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Uppdrag och undersökningsområde 

På uppdrag av Uddevalla kommun genom Marine Monitoring AB har Natur-

centrum AB genomfört en inventering av terrestra naturvärden inför detaljplan 

vid Bållevik – Kastet i Forshälla, Uddevalla kommun. Naturvärdesinventering-

en har utförts enligt svensk standard för naturvärdesinventering (SS 

199000:2014), detaljeringsgrad fält, detalj. Vidare har skötselrekommendationer 

för de områden som ej är aktuella för exploatering tagits fram med utgång-

punkt i resultatet av naturvärdesinventeringen. 

Undersökningsområdet framgår av karta 1. Området omfattar en strandremsa 

med såväl klipp- som grusstränder samt mer eller mindre branta/kuperade 

skogsområden i sydväst och nordost. De centrala delarna av området är nyligen 

avverkade och bedöms ha låga naturvärden. 

 

Karta 1. Undersökningsområde och underlagsmaterial. 

Genomgång av underlagsmaterial 

Underlagsmaterial från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och 

ArtDatabanken har genomgåtts. 

Strandskydd 

Stora delar av området omfattas av strandskydd, se karta 1. 
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Skogliga naturvärdesobjekt 

Ett objekt med naturvärde enligt Skogsstyrelsens inventeringar ligger delvis 

inom undersökningsområdet (karta 1). Objektet anges som ”Brant”. 

ArtDatabanken 

Utsök ur Artportalen har gjorts över det berörda området. Inga rödlistade 

och/eller skyddade arter finns rapporterade från området. Enstaka signalarter 

finns rapporterade i samband med Skogsstyrelsens inventeringar, samtliga av 

dessa återfanns också under Naturcentrums inventering. 

 

Naturvärden och biotopkartering 

Metod och resultat 

Naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 199000:2014) genomfördes 

vid ett fältbesök den 27 april 2015. Totalt avgränsades tre objekt med natur-

värden (karta 2). Av dessa bedömdes två tillhöra naturvärdesklass 3 (påtagligt 

naturvärde) och ett bedömdes tillhöra naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). 

Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) bedöms inte inom ramen för grundutfö-

rande enligt standarden, och det kan därför förekomma områden som tillhör 

denna naturvärdesklass inom undersökningsområdet, men de har ej karterats. 

 

Karta 2. Naturvärdesobjekt. 
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Objektsbeskrivningar 

1. Hällmarkstallskog 

Fragment av hällmarkstallskog med äldre, senvuxen tall. Beståndet är nyligen 

röjt. Sparsamt inslag av död ved, men enstaka lågor finns. Här finns även en-

staka gamla enar. 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Hällmarkstallskog 

Natura 2000-naturtyper: Nej 

Värdearter: 

Blekt gulmjöl Chrysothrix flavovirens – sällsynt men troligen förbisedd lav 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 

Senvuxna tallar i objekt 1. 

2. Skog i brant 

Varierad, olikåldrig skog i ställvis mycket brant terräng med fuktigt mikrokli-

mat. Tall dominerar, varav många mycket gamla och grova. Vidare finns inslag 

av gammal, senvuxen ek varav flera med håligheter samt en del äldre gran, 

bland annat så kallade kjolgranar. Inslaget av såväl stående som liggande död 

ved är rikligt – mycket rikligt. Block och beskuggade, fuktiga lodytor före-

kommer, och ställvis finns ett ymnigt mosstäcke. Vissa av tallarna i brantens 

översta del har såväl gamla brandljud som spår av nyare brand. 
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Gammal tall och död ved i objekt 2. 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Uppvuxen löv-/barrblandskog 

Natura 2000-naturtyper: Nej 

Värdearter: 

Liten spiklav Calicium parvum – signalart 

Grynig blåslav Hypogymnia farinacea – visst signalvärde 

Rostfläck Arthonia vinosa – signalart 

Kattfotslav Arthonia leucopellaea – signalart 

Tunn flarnlav Hypocenomyce friesii – visst signalvärde 

Blekt gulmjöl Chrysothrix flavovirens – sällsynt men troligen förbisedd lav. 

Gammelgranslav Lecanactis abietina – visst signalvärde 

Skriftlav Graphis scripta – visst signalvärde 

Klippfrullania Frullania tamarisci – signalart, dock lägre signalvärde i sydvästra 

Sverige 

Späd frullania Frullania fragilifolia – visst signalvärde 

Stor revmossa Bazzania trilobata – signalart, dock lägre signalvärde i sydvästra 

Sverige 

Långfliksmossa Nowellia curvifolia – signalart, dock lägre signalvärde i sydvästra 

Sverige 

Kantvitmossa Sphagnum quinquefarium – signalart, dock lägre signalvärde i syd-

västra Sverige 
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Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus– signalart, dock lägre signalvärde i syd-

västra Sverige 

Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum – signalart, dock lägre signalvärde i 

sydvästra Sverige 

Blåmossa Leucobryum glaucum – signalart, dock lägre signalvärde i sydvästra Sve-

rige 

Krusig ulota Ulota crispa – signalart, dock lägre signalvärde i sydvästra Sverige 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 

3. Brant klippstrand 

Brant stupande klippor mot havet. Vegetationen dominerasav lavar med typisk 

zonering närmast vattenlinjen.  Längre upp finns ett tunt jordlager i sprickor 

och skrevor, med arter som trift, fårsvingel och ljung. 

Naturtyp: Berg och sten 

Biotoper: Vegetationsklädda havsklippor 

Natura 2000-naturtyper: 1230 – Vegetationsklädda havsklippor 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 

Objekt 3 utgörs av branta klippstränder. 
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Skötselrekommendationer 

Följande förslag till skötselrekommendationer gäller hela undersökningsområ-

det, med undantag av de delar som är aktuella för exploatering (karta 3). 

 

Karta 3. Skötselområden 

Skötselområde 1 och 4. 

Trivial, tall- och björkdominerad ung skog på hällmark. Enstaka äldre tallar 

förekommer. 

Föreslagen skötsel: Gamla tallar bör sparas och frihuggas. 

Skötselområde 2. 

Till största delen relativt nyligen avverkat. Enstaka träd har sparats, dessa bör 

får stå kvar även framgent. Dessutom ingår ett litet bestånd med gles hällmark-

stallskog i området, även dessa tallar bör skyddas från avverkning 

En bäck löper genom området. Längs denna kan en träd- och buskridå tillåtas 

växa upp för att ge beskuggning och skydd för vattendraget. En grov ek i om-

rådets nordöstra del bör i synnerhet skyddas mot igenväxning. Området bör 

hållas öppet, helst genom bete eller möjligen regelbunden bränning, vilket suc-

cesivt skulle förhöja områdets naturvärden väsentligt. Om ingen av dessa åt-

gärder är möjliga av praktiska eller ekonomiska skäl bör området röjas regel-

bundet för att bevara landskapets öppna karaktär. 

Föreslagen skötsel: Bete, regelbunden bränning eller, i sista hand, regelbun-

den röjning. 
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Grov ek i skötselområde 2. 

Skötselområde 3. 

Skog i brant samt klippstränder med i huvudsak påtagliga-höga naturvärden. 

Dessa naturvärden är i stor utsträckning kopplade till områdets orörda karak-

tär. 

Föreslagen skötsel: Fri utveckling. 
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