
NATURVÄRDESINVENTERING  
HERRESTADS-TORP 1:26 OCH 1:3 
UDDEVALLA KOMMUN 2014 

2014-04-09 Naturvärdesinventering 

Naturcentrum AB har, på uppdrag av Rådhuset Arkitekter AB, genomfört en naturvär-
desinventering i planområde på fastigheten Herrestads-Torp 1:26 och 1:3. Invente-
ringen genomfördes i april 2014. Resultaten presenteras i rapporten med objektsbe-
skrivningar, klassificeringar och uppgifter om skyddsvärda arter (rödlistade arter, 
signalarter, och andra sällsynta arter). Två områden med naturvärden presenteras i 
rapporten. Värdena baseras i huvudsak på strukturer i form av död ved, äldre le-
vande träd och artfynd. Den enda rödlistade art som noterades i området var ask, VU.  
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Uppdrag: Naturinventering av planområdet Herrestads-Torp 1:26 och 1:3 i Uddevalla kommun 
På uppdrag av: Rådhuset Arkitekter AB, Kalla Gustafsson 
Besöksdatum: 21:e, 28:e och 30:e mars och 1:e april 2014 
Genomförd av: Niklas Franc/Naturcentrum AB/Naturcentrum AB 
Text och rapport: Niklas Franc/Naturcentrum AB. 
Fotografier: Niklas Franc/Naturcentrum AB. 
Omslagsfoto: /Naturcentrum AB 
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1 Uppdrag och metoder  
Arbetet har utförts på uppdrag av Rådhuset Arkitekter/Kalle Gustafsson och omfattar inventering 
och naturvärdesbedömning enligt NVI-standard (remissversion av NVI-standard/SIS).  

Bedömningar av naturvärde har gjorts enligt metoden NVI (Swedish Standards Institute 2013). 

I ett första skede har uppgifter om hotade arter, skyddsvärda områden mm sökts fram från Art-
databankens databas, Länsstyrelsens och Skogsstyrelsen databaser och från ArtPortalen 
(www.artporalen.se).  

I fältskedet har hela områdetbesökts och inventerats och naturvärdesintressanta områden har av-
gränsats och klassificerats. En omarbetning av klassningen i NVI pågår och i det nya systemet 
anges klassningen från 1 – 3, där 1 är högsta klassen. Klassificeringarna omfattar; klass 1 – mycket 
högt naturvärde, klass 2 – högt naturvärde och klass 3 – påtagligt naturvärde.  

Ambitionsnivån har varit att detaljeringsgraden skall motsvara ”fält standard” d v s en upplösning 
där naturvärdesobjekt av storlek 1000 m2 eller större kartläggs. I denna nivå anges även objekt med 
naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. Areella objekt finns förtecknade i objektsbeskrivningarna 
(åkerholmar < 0,5 ha) medan linjeobjekt t ex stenmurar och öppna diken enbart redovisas i karta. 

Rödlistade arter anges enligt Gärdenfors (red) 2010, signalarter enligt Nitare (2000) och eventuella 
arter enligt artskyddsförordningen följer Naturvårdsverket (2009).  

Vanligare och välkända arter anges med svenska namn, medan ovanliga arter och flertalet rödlistade 
arter anges med båda vetenskapliga och svenska namn. I några fall finns inga svenska namn och då 
används det vetenskapliga namnet. 

Inventeringen har utförts under mars av Niklas Franc, Naturcentrum AB. 

 

 

2 Sammanfattning av inventeringsresultatet 
Området består av två olika miljötyper. Det är dels en igenväxande äldre åker- och tomtmark med 
en några stenrösen, en stenmur, en del äldre och yngre träd och diverse skrotupplagsplatser. Den 
andra delen är skog där en stor del nyligen avverkats. Här finns en stenmur som avgränsar fastig-
heten, hygget, någon klippbrant och barrskog som varierar från hällmarkstallskog till granskog. 

I området noterades sju äldre lövträd (ask, oxel och björk) varav ett träd, en ask, är grövre än 1 m i 
diameter dbh, och på den växer dessutom signalarten guldlockmossa. De övriga träden är alla runt 
70 cm i diameter dbh och något av dem har en hålighet (oxeln – håltyp 4a). Dessa träd har ett visst 
naturvärde och kan på sikt utveckla högre värden. I området finns också ett knappt tjugotal plantor 
av tibast som är fridlyst i Västra Götalands län och upptagen i 9:e § i artskyddsförordningen.  

Två mindre områden har klassats som naturvärdesområden. Det är dels området med de grövre 
lövträden och inslag av tibast som klassats som naturvärdesklass 3 och dels ett område uppe på 
berget i söder som har en relativt orörd, naturligt uppkommen barrskog, som även den klassats som 
klass 3.  
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3 Biotopkartering 
Den norra delen av området består av äldre åker- och tomtmark. Området har under de senaste 20 
åren varit övergivet och i huvudsak använts som tipp för diverse skrot och skräp. I söder möts det 
norra och södra området vid en äldre väg som omges av två till stora delar raserade stenmurar. 
Närmst muren i det norra området finns ett skogsparti med både äldre träd (ask, björk och oxel) 
där några står i stenrösen och yngre lövträd och unga granar som kommit upp överallt. Här finns 
också rikligt med buskar från det gamla bostället vars stensatta grund också finns kvar. Norr om 
skogspartiet finns ett öppnare parti med igenväxande åkermark som bitvis domineras av björk- och 
sälgsly och bitvis är öppet (figur 1). 

 

 
Den gamla vägen som avdelar hygget i söder och lövskog/åkermark i norr. 
 

Den södra delen av området består i huvudsak av ett hygge i en nordvänd sluttning. Längst i söder 
och nordöst av området har man lämnat skog och den varierar med inslag av både gran och tall. 
Det finns också en fastighetsavgränsande stenmur i västra delen och ett par bergbranter. Skogen i 
nordöst består främst av yngre, tätt stående granar, där ytterligare inslag av tippverksamhet kan 
beskådas i form av sten, gamla uthus mm. 
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Figur 1. Biotopklassningar i planområdet vid Torp-Herrestad.  

 

4 Naturvärdesinventering 

Inom området finns två delområden som bedöms ha högre biologiska värden och som kan vara 
lokala källor för den biologiska mångfalden (figur 2). De två delområdena beskrivs nedan med na-
turvärdesklassning, motivering, värdearter och värdestrukturer. Det ena området är lövskog med 
inslag av äldre, relativt grova lövträd och signalarten guldlockmossa. Det andra området är en barr-
skog med inslag av hällmarkstallskog och ett par nordbranter. I området finns också ett bestånd av 
den, i Västra Götalands län, fridlysta växten tibast. 

  

Naturvärdesarter och naturvärdesstrukturer i området 
I området noterades mycket få naturvärdesarter och bara en rödlistad art. Den rödlistade arten är 
ask Fraxinus excelsior som är rödlistad som VU i rödlistan (Gärdenfors 2010). Anledningen till 
askens rödlistning beror på att den har drabbats av sjukdomen askskottsjuka som dödar träden. 
Äldre träd som inte är angripna kan vara resistenta mot sjukdomen och bör ej avverkas då de kan 
vara viktiga vid en framtida återetablering av arten. Yngre träd utan naturvärdesstrukturer (ihålig-
heter, naken ved, svampangrepp) har inte samma värde, men bör om möjligt också sparas. 

I området finns fyra grövre askar och en av dem är dessutom över 1 m i diameter i brösthöjd (dbh). 
Detta träd ses pga sin storlek som extra värdefullt och på det växer även en signalart som heter 
guldlockmossa. Guldlockmossa är relativt vanlig på gamla grova träd i odlingslandskapsmiljöer och 
trädgårdar. Utöver de fyra askarna finns ytterligare tre grövre träd, två björkar och en oxel med en 
mindre ihålighet. 

Området är generellt fattigt på död ved och inga intressanta spår av vedlevande insekter eller andra 
mossor eller lavar noterades i området. 
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Markfloran uppvisade heller inga intressanta arter utan domineras av triviala arter som husmossa, 
väggmossa, tuvtåtel, veketåg, hallon, sötbjörnbär och olika trädgårdsrymlingar som snöbär och 
påsktliljor. En udda art noterades dock och det var tibast. 15 plantor av arten noterades på 10 plat-
ser i området. Med största sannolikhet är plantorna trädgårdsrymlingar från den tidigare bebyggel-
sen i området. Tibast är fridlyst i Västra Götalands län enligt 9 § i Artskyddsförordningen och det 
innebär bland annat att man inte får skada arten oavsiktligt genom till exempel schaktning eller 
andra grävarbeten. 

Figur 2. Naturvärden och naturvärdesklassning, Herrestad-Torp 1:23 och 1:3.   
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Naturvärdesområden 
 
Naturvärdesobjekt: 1 
Naturtyp: Lövskog 
Skyddsvärda arter och strukturer: Fyra grova askar Fraxinus excelsior, VU, varav ett träd med dbh 
över 1 m. Tre andra grova träd med dbh över 70 cm (2 björkar och en oxel med mindre ihålighet). 
Spridd population av den fridlysta växten tibast.  
På den grövsta asken växer signalarten guldlockmossa.  
I området finns en husgrund, ett par stenrösen och en till stor del raserad stenmur.  
 
Naturvärdesklass enligt NVI: 3 – påtagligt naturvärde. 
 
Beskrivning: Lövskog som utvecklats på äldre åker- och tomtmark. Trädbeståndet består av sju 
äldre askar, björkar och oxel och yngre träd av gran, asp, ask, björk, rönn, mm. I området finns flera 
stenrösen, en stensatt husgrund, en stenmur som avgränsar området i söder, rikt med trädgårdsbus-
kar och en trivial markflora. Stenkomplexen skapar bra förutsättningar för insekter och mindre 
ryggradsdjur att övervintra och söka skydd i och skapar speciella miljöer för mossor och lavar - inga 
ovanliga arter noterades.  
Hela området har utnyttjats som tippområde och det finns rikligt med skräp av grövre natur. Flera 
exemplar av den fridlysta växten tibast finns i området.  
 

 
Två av områdets grövre askar i ett av stenrösena. 
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Naturvärdesobjekt: 2 
Naturtyp: Barrskog 
Skyddsvärda arter och strukturer: Liggande och stående död barrved, främst klenare dimension-
er, nordvända bergbranter,  
Naturvärdesklass enligt NVI: 3 – påtagligt naturvärde. 
 
Beskrivning: Barrskog med inslag av hällmarktallskog och barrblandskog. Området ytterkanten av 
ett större sammanhängande skogsområde som sträcker sig söderut. Området har tidigare fungerat 
som utmark och har efter att betet upphört vuxit igen och övergått till barrblandskog. I området 
finns ett par branta nordvända bergstup. Inga naturvärdesintressanta arter noterades i stupen. Här 
och var finns enstaka torrträd och någon enstaka låga av främst tall. I väster löper en fastighetsdele-
ande stenmur som skapar livsförutsättningar för lavar, mossor, insekter och små däggdjur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Stenmuren på hällmark med delar av barrskogen nedanför. 
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Arter inom Artskyddsförordningen 
 

Området bedöms ha lågt värde som biotop för arter som berörs av artskyddsförordningen. Möjlig-
en skulle hasselsnok kunna finnas då det finns rikligt med stenskravelområden (stenmurar, hus-
grund, stenrösen) och möjliga jaktmarker i den gamla åkermarken. I närområdet finns flera fynd av 
hasselsnok och en inventering pågår i utredningsområdet (beräknas vara klar inom en månad).  
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