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Uppdraget 

Ullared med lågprisvaruhuset Gekås är ett av landets mest välkända och välbesökta besöksmål. 

Besökare kommer från hela Sverige, såväl som från grannländerna. Det ständigt växande 

besöksunderlaget innebär att behovet av utbyggnad är stort. På förekommen anledning arbetar 

Falkenbergs kommun med en detaljplan för Ullared, och som underlag till detaljplanen behöver 

områdets naturvärden inventeras och värderas. Falkenbergs kommun gav därför Melica i uppdrag att 

utföra en naturvärdesinventering med syfte att kartlägga naturvärdena i området kring Gekås 

centrallager. Resultatet presenteras i denna rapport. Inventeringsområdet utgör cirka 7,5 ha fördelat på 

tre delområden (se figur 1). 

 

Metod 

Naturvärdesinventeringen utfördes enligt SIS-standard SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”, på 

fältnivå med detaljeringsgrad detalj och med tillägget naturvärdesklass 4. En kortfattad 

metodbeskrivning finns i bilaga 1 medan  standarden i sin helhet kan nås och köpas via SIS förlag. 

Tabell 1. Nivå, detaljeringsgrad och eventuella tillägg som har beställts och utförts i detta uppdrag. 

Enhet Beställarens val Förklaring 

Nivå Fältnivå Förstudie och fältinventering 

Detaljeringsgrad Detalj Endast ytor av minst 10 m2 eller mer, alternativt 

linjeformade objekt av minst längden 10 m och 

bredden 0.5 m ska identifieras, avgränsas och 

bedömas 

Tillägg  Naturvärdesklass 4 Naturvärdesobjekt med visst naturvärde ska 

identifieras, avgränsas och bedömas på samma sätt 

som övriga klasser med påtagligt, högt och högsta 

naturvärde 

Figur 1. Inventeringsområdets avgränsning och lokalisering i förhållande till Ullared. 
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Personal och genomförande 

Förstudie och fältinventering utfördes av biologerna Robert Petersen och Therese Alfsdotter medan 

naturvärdesbedömning genomfördes av samma personer samt Calle Bergil. GIS-underlag och rapport 

utarbetades av Robert Petersen. Utdrag av skyddsklassade artuppgifter och kvalitetsgranskning utfördes 

av Therese Alfsdotter. Samtliga personer från Melica. 

Förstudien innefattade en genomgång av historiska och nutida naturvärden i området, som resulterade i 

potentiella naturvärdesobjekt och preliminära naturvärdesbedömningar. Tillgängliga data hämtades från 

t.ex. Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och ArtDatabanken. 

Fältinventering genomfördes den 18 augusti. Inventeringen utfördes på ett sådant sätt att inventerarna 

utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersökte de biotopkvaliteter och arter som är av betydelse för 

biologisk mångfald. Särskilt fokus låg på så kallade naturvårdsarter, det vill säga arter som är skyddade, 

hotade, missgynnade eller ekologiskt särskilt viktiga och indikerar naturvärde. Begreppet naturvårds-

arter och förkortningar som markerats för dessa förklaras under terminologi längre ned i dokumentet. 

Informationskällor & referenslitteratur 

Under naturvärdesinventeringen har en stor mängd källor använts för att söka information om 

naturvärden och områdesskydd enligt miljöbalken som berör inventeringsområdet. Angivna källor i 

tabell 2 har använts som underlag vid identifieringar, avgränsningar och bedömningar av 

inventeringsområdets naturvärden. 

Utöver de källor som framgår av tabell 2 har Melica begärt och beviljats utdrag av skyddsklassade 

artobservationer från ArtDatabanken. Skyddsklassningen innebär att fynduppgifter för hotade, känsliga 

och utsatta arter döljs eller diffuseras från öppna databaser för att skydda dem mot olika hot som detta 

kan medföra. Fynduppgifterna visas inte öppet för allmänheten och kräver särskilt avtal. Melica har 

förbundit sig att följa avtalsbestämmelserna och att inte sprida vidare uppgifter om skyddsklassade arter. 

Såväl SIS-standarden SS 199000:2014 som dess tekniska rapport SS 199001:2014 har använts som stöd 

till naturvärdesbedömningen, tillsammans med den referenslitteratur som listas i slutet av denna rapport. 

Tidigare naturinventeringar saknas från inventeringsområdet. 

Tabell 2. Informationskällor som använts som underlag till naturvärdesinventeringen. 

Källa Information Datum  & sökparametrar 

ArtDatabanken Förekomster av naturvårdsarter. Utdrag ur 

databaserna Artportalen och Analysportalen. 

Sökning gjordes 2020-07-13 och 

begränsades till perioden 2000-

2020.  

1 objekt noterat. 

Naturvårdsverket Skyddsklassade områden och objekt samt 

inventeringsunderlag. Utdrag ur kartverktyget 

Skyddad natur. 

Sökning gjordes 2020-07-13.  

0 objekt noterade. 

Jordbruksverket Ängs- och betesmarksobjekt samt 

hävdindikerande värden. Utdrag ur databasen 

TUVA. 

Sökning gjordes 2020-07-13. 

0 objekt noterade. 

Länsstyrelserna Skyddsklassade områden och objekt, förekomster 

av naturvårdsarter samt historiska ortofoton. 

Utdrag ur kartverktyget Informationskartan. 

Sökning gjordes 2020-07-13 och 

begränsades till lagren 

Riksintressen, Naturvård, Vatten 

och Historiska kartor. 

0 objekt noterade. 

Skogsstyrelsen Skogligt skyddsklassade områden, objekt och 

naturvårdsarter. Utdrag ur kartverktyget Skogens 

pärlor. 

Sökning gjordes 2020-07-13. 

0 objekt noterade. 
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Terminologi 

Naturvårdsarter enligt ArtDatabanken 

Inventeringen av skyddsvärda och naturvårdsintressanta arter har bland annat eftersökt så 
kallade naturvårdsarter. I begreppet, som myntats av Artdatabanken, ingår rödlistade arter, 
fridlysta arter och sådana som är listade i EU:s art- och habitatdirektiv, samt signalarter 
(indikerar artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en stor andel av sin population i Sverige) 
och nyckelarter (arter som bär upp artsamhällen). De förkortningar vi angett vid artnamnen i 
denna rapport listas nedan. 

Rödlistade arter 
ArtDatabanken, som är en för Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket gemensam 
enhet, har via olika flora- och faunavårdskommittéer angivit vilka svenska växt- och djurarter 
som bör klassas som hotade eller missgynnade. Bedömningen sker vart femte år och nu 
gällande bedömning gjordes 2015. Dessa arter kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna 
anges i sex kategorier och följer det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) 
presenterat för global rödlistning. 

RE Försvunnen (Regionally Extinct) 
CR Akut hotad (Critically Endangered) 
EN Starkt hotad (Endangered) 
VU Sårbar (Vulnerable) 
NT Missgynnad (Near Threatened) 
DD Kunskapsbrist (Data Deficient) 

Fridlysta eller skyddade arter 

§F = Fridlysta (regionalt eller nationellt) enligt Artskyddsförordningen ASF. 

§S = Strikt skyddade enligt Artskyddsförordningen och EU´s art- och habitatdirektiv 

Signalarter 

S =  Signalarter (arter som använts för att indikera skyddsvärda skogsmiljöer) 

Nyckelarter 

N =  Art som har stor betydelse för en mängd andra arter i aktuell naturtyp 

Ansvarsarter 

A =  Arter som har en stor andel av sin population i Sverige eller regionen 

Av oss tillagda kategorier som ej anges i ArtDatabankens listning 

Ä = Äng-/betesindikator. Art som använts som indikator för värdefull ängs- och betesmark 

vid någon av inventeringarna av dessa naturtyper. 

Ö = Övrigt intressant. Art som av oss bedöms som intressant i kommunen, t.ex. på grund 

av sällsynthet eller indikerande en i trakten viktig naturkvalitet. 
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Naturförhållanden 

Området ligger i gränszonen mellan två naturgeografiska regioner av å ena sidan halländska kustslätten 

och å andra sydsvenska höglandet. Här börjar barrskogsbygden från inlandet att successivt övergå i mer 

kuperad lövskogsrik mellanbygd närmare kusten. Det variationsrikt kuperade landskapet med böljande 

odlingsbygder insprängda mellan små skogsklädda berg är karakteristiskt. Ullared ligger vid spetsen av 

Högvadsåns dalgång som från kusten går upp som en öppen kil i skogslandskapet.  

Inventeringsområdet ligger i en svacka av lågterräng mark som sträcker sig från Ullareds tätort till foten 

av ett större bergsområde söderut. Den mark på vilken centrallagret befinner sig utgör ett tidigare 

sammanhängande stråk av odlingsmark med de befintliga åkermarker som idag angränsar norrut. I 

övrigt omges lagret mestadels av kuperad produktiv skogsmark av blandskogskaraktär. Inventerings-

området ligger intill Gekås centrallager, sydost om Ullared i östra delarna av Falkenbergs kommun. 

Delområde 1 täcker cirka 4,8 ha och inkluderar flera typer av miljöer. I östra delen närmast lagret reser 

sig en gammal ängsbacke delvis igenväxt men med fläckvis öppna ängspartier. Strax väster om denna 

ligger Sönnerängen, en fornlämning som idag hyser en sandig motorcrossbana. Centralt i delområdet 

reser sig en liten bergsknalle över ett tidigare hygge på vilket ungskog av blandskogskaraktär fått växa 

fritt efter avverkning, inkluderande de västra delarna. Den norra delen angränsande mot Sönnerängssjön 

består av lövsumpskog med en strandzon av smalare vassbälte och näckrosor. Vissa parter har mer 

karaktär av öppen fukthed och ett par grova, ihåliga aspar står i utkanten av sumpskogen. En granklädd 

slänt avgränsar delområdet söderut. 

Delområde 2 täcker cirka 1,3 ha och utgörs av en trädbeklädd betesmark på gammal åker/äng. Trots 

kreatursbete är marken präglad av låg hävdgrad. En sumpig och delvis igenväxt fuktäng täcker norra 

delen. Ett torrlagt dike omger fuktängen, liksom ett halvblött kärrparti i den sydöstra delen. En trädklädd 

bergsknalle avgränsar de västra delarna. Trädskiktet består främst av unga björkar och aspar med 

enstaka tall och ek, med därtill några medelgrova lövträd och viss död ved. 

Delområde 3 täcker cirka 1,4 ha och utgörs av en gammal granplantering utan nämnvärda naturvärden. 

Södra delen utgör ett tidigare fuktstråk där två skogsbäckar med delvis naturlig vattenfåra och vissa 

bäckknutna naturvärden slås samman längs sin fortsätta färd mot Högvadsån nedströms Ullared. Skogen 

har en ensåldrig och oskiktad skogsstruktur, brist på ljusa och öppna miljöer med ringa markflora vilket 

ger låga naturvärden. 

Resultat 

Tidigare dokumenterade värden 

En genomgång har gjorts av befintliga naturvårdsunderlag. Delar av ett vattenskyddsområde täcker 

delområde 2 samt Sönnerängssjön med omnejd. Inventeringsområdena omfattas i övrigt inte av någon 

skyddad natur enligt 7 kap Miljöbalken. Däremot finns utpekade naturvärden i omgivningen (se figur 2). 

Högvadsån ligger som närmast cirka 500 m NV om planområdet och är utpekat som Natura 2000-

område enligt Art- och habitatdirektivet. De värden som lyfts fram för vattendraget kopplas till dess 

höga vattenkvalitet, naturliga forsar, strömsträckor med sten- och grusbottnar, ovanliga och artrika 

bottenfauna samt arter som utter, sötvattenslax och flodpärlmussla. Högvadsån är samtidigt utpekat som 

riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv med hänsyn till dess stora geovetenskapliga värden, 

särpräglade topografi och rika växt- och djurliv såväl som dess goda förutsättningar för friluftsliv. 

Inventeringsområdet har två biflöden som mynnar ut i ån. 
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Två våtmarksområden har enligt våtmarksinventeringens klassningssystem pekats ut som värdefulla ur 

naturvärdessynpunkt. Det ena området gäller ett myrkomplex utpekat som klass 3 (vissa naturvärden) 

cirka 500 m NO om planområdet. Det andra området gäller också ett myrkomplex benämnt Hömossen 

och är utpekat som klass 2 (högt naturvärde) cirka 700 m S/SO om planområdet. 

Utsök från ArtDatabankens databaser resulterade i en naturvårdsart rapporterad inom planområdet, i 

form av fiskmås vilken är rödlistad som nära hotad (NT). Från omgivningarna är ett 20-tal relevanta 

naturvårdsarter rapporterade och man kan anta att åtminstone några av dessa nyttjar 

inventeringsområdet på regelbunden basis. 

 

Figur 2. Kända naturvärden inom och i närheten av inventeringsområdena.  
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Naturvärdesobjekt 

Utifrån ovanstående uppgifter och resultat från fältinventeringen har sammanlagt fem naturvärdesobjekt 

avgränsats och klassats i enlighet med standarden (se figur 3). 

 
Figur 3. Avgränsade naturvärdesobjekt. 

1. Ängsbacke 

Gammal ängsbacke på liten höjdrygg över området. Backen är delvis igenväxt med örnbräken och 

lövsly, men hyser samtidigt fläckvis öppna solexponerade markpartier av ängsytor och blottad sandjord. 

Skogen består av unga björkar, aspar och granar med inslag av enstaka gamla enar och sälgar liksom 

viss grenved. Förekomst av variationsrika brynmiljöer och hävdgynnad flora höjer naturvärdet. Objektet 

har goda förutsättningar för att återskapa äng med värdefulla miljöer för såväl ängsblommor som 

nektarberoende insekter av dagfjärilar, blomflugor och bin. Det parti av höjdryggen som vetter österut 

ned mot centrallagret utgör särskilt lämplig ängsmark. Tornseglare observerades på insektsfödosök på 

högre höjd över objektsområdet. 

Naturvärdesklass 3, visst naturvärde 

Naturtyp: Äng och betesmark Biotop: Löväng 

Naturvårdsarter: tornseglare (EN), backtimjan (NT), käringtand (Ä), liten blåklocka (Ä), gökärt (Ä), 

ängsvädd (Ä) åkervädd (Ä), blodrot (Ä)  
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Figur 4. NV-objekt 1. Den gamla ängsbacken med vy österut mot centrallagret. 

 

2. Motorcrossbana 

Objektet utgörs av en sandig motorcrossbana med omrörda sandblottor, varierad markterräng och 

solexponerade ytor. Snabbväxande, högvuxna pionjärväxter dominerar växtskiktet medan trädskiktet 

består av klena lövträd av björk och asp. Flera dagfjärilsarter noterades, liksom god aktivitet av 

nektarberoende insekter. Att blottad sand finns i närheten av nektar och pollen är gynnsamt för många 

insekter och särskilt för mer nischade sandmarksinsekter (t.ex. bin, steklar, skalbaggar). Regelbunden 

markstörning är viktigt för att bibehålla öppna sandytor och skapa variationsrika sandmiljöer. Området 

ger förutsättningar för en intressant insektsfauna och åtminstone enstaka naturvårdsinsekter. 

Naturvärdesklass 4, visst naturvärde 

Naturtyp: Sandmiljö Biotop: Övrig sandmiljö 

Naturvårdsarter: - 

 

 
Figur 5. NV-objekt 2. Del av den före detta Sönnerängen och numera sandig motorcrossbana. 
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3. Strandskog 

Objektet utgörs av fuktig strandskog med fukthedspartier och sumpskogsinslag, kantat av ett smalt 

vassbälte och näckrosor närmast vattenlinjen. Trädskiket består av främst ung björk och asp med inslag 

av gran och tall samt ett par grova, ihåliga mossklädda aspar en bit uppåt strandskogen. Här finns ett tätt 

buskskikt av lövsly, vide och pors samt viss klen lövved och grenved. Några partier är av öppen 

fukthedskaraktär med bl.a. vitmossa, klockljung och tranbär. Andra värdefulla karaktärer är 

svämskogsinslag med mjuk och gyttjig botten samt ständigt fuktiga förhållanden som utgör viktiga 

miljöer för groddjur och sumpskogslevande fåglar. Större hackspett hördes på avstånd. Området bedöms 

kunna hysa naturvårdsarter av insekter och epifyter. Objektet avser såväl strandzonen som intilliggande 

lövsumpskog. 

Naturvärdesklass 4, visst naturvärde 

Naturtyp: Skog och träd Biotop: Lövsumpskog 

Naturvårdsarter: större hackspett (N) 

 

  
Figur 6. NV-objekt 3. Sönnerängssjöns sydöstra strand med vy norrut. 

 

4. Fuktäng 

Fuktig äng i hörnet av en svagt betad kohage, avgränsad i väster och söder av ett torrlagt dike med 

halvblöta kärrpartier. Halvöppen ängskaraktär delvis igenväxt med salix och ungbjörkar i kantzonerna. 

Fuktindikerande flora i form av bl.a. kabbeleka, strandlysing, vattenmåra, ältranunkel, mannagräs och 

tuvtåtel. Ett par entita som troligtvis håller revir i området noterades, liksom gott om groddjur där fynd 

av såväl vanlig padda som åkergroda gjordes. 

Naturvärdesklass 4, visst naturvärde 

Naturtyp: Äng och betesmark Biotop: Fuktäng 

Naturvårdsarter: åkergroda (§), entita (NT) 
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Figur 7. NV-objekt 4. Fuktäng i hörnet av en svagt betad kohage. 

 

5. Skogsbäck 

Bäck med delvis naturlig opåverkad vattenfåra som skär igenom en gammal granplantering på ett före 

detta fuktstråk. Här finns naturvärden knutna till en del finare partier av stenblocksterräng samt frodig 

växtlighet med moss- och ormbunksbelädda bäckkanter. Viss klen ved och grenved. Objektet avser den 

södra bäcken medan den norra bäcken bedöms ha för låga naturvärden för att uppnå naturvärdesklass 4. 

Naturvärdesklass 4, visst naturvärde 

Naturtyp: Vattendrag Biotop: Mindre vattendrag 

Naturvårdsarter: - 

 

 
Figur 8. NV-objekt 5. Delvis naturlig opåverkad skogsbäck genom en gammal granplantering. 
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Naturvärdesbedömning 

Naturvärdena i området kring centrallagret är generellt relativt låga, med hänsyn till igenväxning och 

tidigare skogsbruk. Närheten till Sönnerängssjön med dess fuktiga strandskogar och öppnare 

strandpartier är dock en faktor som förhöjer naturvärdena, liksom områdets historiska markanvändning 

som gammalt kultur- och odlingslandskap. Ett flertal platser vittnar om tidigare hävdförhållanden och 

utgör potentiellt restaurerbara ängs- och betesmarksobjekt.  Exempel är den trädklädda betesmark som 

utgör delområde 2 och den gamla ängsbacke identifierad som naturvärdesobjekt 1 i första delområdet. 

Därutöver förekommer huvudsakligen mindre partier av mer värdefulla naturvärden. 

Totalt har fem naturvärdsobjekt avgränsats i området, varav ett objekt har bedömts uppnå klass 3 – 

påtagligt naturvärde och fyra har bedömts uppnå klass 4 – visst naturvärde. I delområde 1 bedömdes 

den gamla och delvis igenväxta ängsbacken uppnå påtagligt naturvärde med hänsyn till kvarvarande 

öppna ängsytor och variationsrika brynmiljöer som skapar livsmiljöer för många ängsknutna arter. Men 

även till de goda ängsförutsättningarna som skapas av sandförhållandena i marken och mestadels 

lättröjd ohävdsvegetation. Betydelsen av ängar som en av våra allra mest värdefulla marker för 

biologisk mångfald och hotade ängsarter kan inte nog understrykas, särskilt i dagens rationaliserade 

jordbruk där förutsättningarna för småskaliga ängsmarker gjorts försvinnande liten. 

Fuktängen i delområde 2 bedömdes uppnå visst naturvärde främst med hänsyn till det observerade 

artvärdet med fuktindikerande flora samt naturvårdsarterna entita och åkergroda. Åkergrodan listas som 

”N” i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet respektive bilaga 1 till Artskyddsförordningen. Arten är 

därigenom fridlyst och omfattas av strikt skydd på unionsnivå inom EU. I praktiken innebär det ett 

förbud mot att avsiktligen döda och störa djuren i alla dess levnadsstadier samt mot att förstöra djurens 

fortplantningsområden. I det här specifika fallet är det dock oklart huruvida det rör sig om en tillfällig 

observation eller en möjlig lekplats för arten. Entitan är rödlistad som nära hotad och har minskat under 

senare år främst som ett resultat av habitatförlust. Förlusten av småskaliga variationsrika betes-

/hagmarker med inslag av vildvuxna skogsdungar och gamla lövträd kombinerat med artens höga 

orttrohet och låga spridningskapacitet gör den sårbar när landskapet fragmenteras i allt mindre bitar. 

Den fiskmås (NT) som noterats bland tidigare dokumenterade naturvärden observerades ej i fält. 

Troligtvis p.g.a. årstiden där många i slutet på sommaren redan häckat klart för säsongen och gett sig 

iväg till större och rikare födomarker närmare kusten. Det bedöms dock som troligt att arten med få eller 

några par fortsatt kan komma att häcka vid eller intill sjön. Arten bedöms inte komma att påverkas 

nämnvärt av centrallagrets utbyggnation. 

Sammanfattning och rekommendationer 

Sammanfattningsvis bedömer vi områdets känslighet för byggnation som relativt lågt, givet då enbart ett 

objekt uppnådde klass 3 – påtagligt naturvärde samt med hänsyn till områdets generellt låga 

naturvärden. Den gamla ängsbacken i delområde 1 bör bibehållas som ängsmark och med fördel bli 

föremål för restaurering genom röjning och bete eller slåtter. 

Vid eventuell exploatering av strandskogen i samma delområde bör körskador som kan skada den 

känsliga hydrologin och torrlägga området undvikas. Samtidigt bör de grövsta asparna i utkanten av 

strandskogen sparas som värdefulla naturvårdsträd.  

En vidare utredning av groddjur i och intill fuktängen i delområde 2 rekommenderas då det finns 

potentiella lekvattenmiljöer för dessa. En sådan inventering genomförs lämpligen under groddjurens lek 

i april och maj månad. 
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Bilaga 1 – Naturvärdesklassning enligt SVENSK STANDARD SS 199000:2014 

Utifrån påträffade naturvärden i form av strukturer och arter kan ett områdes naturvärden 

klassas i enlighet med den standard för naturvärdesklassning som utarbetats vid SIS. 

En naturvärdesklassning görs utifrån två kriterier: 

• Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald i form av strukturer eller 

miljöförhållanden, samt naturtyper som är hotade eller sällsynta. 

• Förekomst av naturvårdsarter eller artrikedom. 

Begreppet naturvårdsarter syftar på: 

• Skyddade arter, alltså arter som omfattas av Artskyddsförordningen. I naturvärdesklassningen 

avses dock av fågelarterna bara de som markerats med B i bilaga till förordningen, är 

rödlistade eller uppvisar en tydlig och varaktig negativ trend. 

• Typiska arter för Natura 2000-naturtyper enligt EU´s habitatdirektiv. 

• Rödlistade arter enligt senaste rödlista från ArtDatabanken. 

• Signalarter; dels de som används i Skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering och dels de som 

använts som indikatorer på höga naturvärden i andra riksomfattande inventeringar. 

Klassningen sker i fyra klasser av förhöjt naturvärde: 

1 Högsta naturvärde 

2 Högt naturvärde 

3 Påtagligt naturvärde 

4 Visst naturvärde 

 

Såhär tolkas klassningen: 

1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens 

klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och 

hagmarksinventeringens klass 1-3, ädellövskogsinventeringens klass 1 och 2, skyddsvärda träd 

enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 

1-3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat [15] 

samt fullgoda Natura 2000-naturtyper [16]. Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta 

naturvärde. 

3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 
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Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av 

särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global 

nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 

bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betsmarksinventeringens klass restaurerbar 

ängs- eller betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, 

ädellövskogsinventeringens klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets 

klass naturvatten. 

4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse för biologisk mångfald 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av 

betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men 

det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att 

deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. 

Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men 

som inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. 

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men 

där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där andra 

värdestrukturer och värdeelement saknas. 

Landskapsobjekt 

Ibland kan naturvärden finnas utspridda i, beroende av eller i form av karaktären på ett vidare 

landskap. Det kan då vara lämpligt att avgränsa särskilda landskapsobjekt. Dessa kan, men 

behöver inte innehålla naturvärdesobjekt enligt ovan. Landskapsobjekten naturvärdesklass 

inte, men värdena beskrivs. 
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Ullared 2:212, Falkenbergs kommun: Naturvärdesinventering som underlag för 

detaljplan 

 

Uppdragsgivare: Falkenbergs kommun 

Uppdragsgivarens kontaktperson: Rickard Alström 

Uppdragsledare: Calle Bergil 


