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Inledning och metodik 

På uppdrag av Mats Ekerot har Eko Natura genomfört en kompletterande naturinventering 

med naturvärdesbedömning av ett mindre delområde inom fastigheten Fossa 1:33, nordväst 

om Rågårdsvik på Skaftö, Lysekils kommun. På fastigheten finns en gammal samfälld källa. 

Denna ingår här, ur ett växtekologiskt perspektiv, i ett kärrartat fuktstråk, i fortsättningen 

benämnt kärr. Delområdets omfattning framgår av karta sidan 7. 

I samband med uppstart 2011 av detaljplanearbete på Fossa 1:33 för bostäder (friliggande 

enfamiljshus) genomförde Eko Natura en naturinventering av området (Andersson 2011), till 

vilken hänvisas för allmän beskrivning av vegetationen med tyngdpunkt på kärlväxter. 

Detaljplaneområdet är beläget innanför Skallhavet på sydöstra sidan av den grunda innersta 

kilen mellan Näreby och Fossa. Markområdet ligger i direkt anslutning öster om Vallarna-

vägen.  

Syftet med denna undersökning är att göra en bedömning av eventuella naturvärden i det 

aktuella området i och kring kärret, och om hänsyn behöver tas med hänvisning till 

Miljöbalken och/eller EU:s Art- och habitatdirektiv. 

Inventeringsområdet har besökts vid tre tillfällen under juni-juli 2019. 

Resultat: 

Vegetation i fyra delområden runt kärret 

Kanten på fastmarken från kärret mot brantare hällmark i nordost karaktäriseras av sly av 

framför allt asp, rönn, brakved, enstaka ek, apel, ask (rödlistad, starkt hotad, Gärdenfors 

2015), även ett exemplar av döende medelgrov ask, stenros samt kaprifol i slyvegetationen 

mot hällmarkssluttningen. Ljusare belägna träd och buskar i detta område har mycket riklig 

förekomst av slånlav. Där buskskiktet är svagare utvecklat växer en frodig delvis 

kvävegynnad vegetation med bland annat hundäxing, majbräken, hundkex, brännässla och 

(något torrare) hallon. Ett fåtal mindre örter från ett öppnare stadium kan fläckvis ännu 

urskiljas, bland annat teveronika och smultron, men miljöförhållandena tyder på att 

artdiversiteten är i minskande på grund av kraftigt ökande beskuggning. 

Ett högre beläget hällmarksparti, foto sidan 8, omgivet av slyskog, finns nordost om kärret. 

Torktåliga arter som bergven, kruståtel, bergsyra och sandkrassing noterades här. 

Sydväst om kärret breder ett större område, foto sidan 8, ut sig med ett mycket tätt relativt 

lågt buskskikt (sly) av framför allt asp samt enstaka klen ask och björk. Området är under 

kraftig igenväxning och beskuggning gör att fält- och bottenskikt är mycket svagt utvecklat. I 

ljusluckor noterades bland annat hundäxing, tuvtåtel och åkertistel. 

Området nordväst om kärret består av fastmark som sluttar svagt mot Vallarnavägen. Marken 

är bevuxen av ett mycket tätt, enhetligt bestånd av aspsly, se omslagsbild. Asparna är av klena 

dimensioner, höjd upp till cirka 5 meter. Fält- och bottenskikt är på grund av beskuggning 

mycket sparsamt. Bl.a. noterades skogsnarv och enstaka humleblomster. 
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I direkt anslutning på nordvästra sidan om det öppna kärrområdet ligger en stenmur/större 

stenar i ett lager (riktning cirka NO-SV), system SWEREF 99 TM, i position N: 6457535.275, 

E: 291287.330 till N: 6457531.302, E: 291289.377, cirka sex meter lång, foto sidan 9. 

Stenmuren fortsätter i 90 grader vinkel cirka tre meter mot nordväst, samt vid positionen N 

6457531.302, E291289.377 i riktning mot sydost en längre sträcka ut ur det aktuella 

inventeringsområdet. Denna del av stenmuren består av flera stenlager. 

 

I riktning sydost om kärret, i en svag sluttning, växer rikligt med ormbunkar, framför allt 

träjon och majbräken. Andra vanliga arter i fältskiktet är humleblomster, snärjmåra och 

hundäxing. Några få mindre exemplar av olvon sågs. Enstaka döende enbuskar noterades, ett 

tecken på ökad beskuggning i samband med succession efter en tidigare öppnare ljusmiljö, 

vilket även bekräftas av aspsly som växer in från sidorna. Nära kanten av kärret mot sydost 

noterades död ved i form av bl.a. torrakor, foto sidan 9. Längre upp i sluttningen växer flera 

exemplar av klen vildapel. 

Vegetation i kärrområdet 

Allmänt: I jämförelse med naturinventeringen som utfördes 2011 har den öppna våtmarken 

(utan trädskikt) minskat betydligt och har idag en yta av knappt cirka 15 kvadratmeter. En 

tydlig kontinuerligt pågående igenväxning noterades jämfört med inventeringen 2011.  

Specifikt: Den öppna vattenspegeln i kärret (källan) är liten, några få kvadratmeter, (foto 

sidan 10) och igenväxningen resulterar på sikt även i en uppgrundning av våtmarken. 

Kärrområdet med partiella inslag av fastmark har en vegetation av till största delen höga örter, 

ormbunkar och gräs, foto sidan 10. Floran visar på grund av ökad igenväxning tecken på 

trivialisering med fler större konkurrenskraftiga arter. Bland annat noterades strätta, tuvtåtel, 

kärrtistel, veketåg, älggräs, videört och revsmörblomma. Ett fåtal mindre örter sågs, bland 

annat kärrviol. I kanten mot fastmark noterades brännässla (kväveindikerande). Majbräken 

förekommer rikligt i kanten mot kärret.  

Bottenskiktet är svagt utvecklat till följd av riklig fältskiktsvegetation. Några vanliga arter 

som noterades i den fuktiga övergången mellan fastmark och kärr var praktstjärnmossa och 

stor gräsmossa. 

Aspsly är under utbredning i kanterna mot kärrområdet. 

Eventuella indikationer på högre kalkhalt 

Inga indikationer på högre kalkhalt/kalkgynnade växtarter noterades i det inventerade 

området, varken på fastmark eller i våtmark, något som annars är vanligt på många platser på 

Skaftö, till följd av skalgrus/skaljord i marken (se t.ex. Suneson 1968). Det finns heller inga 

noteringar om skaljord på jordartskarta för området (Norconsult 2018). Berggrunden utgörs 

av gnejs och lera/silt som lösa jordavlagringar.  
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Områdesskydd samt förekomster i Artportalen 

Det aktuella området på fastigheten Fossa 1:33 omfattas inte av biotopskydd eller utgör 

nyckelbiotop. Kärret (”källan”) omfattas inte av 7 kap. 11§ i Miljöbalken. Fastigheten ingår 

heller inte i områden som är utpekade med högre naturvärden i Lysekils kommuns 

naturvårdsplan (2010). 

Av naturvårdsplanen framgår också att vattenområdet i innersta delen av Skallhavet och 

våtmarker kring dessa mot Näreby utgör riksintresse för naturvården och strandskyddsför-

ordnande finns i kringområdet. Det aktuella området där detaljplan planeras på fastigheten 

Fossa 1:33 ingår däremot inte i riksintresse eller strandskydd. 

Inga rödlistade arter finns rapporterade inom inventeringsområdet i Artportalen 

(www.artportalen.se). Rödlistad art som nu förekommer är ask (starkt hotad, Gärdenfors 

2015). 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). I närområdet i strandzonen har E. Blomgren samma 

datum även noterat rödsäv (nära hotad). 

Naturvärdesbedömning 

Bedömning av naturvärde i kärrområdet med närmaste omgivning 

Kärrområdet är av liten utbredning och under igenväxning av både konkurrenskraftiga örter, 

exempelvis älggräs, och i kanten mot fastmark av trädsly, framför allt asp. Pågående 

igenväxning och ökande beskuggning medför att artdiversiteten är i minskande och de arter 

som påträffats är samtliga allmänt förekommande.  

Den igenväxande våtmarken bedöms inte utgöra värdefull reproduktionsmiljö för groddjur.  

Kärret i sig bedöms inte ha något högre naturvärde. Totalt sett bedöms kärret med dess 

omgivning med inslag av död ved samt stenmurar ha ett visst naturvärde med en viss positiv 

betydelse för biologisk mångfald (4 på en skala av fyra naturvärdesklasser där 1 är högsta 

naturvärde och 4 lägsta, klassificering enligt Svensk Standard SS 19 90 00). En exploatering 

av det aktuella området bedöms dock kunna genomföras utan påtaglig förlust av biologisk 

mångfald och bedöms heller inte komma i konflikt med EU:s Art- och habitatdirektiv.  

Utöver ask (rödlistad, starkt hotad) påträffades inga rödlistade kärlväxtarter i det inventerade 

området. Ask är ett vanligt trädslag på fuktiga och näringsrika marker i Bohuslän och dess 

förekomst i området i form av till största delen sly och klena exemplar bedöms inte utgöra 

hinder för en exploatering. 

Död eller döende ved som förekommer i kärrets omgivningar bör, vid en eventuell 

exploatering, sparas i närheten, för att på så sätt komma till ekologisk nytta genom att fortsatt 

under en tid utgöra livsmiljöer för bland annat insekter och vednedbrytande svampar. 

Befintliga stenmurar i området är inte belägna inom och gränsar heller inte mot ett 

jordbrukslandskap och är därmed inte biotopskyddade enligt lag (se Miljöbalken 7 kap. 11§ 

http://www.artportalen.se/
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samt bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt Miljöbalken). Vid en 

exploatering av det aktuella området är det ur ett ekologiskt perspektiv en fördel om 

stenmurarna/nedrasade stenar från tidigare mer intakta stenmurar kan flyttas och bli kvar i 

närområdet, då de utgör viktiga livsmiljöer och övervintringsplatser för ett flertal organismer. 

Stenmurarna bidrar till en högre artdiversitet, skapar ett varmare mikroklimat och fungerar 

även som viktiga spridningsvägar i landskapet för växter och djur. Stenarna utgör också ett 

viktigt substrat för mossor och lavar. Dessutom är stenmurar kulturhistoriskt intressanta och 

ger information om ett tidigare öppnare beteshävdat landskap. 

Områdesspecifik påverkan vid exploatering samt möjliga åtgärder 

Påverkan på det aktuella området blir helt avhängig exploateringsgraden. Vid en exploatering 

med framdragning av väg i området, så som skissas i nu aktuellt planförslag, kommer 

slyvegetation samt annan tät busk/trädvegetation sannolikt att avverkas, vilket inte påverkar 

den biologiska mångfalden nämnvärt negativt.  

En påverkan/exploatering av hällmarksytan nordost om kärret bedöms inte heller innebära 

nämnvärd förlust av värdefull biologisk mångfald.  

En exploatering av kärret bedöms inte komma att påverka den biologiska mångfalden negativt 

i denna typ av biotop totalt sett på södra delarna av Skaftö, då noterade arter i det aktuella 

kärret är vanligt förekommande i liknande miljöer i området. 

Som tidigare nämnts kan förekommande död ved tas tillvara inom området och stenmurar/res-

ter av stenmurar, om nödvändigt, flyttas men inte avlägsnas från området, för att bibehålla de 

positiva effekter på den biologiska mångfalden som dessa har. 

Exploateringens påverkan utanför planområdet bedöms ur biologisk/ekologisk synvinkel bli 

mycket liten. 

Sammanfattning 

• Kärrområdet är av liten utbredning och under igenväxning med minskande yta och 

minskande artdiversitet. Inga sällsynta/rödlistade/fridlysta arter påträffades i kärrområdet som 

i sig inte bedöms ha något högre naturvärde.  

• Sammantaget bedöms miljön med kärrområde och dess omgivning med inslag av död ved 

och stenmurar/rester av stenmurar totalt sett ha ett visst naturvärde (4 på en skala 1-4 där 1 är 

högsta naturvärde). Detta bedöms dock inte utgöra hinder för en exploatering, då förekom-

mande död ved (lågor och torrakor) kan tas tillvara och placeras i närområdet samt stenmu-

rar/rester av stenmurar, som ligger i vägen för en exploatering, kan flyttas till lämpliga platser 

i närområdet. Därmed kan minskningen av den biologiska mångfald som idag finns på platsen 

bli liten och artdiversiteten behållas i relativt hög grad även efter att området exploaterats. 

• En exploatering av området bedöms kunna genomföras utan påtaglig förlust av biologisk 

mångfald och bedöms heller inte komma i konflikt med EU:s Art- och habitatdirektiv.  
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Utredningsområde inom Fossa 1:33 för naturvärdesbedömning, kärr och vegetation i fyra kringliggande 

delområden, mot NV, NO, SV och SO. 
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Mindre hällmarksområde nordost om kärret. Hällmarken är på flera sidor omgiven av aspsly. 

 

Tät slyvegetation av ask, björk och asp i området mot sydväst, från kärret räknat. 
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En stenmur nordväst om kärret består delvis 

av större stenar i ett lager. 

 

 

Död eller döende ved noterades mot sydost. 
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Den öppna vattenytan i kärret/källan är liten. 

 

 

Kärrområdet är under igenväxning med aspsly från sidorna. Ormbunkar i form av  

bland annat majbräken breder ut sig på ytor som grundas upp. 

 


