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Inledning och metodik 

Syftet med denna inventering är att undersöka vegetationens sammansättning, notera före-

kommande stationära fågelarter samt göra en bedömning av naturvärden inom ett område på 

fastigheten Gläborg 4:23 m.fl., Håby socken, Munkedals kommun.  

Inventeringen har utförts på uppdrag av markägaren, Orama AB, Lysekil, i samband med 

detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra exploatering av området för industri/verk-

samhet. 

Inventeringsområdets omfattning sammanfaller med planområdet och framgår av karta sid. 6. 

Området är beläget ca 30-35 meter över havet ovanför en brant sluttning ca 150 meter öster 

om platsen där järnvägen korsar E 6 och gamla E 6 mellan Gläborg och Dingle. En kraft-

ledning genomkorsade tidigare områdets östligaste del, men är borttagen sedan cirka 15 år. 

Tidigare var merparten av området bevuxet med granskog, som avverkades under 2011. I 

sydöstra delen av området ligger en damm i storleken ca 60 x 30 meter. Från dammens 

relativt plana omgivning mot väster sluttar området mot nordost i den norra delen. Dammen 

avvattnas mot nordost genom ett djupt dike som grävts efter att skogen kalavverkats. 

Kvarvarande vegetation inom det inventerade området tyder på relativt näringsfattiga 

markförhållanden, frånsett vissa partier, bland annat på östra sidan om vattensamlingen. 

Föreslagen anslutningsväg på norra sidan av planområdet korsar järnvägen och går över 

åkermark som är belägen cirka 20-25 meter över havet. 

Inventeringsområdet har besökts vid fem tillfällen under april-maj. Vid fältbesöken har 

huvudsakliga vegetationstyper, påträffade arter av kärlväxter och mossor noterats, liksom 

förekommande fågelarter i planområdet och dess omedelbara närhet.  

Angivna GPS-positioner följer system RT90 2,5gon V 0:-15. 

Det ingår inte i uppdraget för denna inventering att undersöka dammen med avseende på 

djurliv eller att göra bedömning av dammens naturvärde. Förekomst av större vattensala-

mander har undersökts i april 2011 (Andrén 2011). Ingen större vattensalamander påträffades 

då. Den enda amfibieart som noterades var vanlig groda. 

 

Resultat - vegetation 

Merparten av planområdet utgörs av kalhuggen skogsmark (foto sid. 8) som vid tidpunkten 

för avverkningen var bevuxen av mestadels medelgrov granskog, av en ålder upp till ca 65-

70 år. 

På en större yta i nordvästra delen av området ses rikligt med begynnande slyuppslag av 

framför allt asp men även björk (foto sid. 8). En del mindre exemplar av rönn ses i sydväst. 

Stora delar av den f.d. skogsmarken i söder, sydväst och norr är i dagsläget vegetationsfattig 

på grund av tidigare stark beskuggning. Bland kvarliggande förnamaterial ses gles förekomst 

av kruståtel, vårfryle, pillerstarr, blåbär, lingon samt här och var ekorrbär, skogsstjärna och 

vitsippa. Av ”skogsmossor” ses främst skogsbjörnmossa, stor kvastmossa, husmossa och 
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väggmossa. Enstaka förekomster av västlig hakmossa, sidenmossa och vågig kvastmossa 

påträffades i västra delen av planområdet.  

På berg i dagen samt block i västra delen växer rikligt av cypressfläta. Kring dessa 

sten/blockytor ses i fältskiktet framför allt blåbär, lingon, pillerstarr samt enstaka ekbräken, 

hultbräken, kråkbär, odon, vitsippa och harsyra. 

På stora delar av den tidigare skogbevuxna ytan märks en begynnande ”hyggeseffekt” med 

framför allt hallon och mjölke samt här och var, på ytor med öppen jord, inslag av 

ruderatartade växter som åkerfräken, revsmörblomma, pipdån, korsört, klibbkorsört och 

krusskräppa. Från tidigare ljusluckor i skogen ses fläckvis rikligt med örnbräken. Enstaka 

exemplar av skogssallat noterades också. På torrare ytor noterades bergssyra. På relativt 

fuktiga tidigare öppna ytor med större lerinslag i södra delen av planområdet växer tussilago.  

Ca 30 meter nordväst om dammen finns en gräs- och örtrik yta (foto sid. 9) som tidigare, 

under skogsfasen, inte varit starkt beskuggad. Här är artdiversiteten högre med förekomst av 

gräs som rödven, ängsgröe, vårbrodd och enstaka bergslok samt ängsfryle, grässtjärn-

blomma, vitsippa, kråkvicker, ängsviol, gökärt, blodrot, ängssyra, ärenpris, enstaka blåsuga, 

skogsnarv, gullris, stånds och fyrkantig johannesört.  

I sluttningen i utkanten av västligaste delen av planområdet, i GPS-positionerna X6493491, 

Y 1253435 och X6493478, Y 1253426, påträffades ett litet bestånd (sammanlagt ca 10 

exemplar) av den fridlysta orkidén nattviol (foto sid. 9).  

I samma sluttning i väster, också i utkanten av inventeringsområdet, i positionerna 

X6493473, Y1253459 och X6493455, Y1253468, påträffades ett fåtal, delvis uttorkade 

exemplar av revlummer (fridlyst), foto sid. 10. Kring lummerförekomsten noterades bl.a. 

bergslok, ekbräken och majbräken. I närheten, i positionen X6493492, Y1253440, bland 

aspsly och liljekonvalj, noterades några få exemplar av mattlummer (fridlyst), foto sid. 10, 

jfr fynd på www.artportalen.se, se nedan. 

Ungefärligt läge för området med nattviol och lummer är markerat med blå streckad linje på 

kartan sid. 7. 

I fuktigare partier i närheten av dammen, även i hjulspår från skogsmaskiner, särskilt i 

sydvästra delen, växer rikligt med knapptåg och veketåg (foto sid. 11). I fuktiga partier ses 

även en del tuvtåtel samt enstaka kärrtistel, kärrkavle, ältranunkel och skogsfräken. 

Kring dammen finns mindre bestånd av bindvide. På östra och södra sidan om dammen växer 

rotskott av al (foto sid. 11). Enstaka förekomster av hassel (rotskott) noterades också på östra 

sidan om dammen. 

Det fuktiga närområdet kring dammen (ca 10-15 meter från strandkanten) karaktäriseras av 

olika arter av vitmossor (Sphagnum) samt björnmossa i bottenskiktet. Enstaka förekomster av 

räffelmossa noterades. I fältskiktet ses framför allt tuvull och olika starrarter (Carex), 

företrädesvis flaskstarr, gråstarr och hundstarr samt en del löktåg. I strandkanten noterades 

kråkklöver och vattenklöver samt, särskilt i norra delen, mindre bestånd av säv.  

Dammen är fattig på flytbladsvegetation, men i södra delen förekommer en del vit näckros 

och gäddnate. 

http://www.artportalen.se/
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Resultat -fågelfauna 

Följande fågelarter noterades under besöken i april-maj i inventeringsområdet eller dess 

omedelbara närhet (inom hörhåll från inventeringsområdet): 

Ringduva 

Ladusvala 

Sädesärla 

Trädpiplärka 

Ängspiplärka 

Törnsångare 

Lövsångare 

Gulsparv 

Sävsparv 

Buskskvätta 

Bofink 

Grönsiska; överflygande, ej stationär 
Gråsiska/brunsiska; överflygande, ej stationär 
Hämpling; överflygande, ej stationär, rödlistad (Gärdenfors 2010) 

Fågelarterna som påträffats under inventeringen i området är mestadels arter som håller till i 

öppna, delvis kulturpåverkade miljöer. Populationstätheten av fåglar är mycket låg i inven-

teringsområdet och dess närhet. Ladusvala och sädesärla använder den insektsrika miljön vid 

dammen som födosöksmiljö.  

Bedömning av naturvärden 

Det inventerade området (fastmarken) på Gläborg 4:23 består i nuläget till största delen av 

kalavverkad f.d. skogsmark och hyser generellt inga naturvärden som kräver någon särskild 

uppmärksamhet i samband med en exploatering av området med industri/verksamhet. 

De fridlysta arterna nattviol, revlummer och mattlummer växer i sluttningen i utkanten av 

västra delen av inventeringsområdet (karta sid. 7). 

Förekomsten av nattviol bör märkas ut i samband med en exploatering. Avsikten bör vara att 

bevara det lilla beståndet av nattviol som förekommer i området. 

Förekomsterna av rev- och mattlummer är små, fragmenterade och delvis mindre livs-

kraftiga. Optimal miljö för dessa lummerarter är vanligtvis glesare skog med viss skugga. 

Sannolikheten är stor att dessa långsamväxande, skuggkrävande lummerarter så småningom 

försvinner från platsen, om denna fortsatt hålls helt öppen utan busk- och trädskikt. 

Om det aktuella området med nattviol, revlummer och mattlummer behöver tas i anspråk vid 

en exploatering får dispens från fridlysningsbestämmelserna sökas hos Länsstyrelsen. 

Påträffade fågelarter i och i närheten av inventeringsområdet är sådana som kan förväntas i 

denna typ av miljö, och förekomsterna av dessa bedöms inte kräva någon särskild hänsyn i 

samband med en exploatering. 
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Övrig information 

Tidigare rapporterat fynd i eller i närheten av det aktuella området är enligt Artportalen 

(www.artportalen.se): Mattlummer (fridlyst), påträffad 26 juni 2001 i hyggeskant 150 meter 

sydväst om gården Korsängen, (X6493500, Y1253470), Föreningen Bohusläns Flora. 

I övrigt finns inga rapporter om fridlysta eller rödlistade arter i det aktuella planområdet. 

Litteraturreferenser 

Andrén, C. 2011. Undersökning av ett mindre vatten på fastigheten Gläborg 4:23, Håby 

socken, Munkedals kommun, med avseende på eventuell förekomst av större vatten-

salamander, Triturus cristatus. Nature Artbevarande & Foto AB. 

Gärdenfors, U., ed. 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU, Uppsala. 
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Inventeringsområdet i Gläborg 4:23, Munkedals kommun, med tillfartsväg markerad från norr. På 
kartan markerad elledning i östra delen av planområdet är numera borttagen. 
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Ungefärligt område för förekomster av nattviol, revlummer och mattlummer markerat med blåstreckad 
linje i västligaste delen av inventeringsområdet. 
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Merparten av planområdet på Gläborg 4:23 utgörs av kalhuggen skogsmark. I en sänka i sydöstra  

delen ligger en damm. 

 
I nordvästra delen av inventeringsområdet ses rikligt med begynnande slyuppslag av framför allt  
asp men även björk. 
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Ca 30 meter nordväst om dammen finns en gräs- och örtrik yta med högre artdiversitet. 

 

I sluttningen i västligaste delen av inventeringsområdet växer sammanlagt ett tiotal exemplar av or- 

kidén nattviol. 
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I västra utkanten av inventeringsområdet växer några få, delvis mindre livskraftiga exemplar av rev- 

lummer. 

 

I västligaste delen av inventeringsområdet, i närheten av revlummerförekomsten, växer ett fåtal 

exemplar av mattlummer. 
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I fuktigare partier sydväst om dammen växer rikligt med knapptåg och veketåg. 

 
På östra och södra sidan om dammen växer en del rotskott av al. 


