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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Uddevalla tätort växer vilket ökar trycket på byggnation av bostäder och öns-

kemål om förtätning samt utbyggnad av samhällsviktiga funktioner. Uddevalla 

kommun arbetar med ett planprogram för ett mindre område sydväst om  

Vännerberg. Området avgränsas i väst av Bleket, i söder av Egersberg och i 

nordöst av Vännerberg. I sydöstlig riktning fungerar området som en sprid-

ningskorridor för det större skogsområdet Samnerödsskogen. Ett vattendrag 

med intilliggande cykelväg går genom planområdets västra del. Syftet är att 

kartlägga natur- och friluftsvärden samt spridningskorridorer för att kunna  

planera för nya bostäder och identifiera viktiga strukturer som bör värnas. COWI 

AB har fått i uppdrag av Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsförvaltning att 

göra en naturvärdesinventering av området. 

 

Figur 1.  Inventeringsområdets läge i Uddevalla stad. 

Inventeringen av naturvärden är utförd enligt SIS standard SS199000:2014 

”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, 

naturvärdesbedömning och redovisning” (SIS, 2014:1 samt 2014:2). Arbetet 

genomfördes enligt standardens detaljeringsgrad "medel" med tillägg för natur-

hase04
Markering
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värdesklass 4 samt värdeelement (skyddsvärda eller naturvärdesintressanta 

träd). Områdets värde för grönstruktur och rekreation inom stadsdelen använ-

des tillsammans med  bedömdes som underlag för en konsekvensbedömning på 

dessa värden utifrån planerade arbeten. 

Ansvarig för uppdraget på Uddevalla kommun var kommunekolog Marie Arvids-

son. Uppdraget utfördes av Jesper Paulsson och Joel Almqvist, biologer på COWI 

AB i Göteborg. 

1.2 Definitioner  

› Naturtyp och Biotop – Naturtyp är en indelning gjord utifrån ekologiska 

förutsättningar och artförekomster. En naturtyp kan sedan delas in i olika 

biotoper. En biotop definieras som ett område med enhetlig miljö och org-

anismsammansättning.  

› Inventeringsområde – Geografiskt område som omfattas av enskild na-

turvärdesinventering.  

› Naturvärde – Grad av naturvärde mellan naturvärdesklass 1 till 4. Natur-

värdet baseras på en bedömning av områdets biotop- och artvärden. Se bi-

laga C för mer information om bedömningsgrunder och naturvärdesklasser.   

› Potentiellt naturvärdesobjekt – Geografiskt område som förväntas ha 

naturvärde och som sannolikt utgörs av en dominerande naturtyp. 

› Naturvårdsart – Samlat begrepp för arter som kan klassas in i kategorier-

na skyddade arter, signalarter, typiska arter för Natura 2000, nyckelarter, 

ansvarsarter och rödlistade arter. Se även bilaga D för en detaljerad be-

skrivning av begreppen.  

1.3 Rödlistan 

Denna rapport använder rödlistan som är en klassificering av arters utdöende-

risk och en barometer för deras respektive tillstånd. Den kan bl.a. vara en hjälp 

vid identifiering och prioritering av naturvårdssatsningar, beslut och för att nå 

uppsatta miljömål. Listan uppdateras var femte år av ArtDatabanken SLU. Röd-

listningen har sitt ursprung i den internationella naturvårdsunionen (IUCN) som 

ett verktyg för att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Det är en prognos 

över risken för enskilda arter ska försvinna från Sverige men har i sig ingen juri-

diskstatus (ArtDatabanken, 2015). Rödlistade arters kategori anges i rapporten i 

s.k. upphöjt stil, exempelvis NT. 
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Tabell 1. Kategoridefinitioner enligt ArtDatabanken för rödlistan baserat på IUCN:s nomen-

klatur (ArtDatabanken, 2015). 

Förkortning Kategori Definition 

CR 

Akut hotad 

Critically  

Endangered 

En art är Akut hotad när bästa tillgängliga 

data indikerar att den uppfyller något av kri-

terierna A–E för Akut hotad och att den där-

med bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i 

vilt tillstånd. 

EN 
Starkt hotad  

Endangered 

En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga 

data indikerar att den uppfyller något av kri-

terierna A–E för Starkt hotad och att den 

därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö 

ut i vilt tillstånd. 

VU 
Sårbar 

Vulnerable 

En art är Sårbar när bästa tillgängliga data 

indikerar att den uppfyller något av kriterier-

na A–E för Sårbar och att den därmed be-

döms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd. 

NT 
Nära hotad Near 

Threatened 

En art förs till kategorin Nära hotad om den 

inte uppfyller något av kriterierna för vare 

sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, 

men är nära att uppfylla kriterierna för nå-

gon av dessa kategorier nu eller i en nära 

framtid. 

LC 
Livskraftig  

Least concern 
Arter som är varken hotade eller rödlistade. 
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2  Metod 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden  

av betydelse för biologisk mångfald. Inventeringen resulterar i avgränsning av 

områden till objekt som får en naturvärdesklassningen, objektbeskrivning enligt 

standarden, samt en övergripande rapport baserat på identifierade objekt och 

övriga naturvärden. Detaljeringsgraden på naturvärdesinventeringen styr storle-

ken på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras. I denna inventering an-

vändes detaljeringsgrad ”medel” enligt SS 199000:2014. Objektens storlek av-

gränsas därmed enligt definitionen: En yta av ≥0,1 ha ELLER ett linjeformat ob-

jekt med en längd av ≥50 m och en bredd av ≥0,5 m. 

2.1 Förstudie 

I genomförd förstudie har dokumentation samt ortofoto analyserats för att iden-

tifiera potentiella naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Källor som an-

vändes för att få fram information var tillgängliga GIS-databaser, rapporter, in-

venteringar eller analyser med avseende natur- och friluftsvärden.   

Huvudsakligen har följande underlag har använts:   

› Naturvårdsverkets Skyddad natur 

› SLU:s ArtPortalen samt Trädportalen  

› Länsstyrelsens kartverktyg Västra Götaland, WebbGIS  

› VISS – Vatteninformationssystem Sverige 

› Miljödataportalen 

› SGU – Geologisk kartläggning 

› Stadsnatur och parker, Uddevalla stad 
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Bedömningsgrunder 

Nedan följer en sammanfattande genomgång av de bedömningsgrunder som 

används för att naturvärdesklassa objekt enligt standarden. För övrig informat-

ion och fördjupningar hänvisas till standarden. Övergripande görs naturvärdes-

bedömningen utifrån två bedömningsgrunder; biotop och art.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet 

samt sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen 

in. Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, 

påtagligt och högt). Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, till ex-

empel grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, ele-

ment, naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper avses biotoper som 

är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade bioto-

pen utgör en Natura 2000-naturtyp, ger det vägledning om att den är nationellt 

eller internationellt sällsynt. Även andra kunskapsunderlag för bedömning av 

sällsynthet och hot kan användas.  

I bedömningsgrunden art ingår två aspekter; naturvårdsarter och artrikedom, 

viktning mellan naturvårdsart är en bedömningsfråga som påverkas av lokala 

förutsättningar men följder generellt senaste versionen av rödlistan där hotade 

arter har högst värde. Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, 

eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Artvärdet 

bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt). Bedöm-

ningen för naturvårdsarter ska grunda sig på faktiska fynd av arter.  

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland andra skyddade arter enligt 

artskyddsförordningen (2007:845), rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) 

och signalarter. Artvärdet bedöms utifrån antalet olika naturvårdsarter, men 

också arternas livskraft, frekvens, samt hur goda indikatorer de är för natur-

värde, se även bilaga C.  

Förekomst av rödlistade arter enligt 2015 års rödlista, utgör en av grunderna för 

bedömning av artvärde. Arter i följande hotkategorier är av relevans för bedöm-

ning av artvärde: NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut 

hotad). Här anger SIS-standarden att förekomst automatiskt genererar ett högt 

artvärde. Bland de hotade arterna finns några arter som rödlistats på grund av 

att de minskat snabbt i landet, men som fortfarande är relativt vanligt före-

kommande. I denna inventering gjordes bedömningen att förekomster av arter-

na skogsalm och ask inte automatiskt genererar högre artvärde, eftersom de 

fortfarande är relativt vanliga på västkusten. Därför har vi i denna rapport valt 

att endast ge vuxna individer att ett högre artvärde baserat på åder.  

Naturvärdesklassning 

Utifrån bedömningsgrunderna art och biotop görs en samlad bedömning av det 

inventerade objektets naturvärdesklass. I standarden finns en matris som ger 

vägledning till inventeraren om vilken klass som ska sättas. Följande naturvär-

desklasser används:  
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Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde. Störst positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald. I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde. Stor positiv betydelse för biologisk 

mångfald. I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde. Påtaglig positiv betydelse för 

biologisk mångfald. I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av bety-

delse för biologisk mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men 

bedöms vara av särskild betydelse för att den totala arealen av dessa områden 

ska kunna bibehållas. 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde. Viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Övrig mark. Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga 

värden för biologisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp till natur-

värdesklass 4 är skogsområden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig 

kontinuitet, död ved och gamla träd. Åkermark klassas i regel inte då den på 

grund av hög störningsfrekvens ofta har begränsad biologisk mångfald. De be-

tesmarker som inte uppnår klass 4 är kraftigt näringspåverkade och/eller igen-

växande, samt saknar naturvårdsarter i form av en hävdgynnad flora. 

I inventeringen ingår dessutom ett antal tillägg för att få en mer detaljerad bild 

av området, vilka beskrivs nedan, se avsnitt 2.3. 

2.2 Naturvärdesinventering i fält 

Naturvärdesinventering i fält utfördes 2017-04-06, vilket är inom perioden som 

fastställd för fältbesök i denna del av landet enligt standarden (april-nov), om så 

dock bara precis, varför vissa aspekter av naturmiljön (viss arter i fuktigare mil-

jöer t.ex.) inte får en helt rättvis bedömning och kan behöva kompletteras i 

framtiden.  

Inventeringsområdet genomströvades långsamt, samtidigt som noteringar gjor-

des om vegetation (träd-, busk- och fältskikt), naturvärdeselement (t ex stå-

ende och liggande död ved, vattensamlingar och topografi) och observationer av 

naturvärdesintressanta arter (med tyngdpunkt på hotade och rödlistade arter). I 

tillägg gjordes en allmän beskrivning av varje område. En GPS Garmin 550 och 

en Sony Xperia Z5 användes för att koordinatsätta naturvärdesintressanta ele-

ment (SWEREF99 13 30, EPSG:3010) samt ta representativa bilder av varje ob-

jekt. 

Bedömning av naturvärdesklass utfördes enligt vägledningen i SS 199000:2014 

med tillägget för identifiering av objekt med naturvärdesklass 4 ”visst natur-

värde” samt värdeelement skyddsvärda/naturvärdesintressanta träd. Se bilaga C 
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för en förklaring av vad de respektive naturvärdesklasserna innebär samt be-

dömningsgrunden för naturvärdet. 

Bedömningsgrunder 

Nedan följer en sammanfattande genomgång av de bedömningsgrunder som 

används för att naturvärdesklassa objekt enligt standarden. För övrig informat-

ion och fördjupningar hänvisas till standarden. Övergripande görs naturvärdes-

bedömningen utifrån två bedömningsgrunder; biotop och art.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar två underliggande aspekter; biotopkvalitet 

samt sällsynthet. I aspekten sällsynthet vägs även eventuella hot mot biotopen 

in. Biotopvärdet bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde (obetydligt, visst, 

påtagligt och högt). Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, till ex-

empel grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, ele-

ment, naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper avses biotoper som 

är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade bioto-

pen utgör en Natura 2000-naturtyp, ger det vägledning om att den är nationellt 

eller internationellt sällsynt. Även andra kunskapsunderlag för bedömning av 

sällsynthet och hot kan användas.  

I bedömningsgrunden art ingår två aspekter; naturvårdsarter och artrikedom, 

viktning mellan naturvårdsart är en bedömningsfråga som påverkas av lokala 

förutsättningar men följder generellt senaste versionen av rödlistan där hotade 

arter har högst värde. Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, 

eller som i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Artvärdet 

bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt). Bedöm-

ningen för naturvårdsarter ska grunda sig på faktiska fynd av arter.  

Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland andra skyddade arter enligt 

artskyddsförordningen (2007:845), rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) 

och signalarter. Artvärdet bedöms utifrån antalet olika naturvårdsarter, men 

också arternas livskraft, frekvens, samt hur goda indikatorer de är för natur-

värde, se även bilaga C.  

Förekomst av rödlistade arter enligt 2015 års rödlista, utgör en av grunderna för 

bedömning av artvärde. Arter i följande hotkategorier är av relevans för bedöm-

ning av artvärde: NT (nära hotad), VU (sårbar), EN (starkt hotad) och CR (akut 

hotad). Här anger SIS-standarden att förekomst automatiskt genererar ett högt 

artvärde. Bland de hotade arterna finns några arter som rödlistats på grund av 

att de minskat snabbt i landet, men som fortfarande är relativt vanligt före-

kommande. I denna inventering gjordes bedömningen att förekomster av arter-

na skogsalm och ask, samt fåglarna kungsfågel och gråtrut inte automatiskt ge-

nererar högt artvärde.  

Naturvärdesklassning 

Utifrån bedömningsgrunderna art och biotop görs en samlad bedömning av det 

inventerade objektets naturvärdesklass. I standarden finns en matris som ger 

vägledning till inventeraren om vilken klass som ska sättas. Följande naturvär-

desklasser används:  
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Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde. Störst positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald. I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 - Högt naturvärde. Stor positiv betydelse för biologisk 

mångfald. I denna klass bedöms varje område vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde. Påtaglig positiv betydelse för 

biologisk mångfald. I denna klass bedöms inte varje objekt behöva vara av bety-

delse för biologisk mångfald på varken regional, nationell, eller global nivå, men 

bedöms vara av särskild betydelse för att den totala arealen av dessa områden 

ska kunna bibehållas. 

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde. Viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Övrig mark. Detta är ingen naturvärdesklass utan avser de ytor som har låga 

värden för biologisk mångfald. Exempel på områden som inte når upp till natur-

värdesklass 4 är skogsområden som saknar viktiga strukturer, såsom skoglig 

kontinuitet, död ved och gamla träd. Åkermark klassas i regel inte då den på 

grund av hög störningsfrekvens ofta har begränsad biologisk mångfald. De be-

tesmarker som inte uppnår klass 4 är kraftigt näringspåverkade och/eller igen-

växande, samt saknar naturvårdsarter i form av en hävdgynnad flora. 

2.3 Tillägg 

2.3.1 Naturvärdeklass 4  

Objekt i denna klass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå. Klassen används för att påvisa 

biologiska värden i områden med tydlig mänsklig påverkan men som ändå hyser 

positiva biotopkvalitéer.  

2.3.2 Värdeelement (träd)  

Ett värdeelement beskrivs enligt SS 199000:2014 som "struktur eller element 

av positiv betydelse för biologisk mångfald". I denna rapport avses skyddsvärda 

eller naturvärdesintressanta träd. Dessa kan bidra till ekologiska strukturer i 

landskapet för att skapa t.ex. gröna korridorer.  

Nedan återges kriterierna för ”särskilt skyddsvärda träd” enligt Naturvårdsver-

kets definition i åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd i kulturlandskapet.  

› jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under 

brösthöjd (d.b.h.). 
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› mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag 

äldre än 140 år.  

› grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 

hålighet i huvudstam. 

"Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper 

hos det enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen. Särskilt 

skyddsvärda träd är ovanliga i vardagslandskapet och bör betraktas som omist-

liga oavsett om de påträffas i skogsmark, odlingslandskap eller urbana miljöer. I 

åtgärdsprogrammet föreslås bevarandeåtgärder som är anpassade till de olika 

trädmiljöernas ekologiska och kulturhistoriska sammanhang i landskapet. Vid 

beskrivningen av åtgärder har vi prioriterat ett urval trädmiljöer; grova och 

gamla ekar, gårdsmiljöer, hamlade träd, alléer och andra vägnära träd, parker 

och kyrkogårdar." (Naturvårdsverket, 2004). 

Med naturvärdesintressanta träd och buskar avses följande: 

› Grova och/eller äldre träd med höga naturvärden inklusive grova enar och 

grova, tidigare frivuxna hagmarksgranar.  

› Gamla senvuxna träd.  

› Boträd med risbon, hålträd eller grova träd med påtagligt vid och grovgre-

nig och/eller platt krona.  

› Grov hassel, grova aspar och alar i barrdominerade bestånd om de inte fö-

rekommer rikligt.  

› Träd med påtagliga, öppna brandlyror och träd med tydliga äldre kultur-

spår. 

› Hål- eller mulmbärande träd. 

Ytterligare har områdets värden för friluftslivet samt gröna stråk översiktligt  

identifierats och analyserats i förstudien, för att sedan kompletteras med fältob-

servationer. 

2.3.3 Friluftsliv 

Bedömningsgrunden för friluftsliv baseras på närheten till bostadsområden och 

folktäthet i förhållande till grönområdet, det enda kvarvarande grönområdet om-

slutet av bebyggelse kan t.ex. antas ha ett högre friluftsvärde än ett motsva-

rande grönområde i utkanten av tätorten. Dessutom inkluderas aspekter som 

stignät med motionsspår, belysning och närhet till anläggningar för personer 

med generellt mer begränsad mobilitet, som äldreboende och förskolor. 
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2.3.4 Gröna stråk 

Spridningskorridorer, gröna kilar och ekologiska länkar innebär att det finns kor-

ridorer med växtlighet som binder samman grönområden. Sådana kan vara vik-

tiga att planera för vid samhällsutbyggnad då dessa områden annars blir isole-

rade öar bland i övrigt hårdgjorda ytor. Detta är speciellt problematiskt för na-

turvårdsarter som ofta är mer svårspridda än vanligt förekommande arter. Na-

turvårdsarter ingår i sin tur ofta i naturvärdesobjekt, varför spridningskorrido-

rernas är extra viktiga för dessa arter för att undvika total isolering. För att eko-

logiska länkar och spridningskorridorer ska bibehålla sin funktion behöver de 

tillhandhålla rätt strukturer, som grovhet och håligheter på träden, samt bredd 

och höjd på hela korridoren för att hålla ihop grön- och naturområden. Generellt 

gäller att ju bredare korridor, desto bättre spridningsväg. Väg och järnväg inne-

bär olika starkt som barriärer beroende på antalet fordon som passerar per dygn 

och deras hastighet. 

För gröna stråk bedöms en uppskattning av området konnektivitet och springs-

möjlighet med andra närliggande grönområde samt ur ett större regionalt per-

spektiv, går det t.ex. att ta sig igenom tätorten genom att nästan bara vistas i 

skogsklädda områden eller är skogsområdena isolerade öar? Hur breda är dessa 

och kopplar de samman med annan grönstruktur? 
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3 Resultat 

3.1 Beskrivning av inventeringsområdet – 
Vännerberg 

 

Figur 2. Översiktsbild över inventeringsområdet. Källa: Uddevalla kommun. 

Inventeringsområdet är beläget i Vännerberg, norra Uddevalla, och omges till 

stor del av bebyggelse och infrastruktur. Området utgörs av en skogsdominerad 

kil som avgränsas av Helenedalsvägen och Murkelvägen i nordöst, en cykel- och 

gångväg i väst och Sockertoppsvägen i sydväst. I sydöst saknas bebyggelse 

men inventeringsområdet avgränsas naturlig av en högre urbergshöjd med en 

mast på toppen. Området har skoglig kontinuitet sedan åtminstone 1970-talet 

enligt flygfoto. Berggrunden är granitoid och den dominerande jordarten i områ-

det är urberg med ett stort område glacial lera i nordöst. Centralt i södra delen 

finns även ett mindre område med sandig morän. Den tunna jorden i större de-

len av inventeringsområdet medför att marken blir näringsfattig, vilket gynnar 



 

 

     
 18  NATURVÄRDESINVENTERING AVSEENDE BYGGNATION AV DEL AV VÄNNERBERG 

  

tåliga art som tall, björk och ek. Leran i nordost är mer näringsrik och skapar 

förutsättningar för näringskrävande trädarter som alm, lind och ask. 

Inventeringsområdet är skogsdominerat men har några öppna ytor samt ett bo-

stadshus i den östra delen. Dessa öppna ytor är gräsbevuxna med näringsgyn-

nande arter och befinner sig i ett igenväxningsstadium. På områden med ytterst 

tunn jordmån, t.ex. vid toppen bergsbranten i västra delen av inventeringsom-

rådet, är ek och tall de dominerade trädslagen. Så lär det även förbli i framtiden 

givet att få andra trädarter klarar att växa där. I övriga delar av området har 

området karaktären av en utmark som slutat betas, lämnat till fri utveckling 

med stort uppslag av pionjärträd som björk, asp, sälg och rönn samt buskar 

som hassel och en. Dessa arter bildar idag träd- och buskskiktet. Den fuktiga 

och temperaturmässigt stabila miljön som en skog utgör skapar förutsättningar 

för sekundärträd som tål att växa upp mörkt men ogillar frost, givet att jordmån 

och hydrologi är goda nog. Ask, alm och lind är exempel på arter som gynnas av 

dessa förhållanden och i stora delar av inventeringsområdet finns idag unga ex-

emplar av dessa träd som kommer skapa en ädellövträdsskog i framtiden om de 

får stå kvar. De har spritt sig från den norra delen av inventeringsområdet som 

har äldre individer. Utvecklingen från öppen till skog antas vara anledningen till 

att fält- och bottenskikt är mycket artfattigt i de skogsklädda delarna av inven-

teringsområdet – skogsarterna har helt enkelt inte hunnit etablera sig än och 

ängsarterna har försvunnit när trädskiktet slöt sig.  

 

Figur 3. Hassel och björk med sparsamt fält- och bottenskikt. En relativt vanlig syn inom 

inventeringsområdet. 

Det skogsklädda och kuperade landskapet kring Vännerberg, med inslag av 

öppna ytor, brynmiljöer blandat mer slutna områden, gynnar artgrupper knutna 

till blandade miljöer. Vid fältbesöket noterades bland annat allmänna fåglar som 

rödhake, nötväcka, grönfink, större hackspett, gransångare. Registrerade rödlis-
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tade arter inom området saknas men flera observationer har gjorts utanför från 

två närliggande lokaler, Bleket och Vännerberg. Speciellt intressant är: mindre 

hackspett NT, gröngöling NT och spillkråka NT, arter som gynnas av den stora 

mängden död ved i inventeringsområdet. 

3.2 Friluftsvärden 

Rekreationsvärdet för inventeringsområdet bedöms vara relativt lågt. Detta då 

området har få stigar, endast då en större stig som korsar området från bo-

stadsområde vid Murkelvägen i öst till Sockertoppsvägen i väst och som främst 

verkar används för passage västerut. Övriga stigar används troligen främst för 

hundpromenader. Sannolikt lockar inte området besöket från andra delar av 

staden men kanske används urbergstoppen söder om inventeringsområdet där 

utsikten är fin.  

3.3 Ekologiska länkar och spridningskorridorer 

Vännerberg – och hela inventeringsområdet - är en del av ett större skogsom-

råde kallat Samneröd. Samneröd var tidigare ett militärt övningsområde och 

skogen sträcker sig idag ner i en sydvästlig riktning mot Uddevalla centrum. I 

Stadsnatur och parker (Uddevalla stad, 1996) fungerar området som port till 

spridningskorridorer västerut igenom bostadsområdena Bleket, Jakobsberg och 

Ramneröd. Detta är sannolikt inventeringsområdets främsta funktion i grön-

strukturen men viss spridning förmodligen också i nord-sydlig riktning till Dala-

berg. Se även bilaga B för karta över hela Uddevalla.  

 

Figur 4. Gröna och blå spridningsvägar kring inventeringsområdet. Pilarnas storlek  

motsvarar spridningsvägens uppskattade värde som spridningskorridor för flora och fauna. 

Inventeringsområdet Vännerberg är det södra av de två som visas ovan, det norra är Da-

laberg som undersöktes i samtidigt med redovisas separat. 
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3.4 Områdesskydd 

Inom inventeringsområdet saknas riksintressen för naturmiljö samt Natura 

2000-områden eller andra områdesskydd enligt miljöbalken. 

Vid fältbesöket observerades många stengärdsgårdar över hela delen av inven-

teringsområdet, ungefärligt motsvarande befintliga fastighetsgränser. I brukad 

jordbruksmark skyddas dessa under 7 kapitlet 11 § miljöbalken, generellt bio-

topskydd. Då det inte rör sig om jordbruksmark gäller inte detta skydd för 

stengärdsgårdarna i inventeringsområdet. De är dock fortfarande av visst in-

tresse för naturvård om de i framtiden friställs. 

3.5 Värdeelement 

Inga värdeelement i form av skyddsvärda träd enligt definitioner som ges i 2.3.2 

hittades inom inventeringsområdet. Men fem stycken flerstammiga grova sälgar 

bedömdes gemensamt vara ett naturvärdeselement då de håligheter som kollek-

tivt återfinns här är viktiga för områdets biologiska mångfald som habitat (och 

födoplats) åt fåglar, epifyter och insekter.  

3.6 Naturvärdesobjekt 

Inom inventeringsområdet påträffades totalt fyra stycken naturvärdesobjekt 

med naturvärdesklass enligt SS199000:2014, se tabell 2. Ett objekt har värden 

knutna till rinnande vatten och tre objekt har värden kopplade till skog. 

ObjektID Naturvärdesklass Naturtyp1 Biotop2 Area 

(ha) 

B1 3 Skog och 

träd 

Ekskog av örtfattig typ 

2.2.3.1 

0.34 

B2 4 Vattendrag Rätat vattendrag 5.1.3.2a 0.12 

B3 4 Skog och 

träd 

Skog i igenväxnings-

succession 2.3.2.1 

0.93 

B4 4 Skog och 

träd 

Skog i igenväxnings-

succession 2.3.2.1 

0.15 

Tabell 2. Översikt av naturvårdsobjekt inom inventeringsområdet. 

Nedan redovisas de naturvärdesobjekt som har identifierats inom inventerings-

området. Objekten är markerade med objekt-ID som överensstämmer med ta-

bell 2. Färgen på objekten visar naturvärdesklass på den del av objektet som 

                                                
1 Enligt SS199000:2014. 
2  Biotoper hierarkisk nivå fyra, enligt Vegetationstyper i Norden (Nordiska mi-

nisterrådet, 1994). 
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ligger inom inventeringsområdet. Se bilaga A för en större version av kartan 

över inventeringsområdet med identifierade naturvärdesobjekt. 

 

Figur 5. Inventeringsområdet med identifierade naturvärdesobjekt.  

(Källa: Uddevalla kommun). 

Naturvärdesobjekt beskrivs i denna rapport enligt följande:   

Objekt-ID. Unikt ID för varje naturvärdesobjekt.  

Representativt foto. Ett eller flera foton på naturvärdesobjektet. 

Naturtyp. Naturtyp återges enligt definitioner som ges i SIS-TR 199001:2014. 

Biotop. Biotop återges enligt definitioner som ges i SIS-TR 199001:2014. 

Beskrivning. Allmän beskrivning av naturmiljön, innefattande träd-, busk- och 

fältskikt, naturvärden och eventuell skötsel. 

Naturvärdesklass. Klass 1 - 4 i enlighet med SS 199000:2014, med moti-

vering. Observera att det endast är naturvärdet avseende objektet inom inven-

teringsområdet som värderats. 

Naturvårdsarter. Eventuella fynd av arter i föreliggande eller tidigare invente-

ringar som har betydelse för naturvärdesbedömningen. Arter markerade med 

(§) markerar om den är fridlyst. Svenska och vetenskapliga namn samt rödliste-

kategori (2015) hämtas från DynTaxa. Rödlistekategorier i rapporten omnämns 

som nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). 

Områdesskydd. Redovisar om objektet omfattas av lagligt skydd enligt miljö-

balken kapitel 7. 
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Dokumentation. Redovisar befintligt faktaunderlag som använts för att identi-

fiera naturvärdesobjektet eller stöd vid analys dess naturvärde. 
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3.6.1 Objekt: B1 (Ekskog i brant) 

 
Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Ekskog av örtfattig typ 2.2.3.1. 

Beskrivning: Urbergshöjd med branter åt väst med block kala hällar, domine-

rad av ekskog med inslag av asp och ädellövträd som ask, alm och lönn vid 

brantens fot. I fältskiktet finns bland annat kruståtel, bergven, ljung, vitsippor, 

getrams, liljekonvalj och lingon. Renlavar och en är vanliga inslag i objektet. 

Naturvärdesklass: 3. Påtagligt biotopvärde. Visst biotopvärde från branter, 

block, död ved och flera äldre träd. Visst artvärde med förekomst av enstaka 

naturvårdsarter. 

Naturvårdsarter: Kaprifol och getrams. 

Områdesskydd: - 

Underlag och dokumentering: Stadsnatur och parker, delrapport till Staden 

Uddevalla, 1996. 
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3.6.2 Objekt: B2 (Rätat vattendrag längs cykel/gångväg) 

 
Naturtyp: Vattendrag. 

Biotop: Överfördjupat vattendrag i finkornigt sediment. 

Beskrivning: Rätat vattendrag längs inventeringsområdets västra kant. Ström-

hastigheten vid besöket var lugnt flytande (<0.2m/s). Bredden är ca 2 meter 

och djupet mellan ca 2-1.5 m. Bottensubstratet domineras av grus/sand samt 

sten, rikligt förekomst av bäckmossa och viss förekomst av grovdetritus. Träd-

täckningen är generellt hög och vanligast är asp, alm, ask och ek. Hasselbuskar 

hänger över stora delar av sträckan. Stränderna kantas av älgört, humlebloms-

ter, majbräken och strandlysning. Ingen eller lite död ved i anslutning till vat-

tendraget. Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet.  

Naturvärdesklass: 4 (preliminär bedömning). Visst biotopvärde från rinnande 

vatten, olika strukturer och död ved. Mycket tydliga påverkan på hydrologin 

sänker biotopvärdet. Inga naturvårdsarter men ingen bottenfauna är undersökt, 

därav preliminär bedömning.  

Naturvårdsarter: -  

Områdesskydd: - 

Underlag och dokumentering: Stadsnatur och parker, delrapport till Staden 

Uddevalla, 1996. 
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3.6.3 Objekt: B3 (Hygge med kvarstående ädellövträd) 

 
Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Skog i igenväxningssuccession (2.3.2.1). 

Beskrivning: Hygge med flera kvarstående stora träd med håligheter och 

grövre bark. Speciellt utmärkande är den höga andelen ädellövträd av grövre 

dimensioner än vad som förekommer i området i övrigt. Fältskiktet domineras 

ormbunksväxter och näringsgynnade örter som mjölke, hallon, och brännässla. 

Naturvärdesklass: 4. Påtagligt naturvärde. Obetydligt biotopvärde och visst 

artvärde med förekomst av vuxna individer av alm, ask och lind. 

Naturvårdsarter: AlmEN, askCR och lind. 

Områdesskydd: - 

Underlag och dokumentering: Stadsnatur och parker, delrapport till Staden 

Uddevalla, 1996. 
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3.6.4 Objekt: B4 (Dunge med flera värdefulla sälgar) 

 

 
Naturtyp: Skog och träd. 

Biotop: Skog i igenväxningssuccession (2.3.2.1). 

Beskrivning: Dunge med flera grova individer sälg med värdefulla biotopkvali-

téer som hålighet och grov bark. Området ligger i angränsning till en öppen 

gräsdominerad yta under igenväxning, vars undervegetation liknar den i objek-

tet. 

Naturvärdesklass: 4 - Visst naturvärde. Visst biotopvärde från förekomst av 

flera grova sälgar med biotopkvalitéer. Obetydligt artvärde. 

Naturvårdsarter: 

Områdesskydd: - 

Underlag och dokumentering: Stadsnatur och parker, delrapport till Staden 

Uddevalla, 1996. 
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4 Slutsatser: Känslighet och 

konsekvenser  

Exploateringskänsligheten i inventeringsområdet bedöms generellt vara låg ef-

tersom området redan är tydligt präglat och påverkat av mänsklig aktivitet, ve-

getationen domineras av vanligt förekommande arter i den sydvästra delen av 

Sverige. Men då ask, alm och lind är naturvårdsarter (ask och alm är rödlistade 

som EN, respektive CR) kan det argumenteras för att hela inventeringsområdet 

har mycket höga artvärden samt hög känslighet eftersom de förkommer som 

unga exemplar nästan överallt. I denna rapport har vi dock valt att endast ge 

större individer av dessa träd högre naturvärden, se 2.2. 

4.1 Exploateringskänslighet inom identifierade 
naturvärdesobjekt och värdeelement 

Känslighetsbedömningen för objekten B2, B3 och B4 är kopplat tidigare biolo-

giskt värdefulla strukturer som t.ex. håligheter i träd. Dessa kräver tid för att 

utvecklas men övriga värden inom objekten är relativt enkla att ersätta och 

känsligheten bedöms därför som låg. 

Objekt B1 bedöms som mer känsligt än övriga objekt då dess biologiska värden 

är knutna till den karga och näringsfattiga miljön vid den västra bergsbranten. 

Trädskiktet innehåller vissa äldre knotiga ekar på svåråtkomliga ställen men ge-

nerellt är även dessa träd unga för att vara ekar som i denna biotop där indivi-

der kan bli mycket gamla. Objektet bedöms mer känsligt än övriga eftersom exi-

sterande värden är svårersättliga och kräver lång tid för att återbildas. 

4.2 Effekter och konsekvenser på naturmiljön av 
exploatering 

Bebyggelse inom inventeringsområdet skulle ge negativa konsekvenser för den 

lokala naturmiljön. Området har generellt låga naturvärden, sannolikt på grund 

av ändrad markanvändning efter sekelskiftet med igenväxning som resultat. 

Igenväxningen har dock nått ett stadium där pionjärträd ersätts med, ur natur-

vårdssynpunkt, mer intressant arter av ädellövträd som ask, alm och lind. Dessa 

träd är fortfarande unga med låga naturvärden, varför en potentiell exploatering 
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inte avlägsnar naturvärden, utan snarare en framtida potential som biologiskt 

intressant miljö. Störst konsekvenser på området skulle en exploatering av de 

känsliga bergshällmarkerna i västra delen av inventeringsområdet ha. Där tar 

naturvärden lång tid att skapas och skydds- och kompensationsåtgärder är 

svåra att genomföra.  

4.2.1 Grönstruktur och spridningskorridor 

Då området idag sannolikt, baserat på dess geografiska läge och befintlig vege-

tation, fungerar som en portal till spridningskorridorer mot västliga skogsområ-

den riskerar en exploatering av inventeringsområdet att försvåra eller omöjlig-

göra spridningsmöjligheterna för de djur och växter som nu använder sprid-

ningskorridorerna. Inventeringsområdet är dock redan kraftig påverkat av bryn-

effekter, gräns mot öppna ytor, från hygget i norra delen och bostadshuset 

centralt, vilket har gjort området olämpligt för djur och växter som skyr denna 

typ av miljö, t.ex. lundflora som skogbingel. Därför är det möjligt att en potenti-

ell exploatering inte skulle påverka områdets funktion som port till spridnings-

korridorer nämnvärt så länge skogsklädda miljöer sparas som fortsätter att an-

knyta till naturområdet Samneröd österut. 

4.2.2 Friluftsliv 

Inventeringsområdets användning som rekreationsområdet bedöms som relativt 

låg och de mest frekventa besökarna antas vara boende i närområdet. Detta då 

områdets enda stigen som korsar går i en sydvästlig riktning för mot centrala 

delar av Uddevalla. Det finns även en mindre stig som utgår från samma punkt, 

vid Murkelvägen i öst, men denna stig lämnar snabbt inventeringsområdets 

södra gräns. Exploatering av inventeringsområdet skulle därför sannolikt endast 

påverka friluftslivet marginellt negativt eftersom värdet bedöms vara så lågt till 

att börja med. Det finns även gott om grönområden i närheten. 
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6 Bilagor 

Bilaga A – Naturvärdesobjekt och värdeelement 

Bilaga B – Gröna korridorer 

Bilaga C - Naturvärdesklasser och bedömning 

Bilaga D - Naturvårdsart
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Bilaga A Naturvärdesobjekt och värdeelement, A3 
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Bilaga B Gröna korridorer   
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Bilaga C Naturvärdesklasser och 

bedömning 

Naturvärdesbedömningen vid en NVI ska resultera i naturvärdesklasser enligt SS 

199000:2014. I normalfallet används naturvärdesklass 1, 2 och 3. Naturvärdes-

klass 4 kan användas som ett tillägg.  Med övrig mark eller lågt naturvärde av-

ses ingen eller liten positiv betydelse för biologisk mångfald. Geografiskt område 

med lågt naturvärde räknas inte som naturvärdesobjekt. Bedömningsgrunder 

baseras på ett sammanvägt värde av kvaliteter hos biotop och förekomst av na-

turvärdesintressanta arter i objektet. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa 

utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och 

regionen. Förekomst av friluftsliv, kulturhistoriska spår och geologi kan tillmätas 

betydelse vid betydelse för biologisk mångfald. 

 

Figur 6. Naturvärdesklasser enligt SS 199000:2014 (SIS, 2014:1). 

 

 

 

 

 

 

1 - högsta naturvärde 

Varje område har särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på 

nationell eller global nivå.  

2 - högt naturvärde 

Varje område har särskild betydelse för 

att upprätthålla biologisk mångfald på 

regional eller nationell nivå. 

3 - påtagligt naturvärde 

Varje enskilt område behöver inte ha 

betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller glo-

bal nivå. Det är ändå av särskild bety-

delse att den totala arean och den ekolo-

giska kvaliteten av dessa områden bibe-

hålls. 

4 - visst naturvärde 

Områden som hyser vissa biotopkvali-

teter eller arter av viss betydelse för 

biologisk mångfald.  

Övrig mark 

Områden som innehar ett lågt natur-

värde med ingen eller liten positiv bety-

delse för biologisk mångfald. 



 

 

     

NATURVÄRDESINVENTERING AVSEENDE BYGGNATION AV DEL AV VÄNNERBERG  35  

  

Figur 7. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive be-

dömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass (SIS 2014:1). 
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Bilaga D Naturvårdsarter 

Begreppet naturvårdsarter myntades av ArtDatabanken 2013 och syftar på föl-

jande kategorier av arter: 

› Skyddade arter 

› Rödlistade arter 

› Signalarter 

› Typiska arter (för respektive Natura 2000 habitatstyp) 

› Nyckelarter 

› Ansvarsarter 

Skyddade arter 

Arter som omfattas av Artskyddsförordningens fridlysningsparagrafer kallas för 

skyddade arter. Enlig förordningen är det förbjudet att döda eller störa vissa 

djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga samt att skada eller för-

störa dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta åtgärder 

som kan skada dessa arter krävs dispens från länsstyrelsen. Förordningen om-

fattar bl.a. samtliga arter som finns upptagna i EU:s fågeldirektiv och habitatdi-

rektiv, men för alla arter gäller inte samma starka skydd. OBS: ”Skyddsklassad 

art”. Artdatabanken redovisar kontinuerligt på Artportalen, fynd av arter som 

rapporteras in. För ett antal arter som kan vara utsatta för omfattande plockning 

eller olovlig jakt redovisas dock inte öppet uppgifter som kan avslöja exakt var 

arten häckar eller växer. Dessa arter kallas för skyddsklassade, men är inte 

nödvändigtvis naturvårdsarter. 

Rödlistade arter 

ArtDatabanken, vid Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket, har med 

hjälp av sina specialistkommittéer för olika artgrupper angivit vilka svenska 

växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller missgynnade. Dessa arter 

kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer 

det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global 

rödlistning, se avsnitt 1.3 

Signalarter 

Arter som anses signalera höga naturvärden kallas ofta för signalarter. Begrep-

pet används i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, men också för de arter 

som använts som indikatorer på höga naturvärden i andra riksomfattande inven-

teringar, t.ex. Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. 

Typiska arter 

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus för 

naturtyp som pekas ut i EU:s art- och habitatdirekitv Natura 2000. 
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Nyckelarter 

Med nyckelarter avses arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för 

andra arter, direkt eller indirekt. Man kan dela upp dem i tre typer. Många nyck-

elarter kan då föras till mer än en typ. 

Ansvarsarter 

Begreppet används för att peka ut arter som ett land eller annan region kan sä-

gas ha ett särskilt ansvar för att bevara, genom att de har en särskild tyngd-

punkt i sin utbredning i landet/regionen. Ingen officiell lista finns ännu framta-

gen. 

 




