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Sammanfattning 
Det inventerade planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväxande 

brynmiljöer, mindre våtmarker och hyggen. Större delen består av sådan mark som är 

eller nyligen varit produktionsmark, och har därför lägre naturvärde. Naturvärdena 

består i huvudsak av mindre objekt som enstaka träd, mindre dammar/våtmarker/ 

bäck, men också ett ädellövsbryn med ett par rödlistade arter och ett område med 

äldre, gles tallskog (figur 2). 

 

Dessa områden har särskild betydelse för biologisk mångfald i planområdet. De kan 

även utgöra kvalitéer för närrekreation i ett framtida bostadsområde. Genom att på 

lämpligt sätt ta hänsyn till dem kan nationella miljömål uppfyllas. Det viktigaste är att 

ta hänsyn till områdena med höga naturvärden.  

 

Det bör noteras att vissa naturvärden kan kräva särskild hänsyn under byggskedet 

eller särskild skötsel i framtiden. Sådant kan eventuellt skrivas med som 

naturvårdsanpassade föreskrifter i detaljplan. 
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Uppdrag och metodik 
På uppdrag av Uddevalla kommun, har Naturcentrum AB genomfört en natur-

värdesinventering av ett planområde vid Skarsjövallen (Starke Arvids Arena) i 

Ljungskile. Inventeringen skall vara ett underlag i det fortsatta detaljplanearbetet.  

 

Det inventerade planområdet framgår av karta på sidan 7. Fältbesök genomfördes 

under september och sammanställning gjordes under oktober–november 2010. 

Metod för naturvärdesbedömning redovisas i bilaga 1. 

 

Under naturvärdesinventeringen eftersöktes särskilt arter som kan indikera högre 

naturvärden. Sådana arter är rödlistade arter (Gärdenfors 2005, 2010), signalarter 

(Nitare, J. 2000), skyddade arter enligt artskyddsförordningen och andra sällsynta 

arter. I rapporten kallar vi dessa gemensamt för "värdearter". Redovisning av arter 

omfattar vad som är möjligt och rimligt att notera vid en översiktlig inventering 

under september. 

 

Inventering av större vattensalamander har ej ingått eftersom detta uppdrag ligger på 

annan konsult.  

 

Inventering av vatten och vattendrag har enbart omfattat det som kan uppfattas från 

ytan och vad som framgår av tillgänglig dokumentation. Provtagningar, provfisken 

eller andra vattenundersökningar har inte utförts. 
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Resultat – områden med naturvärden 
1. Bergbrant  

Sammanfattande värde: bergbrant, ek med rödlistad art. Högt naturvärde: Klass II. 

Värdearter: vispstarr, ekskinn (NT), hultbräken, flikbjörnbär 

 

Bergbrant med en del träd som lämnats inom ett större kalhygge. På en lämnad ek 

Quercus robur växer den rödlistade svampen ekskinn Aleurodiscus disciformis (NT – nära 

hotad). 

I själva bergbranten växer en planta av vispstarr Carex digitata och under klippan även 

lite hultbräken Phegopteris connectilis. Dessa arter indikerar lite näringsrikare markför-

hållande men tyder inte på någon större kalkrikedom. Några meter bort från klippan 

växer en buske med flikbjörnbär Rubus laciniatus, som anses vara relativt ovanlig, men 

som brukar vara en förrymd trädgårdsväxt. 

 

2. Glest äldre tallbestånd 

Naturvärdesklass: III - naturvärden 

Värdearter: barkplattbagge Pytho depressus, brun barkbock Arhopalus rusticus  

 

Gles tallskog Pinus sylvestris med inslag av björk Betula pendula och ek Quercus robur. 

Vissa av tallarna är över 150 år. Längst i söder finns slyskog med inslag av sälg Salix 

caprea, gran Picea abies och al Alnus glutinosa.  

Vissa av tallarna är över 150 år och det finns inslag av stående och liggande död ved 

som är viktigt för insekter och hackspettar. Den norra delen av området är gallrad.  

Figur 1. Gles tallskog som övergår i gles gallrad tallskog. Till vänster i bilden en grov 
talltorraka rik på gnagspår av brun barkbock.  
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Kommentar: Detta lite större sammanhängande område innehåller olika delar där 

naturvärdena är både högre och lägre. Störst naturvärde har de delar där det finns 

äldre tallar och grova, döda träd. 

 

 Figur 2. Naturvärdesområden i inventeringsområdet vid Skarsjövallen i Ljungskile 
  

3. Ravinmiljö med bäck och lövskog 

Sammanfattande värde: ädellövsområde med rödlistade träd och en öringförande 

bäck. Höga naturvärden: klass II. 

Värdearter: ask (VU), öring, bäcklöpare  

 

Området är en ravin som skurits ut av en i botten slingrande bäck 

(Skälläckerödsbäcken). Västra delen av ravinen är beskogad med ask Fraxinus excelsior 

(VU – sårbar), några grova aspar Populus tremulae, sälg, en flerstammig al med 

sockelbildning, björk och gran.  

Runt bäcken växer i huvudsak lövsly, men i bäcken finns bäcklöpare Velia sp. och i 

vissa delområden gott om öring Salmo trutta trutta, vilket innebär att bäcken som 

helhet är skyddsvärd och känslig för störning. Den ekologiska statusen för 

vattendraget nedströms vattenfallet (ett par hundra m nedströms berört område) är 

hög till god (VIX= klass 1,6), enligt provfiske utfört mellan 1993 och 1998.  
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Vid exploatering bör detta beaktas noga så att grumling, vandringshinder, uttorkning 

och annan påverkan minimeras. Påverkan i exploateringsområdet kan få 

konsekvenser både uppströms och nedströms. 

 

4. Grov solitär ek 

Sammanfattande värde: solitär ek med hålbildning, en rödlistad svamp och en 

signalart. Högt naturvärde: klass II. 

 

Värdearter: solitär ek, rostfläck, ekskinn (NT) 

  

Objektet utgörs av en fristående, tvåstammig ek i relativt öppen miljö. Eken har lågt 

sittande grenar vilket indikerar att den har utvecklats i en öppen miljö. På den växer 

dels den rödlistade svampen ekskinn och signalarten rostfläck Arthonia vinosa. Vi 

basen håller en hålighet på att börja utvecklas 

 

Kommentar: eken har dels vissa naturvärden men är också ett element som naturligt 

kan vara en del av en boendemiljö och därigenom skapa grönska och en känsla av 

närhet till naturen för de boende i området. Området kan till och med namnsättas 

efter en sådan struktur (Ekhagen, Ekbacken, Ekliden, Dubbeleken mm) och 

därigenom skapas en tillhörighetskänsla. 

 

5. Brynmiljö rik på äldre lövträd 

Sammanfattande värde: ädelövsområde med två rödlistade arter. Högt naturvärde: 

klass II. 

 

Värdearter: alm (VU), lind, lönn, grov ek, lönnlav, liten blekspik (NT), daggfärglav 

Parmelia ernstiae. 

 

Ädellövsrik blandlövmiljö med grova sälgar, grov ek, lönn Acer platanoides, lind Tilia 

cordata, alm Ulmus glabra (VU), tall, gran och björk. I området finns även snår av 

snöbär Symphoricarpos albus var. Laevigatus och flera högstubbar av björk och fågelbär 

Prunus avium. På flera av lönnarna hittades signalarten lönnlav Bacidia rubella och på en 

stam den rödlistade arten liten blekspik Sclerophora perunella (NT). Liten blekspik har 

mycket få kända lokaler i Bohuslän och får ses som extra skyddsvärd. 

 

6. Damm (figur 3) 

Sammanfattande värde: damm i odlingsmiljö, livsmiljö för större vattensalamander. 

Högt naturvärde: klass II. 

 

Värdearter: större vattensalamander 
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Damm belägen i odlingsmark. Dammen är rik på vattenvegetation och omges av stor 

igelknopp Sparganium erectum. Lekområde för större vattensalamander Triturus cristatus 

och möjligen andra groddjur. Området faller under förordningen för generellt 

biotopskydd. 

 

 Figur 3. Dammen med större vattensalamander, vy mot sydväst. 
 

 

7. Igenväxande ängsmiljö/bryn 

Sammanfattande värde: bryn med ädellöv, en rödlistad art. Naturvärde: klass III. 

 

Värdearter: alm (VU), lind, lönn 

 

En brynmiljö rik på lövträd med bland annat alm (VU), lönn, lind, ek, björk och 

olvon. 

8. Lövträdsmiljö 

Sammanfattande värde: lövskogsmiljö. Naturvärde: klass III. 

 

Värdearter: ek 

 

I väster är området parklikt med utställda björkar och klippt gräsmatta. I öster 

övergår det i en igenväxande betesmarksmiljö med ek, asp och björk i trädskiktet och 

någon enstaka äldre ek mot stenmuren i öster. 
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9. Källa 

Sammanfattande värde: naturlig källa. Flera signalarter. Naturvärde: klass III. 

 

Värdearter: kantvitmossa, västlig hakmossa, vågig sidenmossa 

Ett öppet litet vatten i granskog som gränsar mot hygge. Omgivningen är mossrik 

och inga arter som är direkt knutna till källmiljöer kunde hittas. Tre skogliga signal-

arter noterades, alla har dock lågt signalvärde i västra delen av landet. 

Arterna var kantvitmossa Sphagnum quinquefarium, västlig hakmossa Rhytidiadelphus 

loreus, och vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum. 

 

 Figur 4.  Källa med flera olika mossarter i kanterna. 
 

10. Våtmarksområde 

Sammanfattande värde: våtmark i skog. Flera skogliga signalarter. Naturvärde: klass 

III. 

 

Värdearter: kalla, kråkklöver, kmoppvitmossa 

 

Mindre våtmark med rikligt av kalla Calla palustris, kråkklöver Comarum palustre och 

knoppvitmossa Sphagnum teres. 

 

11. Bäck 

Sammanfattande värde: bäck med grusbotten och öring. Högt naturvärde: klass II. 

 

Värdearter: näckmossa, öring,  
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Mindre bäck som meandrar sig genom skogsmiljö. Fin grusbotten med småöringar 

Salmo trutta trutta som susade fram mellan stenarna. I mindre forsområde växte 

näckmossa Fontinalis sp. och under stenarna noterades bäckbaggen Elmis aenea och 

vattenbrynsbaggen Hydraena gracilis. Bäckar är känsliga för påverkan. Framför allt 

grusbottnar bör behandlas mycket varsamt. Åtgärder kan också få effekter uppströms 

och nedströms i vattensystemet. Bäcken är sedan tidigare inventerad på öring 

(provfiske 1993-1998) och bedöms ha höga naturvärden (samma bäck som berörs 

ovan i område 3). 

 

12. Större bäckravin  

Objektet utgörs av en större bäck, ca 2 meter bred, som skurit sig ner i sedimenten 
och bildat en välmarkerad ravin. Ravinens kanter och botten domineras av granskog 
med stort inslag av klibbal och andra lövträd. Här finns, åtminstone fläckvis, gott om 
död ved i form av både liggande och stående döda träd. Vissa av dessa träd har vält 
ner i bäcken och bildar på så sätt värdefulla strukturer i vattenmiljön. De äldsta 
träden som kantar bäcken är knappt 100 år gamla och sannolikt har landskapet 
tidigare varit betydligt öppnare än det är idag. På flera ställen tränger markvatten 
fram i ravinens brantaste kanter och skärningar. Längs med bäckfåran finns enstaka 
spår och lämningar efter kvarnar och liknande anläggningar. Ovanför ravinkanten 
växer täta bestånd av planterade granar som helt saknar naturvärden.  

Bäcken i objektet är samma bäck som berörs i objekt 3 och 11 (ovan) 

Va ̈rdearter: gullpudra (signalart) och öring. 
 

Naturvärdesklass: Klass 2 – höga naturvärden  

 

13. Mindre skogsbäck  

En smal, naturlig skogsba ̈ck som rinner genom trivial produktionsskog av gran. 
Bäcken rinner ner i det större vattendraget i objekt 12. Bäckfåran är 0,5 – 1 meter 
bred och torkar sannolikt ut under torrperioder. Vegetationen runt bäcken domineras 
av granvitmossa och andra typiska skogsmossor. Där bäcken rinner ner i den större 
ravinen bildas ett litet fall. 
 

Va ̈rdearter: västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus med sporkapslar  

Naturvärdesklass: Klass 3 - naturvärde  
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Resultat - generellt biotopskydd 
Flera delområden inom utredningsområdet berörs av det generella biotopskyddet 

enligt 5 § i ”Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm”. 

Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Dispens får endast ges om det finns särskilda skäl. Dispens 

avseende det generella biotopskyddet ansöks hos länsstyrelsen.  

Områden som berörs är dels det öppna vattnet i åkermarken (delområde 6, figur 2 

och 5) och även den anknytande bäckfåran som leder ner till Skälläckerödsbäcken 

(figur 5). Utöver dessa två småvatten berörs även två stenmurar, en i norra kanten av 

den norra åkerdelen och även en stenmur i skogsbrynet mot åkern vid södra 

tillfartsvägsalternativet (figur 5).  

 

 

Figur 5. Områden inom utredningsområdet som berörs av generellt biotopskydd. 
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Biotopskyddsområden 

 

 

A. Stenmurar 

Två stenmurar som egentligen är en, men där den sammanknytande delen löper inne 

i skogen. Murarna är väl bibehållna med bara få nedfallna stenar. Kanten på 

stenmuren ut mot åkern är rikt bevuxen av lövsly. 

 

B. Stenmur 

Väl bibehållen stenmur mot tomtmark. Rikt med lövsly mellan åker och mur. 

A 

B 
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C. Två stenmurspartier som tidigare suttit ihop. Murdelarna är delvis raserade och 

mossöverlupna. Den västra delen fortsätter i skogsmiljö och sammanlöper sedan 

med stenmur B. Rikligt med lövsly på båda sidor om muren.  

D. Stenmur mellan åker och väg. Muren är delvis raserad i hela sin sträckning och 

dessutom kraftigt invuxen i sly, övervuxen av mossa och delvis täkt med jord och 

gräs i partier 

 

 

 

D 

C 

E 
 

C 
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E och G. Diken som löper i åkermark. Typiska åkerdiken.  

 

 

F. Småvatten omgivet av åkermark. Riklig våtmarksvegetation i kantzonerna och 

öppen vattenspegel. 

E/G 

F 
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H. Odlingsröse i åkerkant. Röset är stort och har byggts på under lång tid. Översta 

stenlagren är nypålagda och saknar mossor och lavar. 

 

 

I. Stenmur som löper ihop till något som liknar en fålla. Vällagd mur som är 

välbevarad, men mossbeluppen. I dess direkta närhet finns rikligt med lövsly och 

även några lövträd. 

 

H 

I 
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J. Åkerholme med lövträd, blommande buskar och större stenar. 

 

 

K. Trädbevuxet odlingsröse. Stenarna är överlupna av både mossa, växter och jord 

och upplevs ligga delvis separerat Möjligen finns flera lager av stenar under 

växtligheten.  

 

J 

K 
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Bilaga 1. Naturvärdesbedömning, Natur-
centrum AB  
Här presenteras Naturcentrums metod för att klassificera miljöer med utgångspunkt 

från deras biologiska och ekologiska värden – ”naturvärdesbedömning”. Den baserar 

sig på värdering av artinnehåll, strukturer och objektets ålder m m. I varje enskilt fall 

bedöms, värderas och vägs all känd information in. Vid naturvärdesbedömningen 

värderas biotoper i olika klasser. Höga klassningar betyder att naturvärdet kan vara av 

nationell dignitet. En viss naturvärdesklass innebär inte automatiskt ett visst skydd. 

För att ett område skall vara skyddat krävs särskilda beslut eller förordnanden. Vissa 

områden med naturvärden är skyddade enligt lag, t ex naturreservat eller 

biotopskydd, men huvuddelen saknar formellt skydd. Däremot är det brukligt att 

man så långt som möjligt tar hänsyn till områden med naturvärden vid såväl 

samhällsplanering som vid skogs- och jordbruk.  

 

Naturvärdesbedömningar gäller alltid för de förhållanden och med den kunskap som 

var känd vid inventeringstillfället. Ny kunskap eller ändrade förhållande kan 

hypotetiskt innebära att ett områdes värde eller avgränsning kan ändras. Ett område 

som bara konstaterats ha ”naturvärden” (skall läsas att objektet har minst 

”naturvärden”) kan ha höga naturvärden eller unika naturvärden. Det kan bero på 

hur väl undersökt det är, om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 

 

Vid värderingen är områdenas biologiska värden mest betydelsefulla. Det biologiska 

värdet bedöms i första hand med utgångspunkt från vilka arter eller artgrupper som 

noterats eller sedan tidigare är kända, men även med utgångspunkt från förekomst av 

viktiga ekologiska strukturer (vilket kan vara viktiga förutsättningar för krävande 

arter). I de fall geologiska värden ingår i bedömningen anges detta särskilt. 

 

Betydelse för friluftsliv ingår inte i ”naturvärdesbedömningen”. Om ett område har 

betydelse för friluftsliv anges det däremot separat som en tilläggsinformation.  

Objekt med naturvärden 

Det enskilda området har betydelse på lokal (kommun) nivå och för spridning av arter och för variation i landskapet. 

En förutsättning för att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas är att arealen av områden med naturvärden inte 

minskar, utan snarare ökar.  

Objekt med höga naturvärde n  

Dokumenterad förekomst av vikiga strukturer och/eller arter. God förekomst av signalarter eller viktig ekologisk 

funktion. Ovanliga naturtyper. Förutsättningar för rödlistade arter. Viktiga spridningscentra och värdekärnor. Oftast 

svåra att återskapa. Det enskilda området har stor betydelse, åtminstone på regional (län) nivå. 

Objekt med unika naturvärden  

Mycket god förekomst (många olika arter eller stora populationer) av signalarter samt förekomst av rödlistade arter, 

eller mycket viktig ekologisk funktion. Mycket viktiga spridningscentra och värdekärnor. Sällsynta naturtyper. 

Dessa områden är oftast mycket svåra att återskapa. Det enskilda området har mycket stor betydelse på regional 

och nationell nivå (Sverige). Det finns få motsvarigheter i regionen och landet.  
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Naturvärden 

En grundläggande fråga vid naturvärdesbedömning är att avgöra om ett område har 

naturvärden eller ej. Områden med ”naturvärde” avser en miljöer som har större 

betydelse för djur och växter än vårt vanliga produktionslandskap (åkrar, brukade 

skogar och tätorter). Det kan t ex handla om ett vattendrag, en våtmark, ett öppet 

dike, en åkerholme, ett äldre eller ovanligt skogsbestånd, en stenmur eller ett 

gammalt träd. Dessa områden har betydelse för variationen i landskapet och det är 

viktigt för biologisk mångfald att denna typ av områden ej blir färre utan snarare 

tvärtom. 

Objekt som åtnjuter ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 § och 

förordning (1998:1252) om områdesskydd 5 § bör betraktas som naturvärden. Av 

praktiska skäl kan dock inte alla sådana mindre områden redovisas. 

Ett område som konstaterats ha ”naturvärden” kan också ha höga naturvärden 

eller till och med unika. Det kan bero på vilken kunskap man hunnit skaffa sig, hur 

väl undersökt området är, om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. Vid 

en översiktlig inventering kan en van fältinventerare relativt snabbt identifiera de 

flesta miljöer med naturvärden. Genom fördjupade inventeringar av arter och 

strukturer kan man konstatera vilka områden som dessutom hyser höga eller kanske 

till och med unika naturvärden. 

 

Höga naturvärden 

Om man kan konstatera att området hyser livskraftiga bestånd av så kallade signal-

arter (arter med särskilda miljökrav) eller innehåller viktiga ekologiska strukturer har 

området höga naturvärden. Gemensamt för många områden med höga naturvärden 

är att de har värden som är svåra eller omöjliga att få tillbaka - om de försvinner. 

Sådana här miljöer har till viss del omfattats av naturtypsvisa inventeringar som 

ordnas i Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och Jordbruksverkets 

regi, men långt ifrån alla områden är kända.  

Exempel på områden med höga naturvärden är t ex naturliga ängs- och 

betesmarker, nyckelbiotoper i skogen, opåverkade våtmarker, naturskogar m.m. Hit 

hör också livsmiljöer enligt EU:s habitatdirektiv med gynnsam bevarandestatus.  

Områden med höga naturvärden bör betraktas som ”Mark- och vattenområden 

som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt enligt miljöbalken 3 kap 6§”. Stöd 

för en sådan tolkning finns bl a i förarbetena till naturresurslagen. Sådana områden 

skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

En förutsättning för att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas är att 

områden med höga naturvärden bevaras och sköts på ett sätt så deras värden består.  

 

Unika naturvärden 

I vissa fall kan det vara önskvärt att skilja ut de allra mest värdefulla områdena. Vi 

kallar dem områden med unika naturvärden. Till denna grupp hänför vi bl a 
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livsmiljöer med livskraftiga bestånd av hotade eller rödlistade arter. Det kan också 

vara miljöer med lång historisk kontinuitet eller särskilt stor ekologisk betydelse t ex 

viktiga reproduktionsområden, rastplatser eller växtmiljöer. Det kan vara viktiga 

kärnområden inom en större miljö med höga naturvärden. Det kan också vara en 

större miljö med få motsvarigheter i regionen. 

 

Naturcentrums värdepyramid för naturvärden 
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Bilaga 2. Generellt biotopskydd 
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter 

eller som annars är särskilt skyddsvärda kan enligt Miljöbalken förklaras som 

biotopskyddsområde. Vissa typer av biotoper har även ett generellt biotopskydd 

enligt 5 § i ”Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.” 

Dessa redovisas nedan. 

Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Dispens får endast ges om det finns särskilda skäl. Dispens 

avseende det generella biotopskyddet ansöks hos länsstyrelsen.  

 

1. Allé 

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som 

tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av 

vuxna träd. 

2. Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 

Ett område i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer 

till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst ett hektar. 

3. Odlingsröse i jordbruksmark 

På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med ursprung i jordbruksdriften. 

4. Pilevall 

Hamlade pilar i en rad som består av antingen 

a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller 

invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller 

b) minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred. 

Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken 

utgör. Om vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken, omfattar biotopen vallen i sin 

helhet. 

5. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 

Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller 

under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, 

översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga 

bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken eller högst två meter breda 

naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop. 

6. Stenmur i jordbruksmark 

En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och 

som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon 

annan funktion. 

7. Åkerholme 

En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller 

kultiverad betesmark. Förordning (2007:849). 
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