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Inledning
Ecocom AB har på uppdrag av Tjörns kommun 2019 utfört en naturvärdesinventering enligt
svensk standard SS 199000: 2014 med tilläggen naturvärdesklass 4 och detaljerad
redovisning av artförekomst inom ett utpekat område söder om Hövik i Tjörns kommun.
Naturvärdesinventeringen utförs med detaljeringsgrad detalj, vilket innebär en minsta
obligatorisk karteringsenhet för ytor om 10 m2 och för linjeformade objekt längden 10 m och
bredden 0,5 m.

Övergripande områdesbeskrivning
Inventeringsområdet är beläget i den sydöstra delen av Höviksnäs på Tjörns östra del (figur
1). En betydande del av inventeringsområdet utgörs av yngre skogsmark där marken tidigare
brukats som betesmark. Inventeringsområdet består också av ett fuktigt parti med diken,
stillastående vatten och sumpmark som omges av yngre lövträd. I de östra och norra delarna
av inventeringsområdet finns berg i dagen. En tomt med tillhörande mark utgör de nordöstra
delarna av inventeringsområdet. Inventeringsområdet omfattar cirka 1 hektar.

Figur 1. Utsnitt ur topografiska webbkartan där lila ring visar det inventerade området vid Hövik, Tjörns kommun.
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Metod
Syftet med en naturvärdesinventering är att inom inventeringsområdet identifiera och
dokumentera områden som är av positiv betydelse för biologisk mångfald.
I en naturvärdesinventering på fältnivå genomförs inledningsvis en förstudie, därefter görs
en fältinventering. I förstudien studeras tidigare dokumenterad information om naturen i
inventeringsområdet. Kunskap om området inhämtas från relevanta källor och omfattar
inventeringsområdet samt en yta omfattande 500 meter utanför inventeringsområdet.
Naturvärdesobjekten utgörs av en dominerande naturtyp som kan tilldelas en gemensam
naturvärdesklass. Naturtyper kan exempelvis vara äng och betesmark, skog och träd, myr,
djup sjö, vattendrag, havsstrand eller infrastruktur och bebyggd mark.
Bedömningen av naturvärden görs på två grunder: art och biotop. Bedömning av artvärde
görs på två grunder: naturvårdsarter och relativ artrikedom. Med naturvårdsarter avses
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter och signalarter. Rödlistade arter ska tillmätas
större betydelse än övriga naturvårdsarter i bedömningen. Bedömningsgrunden biotop
omfattar en samlad bedömning av biotopkvalitet samt hur sällsynt eller hotad biotopen är.
Med biotopkvalitet avses allt det som formar en biotop eller en livsmiljö, till exempel
förekomst av störningsregimer, strukturer, element eller nyckelarter. Biotopens sällsynthet
bedöms dels i ett regionalt perspektiv dels i ett nationellt och internationellt perspektiv och
är kopplat till biotopens bevarandestatus.
I föreliggande naturvärdesinventering har biotoper namngetts enligt vägledningar för
Natura 2000-naturtyper (Naturvårdsverket 2011). De biotopvärdesaspekter som ger högst
värde används för bedömning enligt matrisen i figur 2.
Naturvärdesobjekt bedöms med avseende på naturvärde enligt en tregradig skala (tabell
1): 1 – högsta naturvärde, 2 – högt naturvärde och 3 – påtagligt naturvärde samt tillägget 4 –
visst naturvärde.

Fakta: Naturvårdsarter
Skyddade arter är arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordningen.
(SFS 2007:845).
Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet och kategoriseras
enligt: Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och Nära hotad (NT). De
rödlistade arter som kategoriseras som CR, EN eller VU benämns hotade.
Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos aktuell
naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv.
Signalarter är arter med särskilt värde eftersom deras förekomst tyder på att det finns
skyddsvärda naturtyper med värdefulla strukturer i området.
Ansvarsarter är arter där en särskilt stor andel av deras totala population finns i en
begränsad del av det totala utbredningsområdet.
Nyckelarter är arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion och bär upp
artsamhällen.
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Figur 2. Bedömningsgrunderna art och biotop ligger till grund för naturvärdesklassning enligt SS 199000: 2014.

Denna naturvärdesinventering har genomförts enligt svensk standard för
naturvärdesinventering, SS 199 000:2014, med detaljeringsgrad detalj vilket innebär att
minsta obligatoriska karteringsenhet skall ha en yta av 10 m2 eller mer, eller ett linjeformat
objekt med en längd av 10 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. Studien innefattar
även tilläggen:
•

•

4.5.2 Naturvärdesklass 4. Tillägget naturvärdesklass 4 innebär att även
naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – visst naturvärde – ska identifieras och
avgränsas. I de fall tillägget kombineras med NVI på förstudienivå är
naturvärdesbedömningen endast preliminär.
4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst. Tillägget detaljerad redovisning av
artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska redovisas på karta eller
med koordinater med en noggrannhet på 10 m till 25 m (beroende på
satellitmottagning). Det innebär inte att arterna eftersöks noggrannare men att varje
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget detaljerad
redovisning av artförekomst ska göras i fält.
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Resultat
Förstudie
Inför fältinventeringen utfördes förstudie i form av en analys av tidigare dokumenterad
information inom inventeringsområdet samt inom en utökning av inventeringsområdet om
500 meter. Faktaunderlag inhämtades från Artportalen, Skogsdataportalen,
Miljödataportalen, Länsstyrelsernas GIS-tjänster, Trädportalen och Jordbruksverkets databas
TUVA (figur 3, tabell 1).

Figur 3. Kända naturvärden vid Hövik.

Förstudien gav information om tidigare kända naturvärden från flera olika datakällor samt
från rapporter från tidigare utförda inventeringar (figur 3, tabell 1).
Inom inventeringsområdet förekommer inga noteringar av någon naturvårdsart under
perioden 1950 – 2019. Det förekommer inga objekt som har inventerats under tidigare
inventeringar såsom våtmarksinventeringen inte heller förekommer några skyddade
områden.
Inom utökningen av 500 m har inga naturvårdsarter påträffats under perioden 1950 –
2019. Det förekommer inga objekt som har inventerats under tidigare inventeringar såsom
våtmarksinventeringen. I öst omfattas delar av utökningen av riksintresse för friluftsliv.
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Tabell 1. Faktaunderlag som användes vid förarbetet. Tabellen visar vilka områdesskydd och inventerade objekt
som ingått i analysen samt om dessa berör inventeringsområdet eller utökningen, samt registrerade arter på
Artportalen.
Filnamn

Ansvarig organisation

Biotopskyddsområden

Skogsstyrelsen

Biotopskyddsområden

Länsstyrelserna/kommunerna

Djur växtskyddsområden

Naturvårdsverket

Friluftsliv

Länsstyrelserna

Nationalpark

Naturvårdsverket

Nationalstadspark

Länsstyrelserna

Natura 2000

Naturvårdsverket

Naturminne

Naturvårdsverket

Naturreservat

Naturvårdsverket

Naturvård

Naturvårdsverket

Naturvårdsart

Artportalen

Naturvårdsavtal

Naturvårdsverket

Naturvårdsområden

Naturvårdsverket

Nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen

Objekt med naturvärden

Skogsstyrelsen

Obrutet fjäll

Länsstyrelserna

Obruten kust

Länsstyrelserna

RAMSAR

Naturvårdsverket

Rörligt friluftsliv

Länsstyrelserna

Skyddade vattendrag

Länsstyrelserna

Sumpskog

Skogsstyrelsen

Trädinventering

Trädportalen

Vattenskyddsområden

Naturvårdsverket

Våtmarksinventeringen

Naturvårdsverket

Ängs och
betesmarksinventeringen

Jordbruksverket
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Fältinventering
Fältinventeringen utfördes 28 november 2019 av André Dabolins, Ecocom AB. Vid
inventeringen användes den digitaliserade fältappen Collector för ArcGIS. Inventerade objekt
digitaliserades i fält med ArcPad 10.2 och justeringar av de digitaliserade objekten gjordes
därefter i ArcMap 9.3. Digitalt kartunderlag vid fältinventeringen utgjordes av Terrängkartan
och ortofoto.

Naturvärdesobjekt
Under inventeringen identifierades 2 naturvärdesobjekt. Båda naturvärdesobjekten erhöll
naturvärdesklass 4 – visst naturvärde (figur 4, tabell 2).
Nedan beskrivs de naturvärdesobjekt som identifierades under inventeringen. För varje
objekt anges areal, tidigare inventering (om området är redovisat i någon tidigare genomförd
inventering eller är formellt skyddat), biotopvärde, artvärde, naturvårdsarter inklusive
skyddade arter, vilka anges med fet stil (om naturvårdsarter noterats vid tidigare
inventeringar men inte i föreliggande naturvärdesinventering anges källhänvisning inom
parentes) naturvärdesklass, objektsbeskrivning, motivering till klassning samt en bild på
objektet.

Figur 1. Översiktskarta över naturvårdsarter och naturvärdesobjekt som identifierades under fältinventeringen.
Tabell 2. Översikt över identifierade naturvärdesobjekt, för lokalisering se figur 4. Bestämning av naturtyp följer SS
199000:2014 och bestämning av biotoper följer i den grad det är möjligt Naturvårdsverkets vägledning för
naturtypsindelning enligt Natura2000.
ID

Naturtyp

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

1

Skog och tråd

Trivial lövskog

Visst

Obetydligt 4

2

Skog och träd

Ädellövskog på höjd

Visst

Obetydligt 4

Naturvärdesinventering Hövik 2019

Klass

Sida 8 av 13

1. Skog och träd: trivial lövskog
Naturvärdesklass: 4
Areal: 3544 m2
Biotopvärde: visst
Artvärde: obetydligt
Naturvårdsarter påträffade vid fältinventeringen: idegran, tibast, entita
Naturvårdsarter från Artportalen: Resultat av förstudien: ingen tidigare inventering
Naturvärdesobjekt 1 består av en trivial lövskog med fuktiga partier såsom diken och
sumpmark (figur 5). I objektet växer klibbal. Björk och asp dominerar trädskiktet i
naturvärdesobjektet. Även gran förekommer i enstaka exemplar. Dikena var vid
inventeringstillfället översvämmade, men flera av dem är troligen vattenförande under delar
av året, vilket framförallt märks av antalet rotvältor vid de fuktigaste partierna. Markskiktet
domineras av veketåg, örnbräken och björnbär. Enstaka förekomster av vågig praktmossa,
violett geléskål, vedmussling, kaprifol samt naturvårdsarterna idegran, tibast och entita
under fältinventeringen. Död ved förekommer rikligt genom objektet, i form av rotvältor
lågor, stubbar och rotvältor.
Medelgamla klibbalar med fuktiga stråk tillsammans med en rik förekomst av död ved
motiverar ett visst biotopvärde. Signalarten idegran förekommer, dock i enstaka och små
exemplar och förmodas därtill vara en trädgårdsrymling. Tibast bedöms även den vara en
trådgårdsrymling. Entita är en prioriterad art enligt skogsvårdslagen och observerades i de
norra delarna. Då endast en användbar naturvårdsart noterades och som ej kan bedömas
som livskraftig inom området motiveras inte ett högre artvärde än obetydligt artvärde.

Figur 5. Naturvärdesobjekt 1 utgörs av trivial lövskog med död ved och fuktiga partier.
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2. Skog och träd: ädellövskog på höjd
Naturvärdesklass: 4
Areal: 226 m2
Biotopvärde: visst
Artvärde: obetydligt
Naturvårdsarter påträffade vid fältinventeringen: ask (EN), murgröna
Naturvårdsarter från Artportalen: Resultat av förstudien: ingen tidigare inventering
Naturvärdesobjekt 2 består av en ädellövskog på en höjd bestående av stenblock (figur 6). På
höjden dominerar äldre askar naturvärdesobjektet och runtom förekommer även enstaka
yngre aspar. En av askarna var grov och hade en diameter på cirka 70–80 cm, medan de
andra två var medelgamla, cirka 40–60 cm i diameter. Sten och block vid markskiktet
domineras av trivialmossor såsom cypressfläta och husmossa. Skogsstyrelsens signalart
murgröna återfanns i enstaka exemplar.
De äldre träden med delvisa håligheter och exponerade rötter skapar viktiga miljöer. Då
träden är äldre och isolerade på en höjd med blockstrukturer motiveras ett visst
biotopvärde. Signalarten murgröna förekommer, dock förmodad trädgårdsrymling från
närliggande fastighet. Således motiveras inte ett högre artvärde än obetydligt artvärde. Den
rödlistade arten ask (EN) förekommer, men då arten är rödlistad på grund av sjukdom bidrar
den inte till artvärdet.

Figur 6. Naturvärdesobjekt 1 utgörs av äldre askar på en höjd
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4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst
Fjorton noteringar av naturvårdsarter inom kategorin rödlistad, signalart eller skyddad art
påträffades vid inventeringen, varav fem unika. Naturvårdsarterna är framförallt
koncentrerade till inventeringsområdets norra och östra delar, se figur 4 och tabell 3.
Tabell 3. Fynd av naturvårdsarter som gjordes under inventeringen. Fynd presenteras som koordinater i denna
tabell, i koordinatsystemet SWEREF 99 TM.
Svenskt

Vetenskapligt namn Typ av naturvårdsart

Antal

SWEREF E

SWEREF N

Ask

Fraxinus excelsior

Rödlistad (EN)

1

308634

6436025

Ask

Fraxinus excelsior

Rödlistad (EN)

2

308640

6436028

Ask

Fraxinus excelsior

Rödlistad (EN)

1

308635

6436031

Murgröna

Hedera helix

Skogsstyrelsens signalart

1

308638

6436037

Entita

Parus palustris

Prioriterad art skogsvårdslagen

2

308667

6436059

Ask

Fraxinus excelsior

Rödlistad (EN)

2

308645

6436062

Taxus baccata

Fridlyst enligt §8 artskyddsförordningen,
1

308653

6436070

1

308702

6436057

1

308694

6436062

1

308720

6436044

1

308706

6436018

namn

Idegran

Skogsstyrelsens signalart
Daphne mezereum

Tibast

Skogsstyrelsens signalart
Daphne mezereum

Tibast

Fridlyst enligt §8, 9 artskyddsförordningen,
Skogsstyrelsens signalart

Taxus baccata
Idegran

Fridlyst enligt §8 artskyddsförordningen,
Skogsstyrelsens signalart

Taxus baccata
Idegran

Fridlyst enligt §8, 9 artskyddsförordningen,

Fridlyst enligt §8 artskyddsförordningen,
Skogsstyrelsens signalart
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Slutsats
Vid naturvärdesinventering av det kustnära området i Hövik 2019 identifierades två
naturvärdesobjekt, se figur 4 för lokalisering av naturvärdesobjekt. Inga biotoper har
bedömts inom klass 1,2 eller 3 i den utförda naturvärdesinventeringen. Däremot hyser
området två bedömda klass 4-objekt med vissa naturvärden. Båda naturvärdesobjekten
utgörs av naturtypen skog och träd. Gårdsnära miljöer, igenväxningsmark samt trivialskog är
de ytor som inte uppnår någon naturvärdesklass. Dessa områden består av sly, högvuxet
gräs eller ungskog dock med fynd av naturvårdsarter. Sammanlagt påträffades 5
naturvårdsarter: idegran, ask, murgröna, entita och tibast. De idegranar som förekommer är
i små exemplar och har sannolikt spridits från närliggande trädgårdar, varför värdet av
idegran bedöms som lågt. Den rödlistade arten ask (EN) förekommer som äldre eller
medelgamla exemplar, men då arten är rödlistad på grund av sjukdom bidrar den inte till
artvärdet. Murgröna förekommer i ett exemplar påfallande nära fastighet och bedöms vara
trädgårdsrymling vilket medför att värdet bedöms som lågt. Två individer av entita
påträffades i inventeringsområdets norra delar och är en prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i
skogsvårdslagen. Entita är relativt stationär och rör sig inte långt bort från reviren utanför
häckningstid. Entita påträffas utanför häckningstid i allmänhet nära häckplatser sommartid.
Arten är ofta knuten till fuktiga lövträdsmiljöer med god tillgång på död ved och hackar ut
egna bohål i murken ved. Arten är lokaltrogen. Entita bedöms således häcka i närområdet
och potentiellt inom inventeringsområdet. Tibast som är fridlyst i bland annat Västra
Götalands län observerades i två exemplar i de norra delarna. Arten är även en av
Skogsstyrelsens signalarter dock ej på Tjörn då arten ej förekommer naturligt här.
Förekomster av tibast kan visa på att områden hyser andra skyddsvärda arter, men arten
bedöms ha spridits från närliggande trädgårdar.
Vid en exploatering är det önskvärt att bevara askarna i främst naturvärdesobjekt 2.
Dessa är äldre träd som funnits redan då området var betesmark. Vid exploatering av objekt
inom naturvärdesklass 4 är det möjligt att vidta hänsynsåtgärder som till exempel
naturvårdshöjande brynåtgärder eller att undvika entreprenad under vår och sommar då
bland annat fåglar kan påverkas negativt.
Naturvårdshöjande åtgärder kan utföras inom inventeringsområdet för att gynna
identifierade naturvärdesobjekt. Det kan exempelvis innebära att död ved tillåts få
förekomma liggande såväl som stående. Död ved är en viktig källa till liv för många
organismer och den livsmiljö som död ved erbjuder uppskattas av en stor mängd arter av
mossor, lavar, svampar, insekter, groddjur och fåglar.
Vid inventeringen 2019 noterades den invasivt främmande arten parkslide i
inventeringsområdets södra kant. Främmande invasiva arter kan snabbt etablera sig i
samband med exploatering. Därför är det viktigt att veta vilka invasiva arter som finns inom
ett område och att vidta åtgärder för att minimera risken för att dessa arter etablerar och
sprider sig.
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