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Sammanfattning
På uppdrag av Munkedals kommun, har Rådhuset Arkitekter AB utfört en
naturmiljöbeskrivning vid Vadholmen, i Munkedal. Naturmiljöbeskrivningen utgör
ett underlag till Förslag till detaljplan för bostäder vid del av Vadholmen, Foss 2:81,
Foss 2:82 m fl, i Munkedals kommun.
Naturvärdena i området är idag låga till mycket låga. Stora delar av området har
tidigare varit bebyggda. I övrigt har vissa delar tidigare varit anlagda ytor som
fungerat som parkområde eller motsvarade.
Eftersom hela området mer eller mindre består av mark som starkt har påverkats av
mänskliga ingrepp, saknas i dagsläget lämpliga förutsättningar för att området ska
hysa några skyddade arter.
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1 Genomförande
1.1 Uppdrag
På uppdrag av Munkedals kommun, har Rådhuset Arkitekter AB utfört en
naturmiljöbeskrivning för område vid Vadholmen, i Munkedals tätort.
Naturmiljöbeskrivningen utgör ett underlag till Förslag till detaljplan för bostäder vid
del av Vadholmen, Foss 2:81, Foss 2:82 m fl, Munkedal, Munkedals kommun
Förarbete
Som underlag för naturmiljöbeskrivningen har plankartan (daterad 2020-02-05,
reviderad 2020-02-20) använts. Information om biologiska bevarandevärden och
naturvårdsintressen har dessutom sökts från följande källor:
•

Länsstyrelsen i Västra Götalands län WebbGIS

•

Fynd registrerade i Artportalen, från perioden 1980-01-01 till 2020-05-08

Fältbesök
Vid fältbesöket genomströvades hela planområdet. Biotopkvaliteter och arter av
betydelse för biologisk mångfald eftersöktes utifrån beprövad kunskap och
erfarenhet.
Fältbesöket genomfördes av ekolog Ingvar Olofsson den 6 maj 2020.
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Figur 1. Planområdet vid Vadholmen. Siffrorna visar besökta delområden, se avsnitt 2.
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2 Resultat
2.1 Tidigare kända uppgifter om förekommande arter
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 12. Fynd av rödlistade arter i Artportalen vid närmast belägna fyndplats ”Munkedals centrum”,
utanför planområdet, under perioden, 1980-01-01 till 2020-05-08. Arterna är klassade enligt rödlistan
2020.

Organismgrupp

Svenskt namn

Vetenskapligt
namn

Kategori

fåglar
fåglar
fåglar

grönfink
tornseglare
kråka

Chloris chloris
Apus apus
Corvus corone

EN
EN
NT

2.2 Naturmiljöbeskrivning
Beskrivning av området
Stora delar av området utgörs av ytor som nu planläggs för bebyggelse och som
tidigare har varit bebyggda samt av ytor som tidigare har anlagts som parkområde.
Endast mindre delar av området utgörs av naturmark.

Delområden
1. Slänt i norra delen
Anlagd gräsbevuxen slänt med inslag av rosor (Rosa sp.) och hallon. I släntens östra
del har jord planats ut.
Mycket lågt naturvärde.
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Figur 2. Vy mot nordost. Den nedre öppna delen av slänten ingår i planområdet.

Figur 3. Vy mot väster.
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2. Slänt i nordöstra delen
Gräsbevuxen slänt med buskar och entaka träd. Södra delen av slänten består främst
av öppen jord med inslag av gräs. I området finns åtta träd, varav fyra utgörs av ekar,
där den grövsta eken har en diameter på ca 40 cm i brösthöjd. Bland övriga träd finns
sälg och ask. Bland förekommande buskar kan nämnas hägg, häggmispel, rosor (Rosa
sp.), hassel och vide (Salix sp.).
Lågt naturvärde som med tiden kan få ett högre naturvärde om träden skulle åldras.

Figur 4. Vy mot nordost.

Figur 5. Vy mot norr.
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3. Slänt i sydöstra delen
I sydöstra delen består området av gräsbevuxen slänt med delar av öppen jord.
Vidare söderut består slänten främst av öppen jord med inslag av gräs.
Mycket lågt naturvärde.

Figur 6. Vy mot norr.

Figur 7. Vy mot nordost.
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Figur 8. Vy mot sydost.

Sammanfattande bedömning av hela området
Naturvärdena i området är idag låga till mycket låga. Stora delar av området har
tidigare varit bebyggt. I övrigt har vissa delar tidigare varit anlagda ytor som fungerat
som parkområde eller motsvarade. Till stor del består områdets nuvarande naturmark
av anlagda slänter med gräs. Stora delar av slänterna har idag blottlagd jord. Ett fåtal
relativt unga träd förekommer tillsammans med ett mindre inslag av buskar. De övre
jordskikten i området består av utjämnade jord- och schaktmassor vilket missgynnar
konkurrenssvaga kärlväxter, istället gynnas pionjärarter och arter som kan breda ut
sig på grund av högre näringsnivåer. Det saknas också lämpliga naturmiljöer (habitat
och strukturer) som i regel gynnar rödlistade arter, skyddade arter, naturvårdsarter,
signalarter m fl. Exempel på sådana naturmiljöer är skogliga områden med lång
kontinuitet, med hög andel död ved, lodytor, blockig terräng m m. Andra exmpel är
områden i odlingslandskapet med lång kontinuitet av hävd genom bete och/eller
slåtter, samt äldre solitärträd eller grupper av äldre träd. Även öppna sandiga
områden och öppna solbelysta hällmarksområden är områden som gynnar många
arter som är hårt trängda i vår natur.
Eftersom hela området mer eller mindre består av markområden som är starkt
påverkade av mänskliga ingrepp, saknas i dagsläget lämpliga förutsättningar för att
området ska hysa några skyddade arter.
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