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Delområde 1, platåområde. Delområde 2, grov tvåstammig ek. Delområde 2, gångstig i lövskog.
Foton i rapporten
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Sammanfattning
På uppdrag av Munkedals kommun, har Rådhuset Arkitekter AB utfört en
naturmiljöbeskrivning för ett område vid Brudås, Munkedals kommun.
Naturmiljöbeskrivningen utgör ett underlag till ett pågående detaljplanearbete.
I naturmiljöbeskrivningen har området delats upp i två delområden; Delområde 1
som utgörs av en platå och en slänt och delområde 2 som består av ett
lövskogsområde.
I naturmiljöbeskrivningen ingår inte någon naturvärdesbedömning.
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1 Genomförande
1.1 Uppdrag
På uppdrag av Munkedals kommun, har Rådhuset Arkitekter AB utfört en
naturmiljöbeskrivning vid Brudås, Munkedals kommun. Naturmiljöbeskrivningen
utgör ett underlag till ett pågående detaljplanearbete.
Förarbete
Området som omfattas av naturmiljöbeskrivningen har avgränsats enligt karta som
redovisas i figur 1. Information om biologiska bevarandevärden och
naturvårdsintressen har dessutom sökts från följande källor:
•

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns WebbGIS

•

Fynd registrerade i Artpotalen, från perioden 1980-01-01 till 2020-05-14

Fältbesök
Vid fältbesöket genomströvades hela området. Biotopkvaliteter och arter av betydelse
för biologisk mångfald eftersöktes utifrån beprövad kunskap och erfarenhet.
Fältbesöket genomfördes av ekolog Ingvar Olofsson den 13 maj 2020.

1
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Figur 1. Området vid Brudås. Den streckade linjen visar avgränsningen för naturmiljöbeskrivningen.
Siffrorna visar delområden, som avgränsas av gång- och cykelvägen, se avsnitt 2.
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2 Resultat
2.1 Tidigare kända uppgifter om förekommande arter
och naturvärden
Artportalen
Med rödlistad art avses art som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN)
kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftig population i Sverige, utan löper risk att
försvinna från landet. Rödlistade arter delas in i olika hotkategorier. NT = Nära
hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = Akut hotad och RE = nationellt
utdöd. Rödlistade arter markeras i rapporten med någon av ovanstående hotkategorier efter artnamnet. Kategorierna VU, EN och CR räknas som hotade.
Tabell 1. Fynd av rödlistade arter i Artportalen vid fynplatser inom 300 m från området vid Brudås

(”Munkedals centrum”, ”Östergårdsvägen”, ”Långedalsvägen”, ”Järnvägsstationsområdet, Munkedal”,
”Munkedal”), under perioden, 1980-01-01 till 2020-05-14. Arterna är klassade enligt rödlistan 2020.

Organismgrupp

Svenskt namn

Vetenskapligt
namn

Kategori

fåglar
fåglar
fåglar
fåglar
fåglar
fåglar
fåglar
fåglar
fåglar
fåglar
fåglar
fåglar
fåglar

grönfink
tornseglare
hussvala
stare
kråka
duvhök
fjällvråk
mindre hackspett
spillkråka
ärtsångare
björktrast
rödvingetrast
svartvit flugsnappare

Chloris chloris
Apus apus
Delichon urbicum
Sturnus vulgaris
Corvus corone
Accipiter gentillis
Buteo lagopus
Dryobates minor
Dryocopus martius
Sylia curruca
Turdus pilaris
Turdus iliacus
Ficedula hypoleuca

EN
EN
VU
VU
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

Lövskogsinventering för Munkedals kommun
Områdets sydvästra del ingår i Länsstyrelsens ädellövskogsinventering (del av
bestånd nr 44). Vid ädellövskogsinventeringen som utfördes 1994, bedömdes
området ha klass 3, visst skyddsvärde. Se figur 2.

Figur 2. Objekt nr 44 i

ädellövskogsinventeringen. Objektet
är grönmarkerat. Den streckade
linjen visar avgränsningen för
naturmiljöbeskrivningen.
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2.2 Naturmiljöbeskrivning
Beskrivning av området
Området vid Brudås utgörs av tätortsnära naturmark som ligger i direkt anslutning till
hyreshusen vid Brudås. Området kan delas upp i två delområden; en del liggande i
lägre terräng där en platå och en slänt ingår, och en del som utgörs av ett område
som domineras av lövskog. Dessa delområden benämns nedan som delområde 1
respektive 2.

Delområden
1. Platå och slänt
Delområdet utgörs av dels ett platåområde med en genomgående asfalterad gångoch cykelväg, dels ett släntområde som vätter mot norr och öster. Båda områdena är
gräsbevuxna med buskar och ett mindre antal träd. I platåområdet finns några yngre
rönnar och björkar. Bland buskarna kan nämnas rosor (Rosa sp.), hallon, brakved,
vide (Salix sp.) och berberis.
I släntområdets västligaste del förekommer en mycket grov idegran (ca 85 cm i
diameter i brösthöjd), och i övrigt förekommande träd i släntområdet är rönn, björk,
hästkastanj, klibbal, asp och gråal. Bland buskarna kan nämnas hallon, vide (Salix sp.)
och björnbär. Den invasiva arten lupin förekommer i området.
Slyuppslagen av Salix tyder på att området förmodligen röjs till och från.
Idegranen är fridlyst i Västra Götalands län enligt artskyddsförordningens bilaga 2.

Figur 3. Platåområdet. Vy mot norr.
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Figur 4. Släntområdet som vätter mot norr. Vy mot väster.
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2. Lövskogsområdet
Lövskogen domineras av ek med inslag av björk. Bland övriga träd kan nämnas rönn,
sälg, alm, hassel och lönn. Framför allt ekarna och en del björk är medelgrova-grova,
med diametrar på ca 40-60 cm i brösthöjd. En del klena träd, med 5-10 cm diameter,
har röjts bort i området. Röjningen gynnar ekarna i området. Buskarna domineras av
hallon, hassel, brakved, rosor (Rosa sp.), en, och vide (Salix sp.). Bland förekommande
växter i fältskiktet kan nämnas humleblomster, vitsippa, svalört, blåsuga, kärleksört
och midsommarblomster.
I delområdets norra respektive södra del går berget i dagen på vissa platser. I en
mindre dalgång däremellan sträcker sig en gångstig genom delområdet.
Vid fältbesöket noterades följande fågelarter; bofink, trädkrypare, lövsångare, taltrast,
fiskmås och kråka. I rödlistan 2020 är fiskmås och kråka klassade som nära hotade
(NT).
Del av området ingår i Länsstyrelsens ädellövskogsinventering, objekt nr 44.

Figur 5. Lövskogsområdet. Vy not öster.
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Figur 6. Grov tvåstammig ek.

Figur 7. Gångstig i lövskogsområdet. Vy not öster.
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Figur 8. Lövskogsområdet till vänster i bild.

Figur 9. Hassel som röjts bort.
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