra sidan förekommer ljung,
hallon, vägtistel, sötbjörnbär samt slyuppslag av vide/Salix och brakved. Intill bergskanten mot öster vid den öppna ytan står en medelgrov ek, diameter brösthöjd (dbrh) ca
50 cm, (foto sid. 10), GPS-position (system RT90 2,5gon V 0:-15) X6462307, Y1244027
samt norr om denna en flerstammig ek och ytterligare ett stycke mot norr, intill ett
bergshörn, en grov björk (dbrh ca 55 cm). Mot norr intill vägen växer ek av
dimensionerna (dbrh) 20-30 cm.
Mellan två mot nordväst utskjutande bergsryggar går en klåva in, som i sin innersta
(sydöstligaste) del är bevuxen med ett tätt delvis krattartat trädskikt av ek (bergek) i
dimensionerna (dbrh) 10-30 cm, foto sid. 10. Även klen björk och rönn förekommer. I
kanterna växer en och brakved. En del döende enbuskar ses i skuggigare partier. Det
artfattiga fältskiktet består framför allt av blåbär och stensöta. I övrigt täcker lövförna en
stor del av den beskuggade marken.
Längre mot nordväst, där bergsklåvan blir bredare, växer två flerstammiga ekar (foto sid.
11), positionerna X6462279, Y1243983 respektive X6462298, Y1243979. Fältskiktet är
artfattigt och består mest av blåbär och en del majbräken.
Området från bergsklåvan mot nordväst (mot vägen), som ligger lägre än cirka 10 meter
över havet, består av en relativt jämnt sluttande yta bevuxen av gles klen aspskog (foto
sid. 12). I buskskiktet växer en del aspsly samt enstaka brakved. På grund av
beskuggning är fältskiktet relativt svagt utvecklat och består framför allt av majbräken,
harsyra, kruståtel samt enstaka knägräs.
Längre mot väster, i närheten av där berg når fram till vägen, växer klen till medelgrov
asp (max. 30 cm dbrh), enstaka klen ek, björk och i mindre skuggigt läge klen sälg. Här
och var i skuggiga lägen ses döende eller döda enbuskar som tyder på en långt gången
igenväxningsfas. Det glesa fältskiktet tyder på näringsfattig mark och består av kruståtel,
blåbär, majbräken samt enstaka stinknäva, gullris och harsyra.
I en sluttning cirka 40-50 meter mot sydost, räknat från där berg går i dagen nära vägen,
finns ett litet näringsrikare område (foto sid. 12), markerat på kartan sid. 7, position
X6462275, Y1243950, där fältskiktsvegetationen avviker från den näringsfattiga
omgivningen. Ljustillgången är relativt god och artrikedomen högre. Omgivande
trädskikt består av medelgrov tall samt ett fåtal exemplar av ask (dbrh ca 20 cm). Ask är
rödlistad, hotkategori sårbar (Gärdenfors 2010). Omgivande buskskikt har karaktär av
maritima lövsnår med bland annat rönn, brakved, slån, vildapel samt kaprifol. Bland
fältskiktsarter noterades exempelvis skogsbingel, stenbär, blåklocka, skogsklöver,
teveronika, blodrot, åkervädd, vitmåra, vitsippa, hundäxing och gullris. I bottenskiktet
noterades skogspraktmossa, västlig hakmossa och stor tujamossa.
Söder om området där berg går i dagen nära vägen finns ett kärrartat fuktstråk (foto sid.
13), markerat på kartan sid. 7. Omgivande trädskikt består av klen ek (upp till ca 35 cm
dbrh), ask (upp till ca 30 cm dbrh) samt vildapel. Även en del död ved finns i området. I
buskskiktet ses brakved, rönn, en samt enstaka olvon. En del av de träd och buskar som
växer i området har riklig förekomst av slånlav. Fältskiktet är frodigt och artrikt. Här ses
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bland annat träjon, majbräken, ängsfräken, tuvtåtel, älggräs, kärrtistel, nejlikrot,
humleblomster, strätta, revsmörblomma, äkta johannesört och smultron.
Nordväst om fuktstråket nära vägen växer ett tätt bestånd med klen asp och i kanterna
klen sälg/Salix.
Söder om fuktstråket utbreder sig ett större svagt till måttligt mot nordväst sluttande
trädbevuxet område som i stora delar är under en igenväxningsfas från en tidigare
öppnare miljö. Området avgränsas i väster och sydväst av väg respektive grannfastighet, i
öster av högre liggande öppna hällmarker. I områdets sydöstra del finns en stenmur (foto
sid. 13) som löper i vinkel med hörn i positionen X6462191, Y1243919. Stenmuren når
söderut mot öppen hällmark i positionen X6462205, Y1243901.
Intill stenmuren intill brant sluttande berg växer en ask (ca 40 cm dbrh) i positionen
X6462234, Y1243947. Strax väster om denna ask finns ett parti med mycket täta
buskage av en (delvis döende) samt brakved och vildapel. Ljusare belägna träd och
buskar i närheten och längs stenmuren söderut har mycket riklig förekomst av slånlav.
Vidare mot väster utbreder sig ett tätt träd- och buskskikt med ek (10-25 cm dbrh) och
vildapel (15-20 cm dbrh), foto sid. 14. Överst i sluttningen nedanför stenmuren växer ett
mindre bestånd av klen tät aspskog. I buskskiktet ses fläckvis med rönn, brakved och en
(delvis döende pga beskuggning). Enstaka trubbhagtorn noterades också. Fältskiktet
består i östra delen av fuktindikerande arter som tuvtåtel, strätta, nejlikrot och
humleblomster. I aspbeståndet ses enstaka kruståtel. På grund av den kraftiga
beskuggningen är fältskiktet artfattigt. I merparten av den västra delen förekommer
vildapel ännu tätare. Fältskiktet är här, som en följd av den djupa skuggan, på många
ställen ännu artfattigare och stora ytor är vegetationsfria och består av öppen fuktig jord.
Fläckvis förekommer små askplantor (foto sid. 14) och en del asksly (cirka meterhög). I
några få små gläntor i det kompakta träd/buskskiktet växer enstaka exemplar av
ljusgynnade arter som teveronika och grässtjärnblomma. Kväveinnehållet i området med
riklig förekomst av vildapel är högt, vilket indikeras av en del hallon och brännässla.
Bottenskiktet är till följd av den djupa beskuggningen mycket svagt utvecklat.
I den sydvästligaste delen finns en öppnare gräsyta på cirka 20x20 meter i positionen
X6462238, Y1243893. Här dominerar rödven bland andra arter som rödsvingel, tuvtåtel,
luddtåtel, älggräs, blodrot, ängssyra, åkerfräken, åkervädd och teveronika. I närheten, i
positionen X6462224, Y1243888, finns en öppen mindre gräsyta på cirka 5x5 meter.
Tuvbildning och varierande grad av fuktighet i marken avspeglar sig i
artsammansättningen: rödven, blåtåtel, fårsvingel, knapptåg, blodrot och kärleksört.
Omgivningen består av sälg/Salix, vildapel, rönn samt stenros.
Intill vägen i sydvästligaste delen växer några exemplar av medelgrov ask (foto sid. 15)
samt sälg/Salix. I dikeskanten längs vägen i den södra delen av området dominerar
älggräs och strätta. Längs vägkanten i nordvästra delen, där asp, björk och sälg växer
(foto sid. 15), är markförhållandena näringsfattigare. Vanliga arter i fältskiktet är blåbär,
odon, kråkbär, ljung, rödven och blodrot.
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Bedömning av naturvärden
Miljöerna i de öppna högre belägna hällmarkerna i de östra delarna av inventeringsområdet bedöms inte hysa några speciella naturvärden som behöver tas särskild
hänsyn till vid en eventuell exploatering.
De tätt trädbevuxna delarna av området befinner sig till stora delar i en igenväxningssuccession. Merparten av trädvegetationen består för närvarande av lövträd med klena till
medelgrova dimensioner. Några exemplar gränsar till grova dimensioner som kan
utveckla högre naturvärde med avseende på bland annat lavpåväxt. Det gäller en ask
intill berg sydöst om fuktstråket i positionen X6462234, Y1243947 och en ek vid den
öppna gräsytan i norr i positionen X6462307, Y1244027. Dessa träd bör sparas.
Även medelgrov ek och vildapel som växer i kanten mot vägen i norr respektive mot
grannfastigheten Fossa 1:195 bör sparas, liksom medelgrov ask som växer närmast vägen
i sydväst. Andra träd som är värda att sparas, och som även kan bli estetiskt tilltalande i
närheten av en boendemiljö, är två lågvuxna flerstammiga ekar, belägna nära varandra i
positionerna X6462279, Y1243983 och X6462298, Y1243979. Försiktig gallring kan
behövas runt träden för att ge tillräckligt med ljus för fortsatt överlevnad på sikt.
Det kärrartade fuktstråket, markerat på kartan sid. 7, med frodig örtvegetation och
omgivande klen till medelgrov ek och ask samt en del död ved, bör sparas intakt, då det
har ett högre naturvärde med stor biologisk mångfald.
Ett område med näringsrikare markförhållanden, markerat på kartan sid. 7, har en högre
artdiversitet än omgivningen. Här finns även en vårflora med exempelvis vitsippa.
Området bör – även om det är relativt litet – också undantas från exploatering. Klen och
medelgrov ask som växer i denna del eller i dess omedelbara närhet bör också sparas och
gynnas, samtidigt som medelgrov tall i närheten skulle kunna tas bort.
Stenmurar som förekommer inom inventeringsområdet bör sparas intakta så långt det är
möjligt, även om de inte är belägna inom ett jordbrukslandskap där de är biotopskyddade
enligt lag.

Övrig information
Inga rödlistade arter finns rapporterade inom inventeringsområdet i Artportalen
(www.artportalen.se). Rödlistad art som nu förekommer är ask (rödlistad 2010).
Närmaste notering av rödlistad art i Artportalen är förekomst av bredskaftad fläckmaskros (starkt hotad) på en lokal 300-350 meter sydväst om Liden, Fossa, (Evastina
Blomgren, Sven Bergqvist, 31 maj 2003). Bredskaftad fläckmaskros förekommer i
naturbetesmarker och åraviner.
Häckfågelfaunan i området har inte inventerats. Fågelarter som troligen dröjt sig kvar
efter häckning har däremot avlyssnats i området under inventeringstillfällena i juli.
Endast normalt och vanligt förekommande fågelarter påträffades i denna typ av miljö.
Inget tyder på att sällsynta eller rödlistade fågelarter häckar inom det inventerade
området. Den grunda inre viken väster om området utgör däremot en värdefull rastlokal
för framför allt vadare men även änder och gäss (se även Andersson 2002).
Inga vattensamlingar lämpliga som reproduktionslokaler för groddjur har påträffats inom
inventeringsområdet.
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Inventeringsområdet (=planområdet) i Fossa avgränsat med orange linje. De markerade ytorna inom
planområdet, (Fuktstråk och Näringsrikare fältskiktsveg.), bör lämnas oexploaterade.
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Östra delarna av det inventerade området utgörs till större delen av öppna hällmarker med ljung
och inslag av en, tall, björk och rönn.

På några få platser i hällmarkerna i sydöst växer blåmunkar.
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Berg i dagen når fram västerut till vägen på en mindre yta i mitten av inventeringsområdet.

En öppen gräsbevuxen yta med slyuppslag ses i nordvästra delen.
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Täta delvis krattartade bestånd av bergek växer mellan utskjutande bergsryggar.

En ek med 50 cm diameter brh växer i norra delen av området.
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Två flerstammiga ekar (ovan och nedan) växer i en bergsklåva en bit norr om mitten av området
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I sluttningen nedanför bergsklåvan i riktning mot vägen växer ett bestånd av klen asp.

Ett mindre område på näringsrikare mark har en artrikare flora av bland annat skogsbingel.
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Ett kärrartat fuktstråk i mitten i västra delen är artrikt med ormbunkar och örter.

I södra delarna av området löper en stenmur.
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På svagt till måttligt sluttande mark söder om fuktstråket växer ett tätt trädskikt av ek och vildapel.

I de täta bestånden av vildapel växer fläckvis små plantor av ask.
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Intill vägkanten i sydväst växer några exemplar av medelgrov ask. Dikeskanten är rik på älggräs.

Intill vägkanten i norr förekommer klen asp och björk.

