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SAMMANFATTNING  

Jakobi Sustainability AB har av Kungsbacka kommun fått i uppdrag att utföra en översiktlig 

naturvärdesinventering (NVI) av de västra delarna i kommunens inför arbetet med en ny översiktsplan. 

Fältinventeringarna utfördes mellan april och september 2019. Vid naturvärdesbedömningen användes SIS-

standarden för naturvärdesinventeringar (SS  199 000:2014) med tillägget naturvärdesklass 4-visst 

naturvärde. Under fältinventeringen identifierades 430 naturvärdesobjekt i klass 1–4 samt 19 

landskapsobjekt. Naturreservat, Natura 2000-områden och vatten som sjöar och vattendrag har inte 

inventerats då de inte ingick i uppdraget och bedöms därför inte i denna rapport. Avsteg har också gjort på 

fotografering av objekten och således redovisas inga foton i rapporten från respektive NVO.  

En stor del av naturvärdesbedömningen utgår från biotopvärdet och bedömningen att om biotopen är 

intakt bör även de sedan tidigare kända arterna fortfarande förekomma inom området. För att få en större 

säkerhet gällande naturvårdsarter behövs riktade artinventeringar på många av de olika delområdena. 

Naturvårdsarter som noterats har rapporterats in till Artdatabanken (www.artportalen.se). Av sekretesskäl 

redovisas inte skyddsklassade (sekretessbelagda) arter i denna rapport men de har vägts in i bedömningen 

av respektive naturvärdesobjekt. 
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BAKGRUND 

UPPDRAG OCH SYFTE 

Jakobi Sustainability AB har av Kungsbacka kommun fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering 

(NVI) på översiktlig nivå av de västra delarna i kommunen inför arbetet med en ny översiktsplan (Figur 1). 

Syftet med denna inventering är att få en uppfattning var det finns värdefulla naturvärdesobjekt med 

förhöjda naturvärden och klassa dessa enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering. Eftersom denna 

inventering är på nivå översiktlig kan inte denna ses som tillräcklig för eventuellt kommande exploateringar 

utan kompletterande inventeringar på en nivå som behövs för det aktuella projektet behöver utföras. 

 

Figur 1. Orienteringskarta. Område som har inventerats är inringat med blått på kartan. 
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METOD 

I arbetet med att kartlägga området har den standardiserade metoden Naturvärdesinventering, nivå fält 

översikt (SS 199000:2014) med tillägget naturvärdesklass 4 använts. Nedan beskrivs metoden i korthet. 

För fullständig metodbeskrivning, se Svensk standard SS 199000:2014 (SIS 2014_1, SIS 2014_2).  

En naturvärdesinventering innebär identifiering av geografiska områden av betydelse för biologisk 

mångfald. Områden med förhöjda naturvärden, så kallade naturvärdesobjekt, avgränsas och beskrivs. 

Naturvärdesobjektets betydelse för den biologiska mångfalden (naturvärdet) bedöms enligt en 

bedömningsskala (klass 1 till 4). Ibland avgränsas även så kallade landskapsobjekt. Landskapsobjekt 

kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av landskapsekologisk karaktär ska redovisas 

som geografiska områden.  

En naturvärdesbedömning görs utifrån två kriterier:  

1. Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald och hotade eller sällsynta biotoper. 

2. Förekomsten av naturvårdsarter (arter som omfattas av artskyddsförordningen, typiska arter 

beslutade av EU-kommissionen, rödlistade arter och signalarter) eller artdiversitet. Ytterligare 

naturvårdsarter kan användas vid inventeringen, med motivering till varför de är valda.  

Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att 

bedömningen är preliminär. 

De två kriterierna för naturvärdesbedömningen vägs samman och resulterar i en naturvärdesklass. 

Naturvärdesklasserna är i grundutförandet indelade i tre olika klasser (1–3) och en fjärde klass kan läggas 

till.  

För terrestra biotoper gäller att fältinventering ska utföras under perioden 1 april – 31 oktober i södra 

Sverige. 
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NATURVÅRDSARTER  OCH RÖDLISTADE ARTER 

Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 

betydelse för biologisk mångfald. Många naturvårdsarter har uppmärksammats av naturvårdsskäl och är 

upptagna i fågel- och habitatdirektivets listor (Rådets direktiv 92/43/EEG) eller upptagna på 

Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter. Naturvårdsarter innefattar också signalarter (vilka indikerar 

ett visst naturvärde) som nyttjas vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000) och regionala 

och lokala ansvarsarter. Även arter som bedöms betydelsefulla för biologisk mångfald kan räknas som 

naturvårdsarter.  

Rödlistade arter är arter som är upptagna i Rödlistan, som tas fram av Artdatabanken vid SLU och fastställs 

av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rödlistning är ett system som utvecklats av den 

internationella naturvårdsunionen (IUCN) och uppdateras kontinuerligt. Rödlistningen är en prognos över 

risken för enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har bedömts kvantitativt. Hotkategorierna redovisas i 

tabell 1. Arter i hotkategorierna CR, EN och VU räknas som hotade (Artdatabanken 2015). 

Tabell 1. Rödlistekategorier. 

Nationellt utdöd Akut 

hotad 

Starkt 

hotad 

Sårbar Nära hotad Livskraftig Kunskapsbrist Ej bedömd 

RE CR EN VU NT LC DD NA / NE 

 

LANDSKAPSOBJEKT  

Vid inventeringen av västra delen av Kungsbacka har 19 landskapsobjekt pekats ut. Avgränsningen av dessa 

har varit subjektiv då egentligen hela inventeringsområdet skulle kunna utpekas som ett landskapsobjekt.  

De utpekade landskapsobjekten utgörs ofta till stor del av jordbruksmark utan några eller bara få 

naturvärdesobjekt. Detta betyder inte att det saknas naturvärden utan bara att de potentiella naturvärden 

som finns ej uppfyller kraven på area vid en översiktlig inventering. Kantzoner mellan 

betesmark/åkermark, gärdsgårdar ofta med enstaka bärande träd, diken eller andra vattendrag, åkerholmar 

och andra objekt i jordbruksmarken utgör en mosaik av värdeytor och som tillsammans med mindre 

trädbeklädda ytor inom jordbrukslandskapet och/eller omgivande skogsmark utgör viktiga habitat för en 

flertal artgrupper. 

Som exempel kan nämnas fladdermöss som har sina yngelplatser i ett gammalt hålträd men jagar för föda i 

jordbruksmarken. Eller fåglar som häckar i skogsmiljöer men födosöker i jordbrukslandskapet. Detta kan 

vara rovfåglar som har sitt bo i skogen men jagar sork i jordbruksmarken. Eller tättingar som födosöker 

insekter som förekommer i kantzonerna till jordbruksmark. Men flera arter av fåglar häckar även i 

jordbruksmarken. Sånglära, buskskvätta och gulsparv är bara några av de arter man hittar i jordbruksmark. 

  

file://///192.168.1.149/Jakobi/Projekt/Ranasjöhöjden/Arbetsmaterial/NVI%20Rapport%20Ranasjöhöjden_20171017.docx%23bookmark1
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 UTFÖRANDE AV DENNA NATURVÄRDESINVENTERING  

Denna NVI är utförd på översiktlig fältnivå med tillägget ”naturvärdesklass 4” (visst naturvärde). 

Översiktlig nivå innebär att objekt överstigande 1 ha eller en längd på minst 100 x 2 m har avgränsats. 

Vissa avsteg har gjorts från standarden i detta uppdrag. Naturreservat, Natura 2000-områden och vatten 

som sjöar och vattendrag har inte inventerats och bedöms inte i denna rapport. Småvatten och gölar som 

exempelvis gölar på myrar har fått ingå i myrobjekten och inte avgränsat som egna NVO:er enligt 

standard. Detsamma gäller småvatten i skogsmark. Avsteg har också gjort på fotografering av objekten och 

således redovisas inga foton i rapporten från respektive NVO.  

Naturvårdsarter som noterats har rapporterats in till Artdatabanken (www.artportalen.se). Av sekretesskäl 

redovisas inte skyddsklassade arter i denna rapport men de har vägts in i bedömningen av respektive 

naturvärdesobjekt. 

Bedömningen av naturvärdena har gjorts dels utifrån de sedan tidigare kända naturvärdena, dels genom 

sökning i tillgänglig litteratur men dels också genom sökning på Artportalen vilka naturvårdsarter som 

rapporterats mellan åren 1990–2018. Även muntliga rapporter har tagits hänsyn till. Vid fältbesöket har 

det sedan bedömts om de arter som tidigare har identifierats inom området fortfarande kan ha kvar sin 

livsmiljö. Till viss del har ett urval av dessa arter eftersökts samtidigt med att en översiktlig inventering av 

arter genomförts. Detta tillsammans med att det gjorts en bedömning av biotopvärdet har slutligen lett 

fram till en naturvärdesklass.  

I de objekten där ingen information från tidigare inventeringar funnits tillgänglig har det utifrån 

biotopvärdet gjorts en bedömning vilka arter som sannolikt kan finnas inom objektet men som av olika 

anledningar inte observerats. Till exempel kärlväxter som blommat över eller på grund av långvarig torka 

helt vissnat ner eller arter som har sin aktivitetstid på annan tid på dygnet utanför inventeringstillfället men 

som observerats i närområdet vid andra tillfällen. 

Detta medför att en stor del av naturvärdesbedömningen utgår från biotopvärdet och bedömningen att om 

biotopen är intakt bör även de sedan tidigare kända arterna fortfarande förekomma inom området.  

För att få en större säkerhet gällande naturvårdsarter behövs riktade artinventeringar på många av de olika 

delområdena.  

Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat anges att bedömningen är 

preliminär. Skäl till preliminär bedömning kan vara att fältinventeringen inte utförts vid en tidpunkt som 

varit optimal för att hitta en del naturvårdsarter som tidigare observerats i området och som kan förväntas 

finnas där. Ett av skälen kan vara en betesmark som inventerats när floran blommat över eller att marken 

betats så växter har betats ner.  

I förstudien har utöver litteraturförteckningen nedan följande underlag legat till grund vid planering av 

fältarbete och vid naturvärdesbedömningar: Kungsbacka kommuns naturvårdsplan, TUVA-ängs- och 

betesmarker (Jordbruksverket 2018), skogens pärlor som redovisar skogliga naturvärden (Skogsstyrelsen 

2018), Naturvårdsverkets kartverktyg skyddad natur som redovisar Natura 2000-områden, naturreservat, 

nationalparker, biotopskyddsområden och riksintresse för naturvård (Naturvårdsverket 2018), 

Våtmarksinventeringen (Länsstyrelsen 2018) och Artdatabanken (Artportalen, 2018). 

Kartanalyserna har utförts i ArcGIS 10.3 och i koordinatsystemet SWEREF99_TM. 

http://www.artportalen.se/
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Fältinventeringarna utfördes mellan april och september 2019 av Mathias Molau, Liza Andersson, Lars 

Gerre Jakobi Sustainability AB, Morgan Johansson, Onsala. Rapporten har slutgranskats av Magnus 

Lundström. 

AVGRÄNSNING  

Inventeringsområdet utgörs av västra delen av Kungsbacka kommun. Inventeringsområdet avgränsas i norr 

mot gränsen till Göteborg och Mölndal, i öster av E6/E20 ner till Gottskärsmotet och Kungsbackafjorden 

och i söder och i väster av Kattegatt. Inga öar ingår i inventeringsområdet, se figur 1. 

OMRÅDESSKYDD  

Inom inventeringsområdet återfinns Bolgen-området utpekat i Myrskyddsplanen som ett värdefullt 

våtmarksområde som ska ha ett långsiktigt skydd senast 2010. Bolgen ingår som ett Riksintresse för 

naturvård. Inget områdesskydd utöver detta, strandskydd och biotopskydd föreligger inom 

inventeringsorådet då skyddade områden som naturreservat och Natura 2000-områden i kommunen 

lämnats utanför denna inventering.  

Sammanlagt finns av Skogsstyrelsen elva utpekade nyckelbiotoper inom inventeringsområdet samt nio 

områden med naturvärde, se figur 2. 

STRANDSKYDDADE OMRÅDEN  

Stora delar av inventeringsområdet innefattas av strandskyddet. Sveriges stränder är en naturtillgång av 

mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusterna och 

skärgårdarna, är mycket betydelsefulla för allmänheten och för det växt- och djurliv som är beroende av 

vattenmiljöer.  

Strandskyddet tillkom 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet 

också till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.  

Förbjudna åtgärder enligt strandskyddet är till exempel: 

• Utöka den privata zonen genom att till exempel ställa ut utemöbler eller att anlägga gräsmattor 

eller rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten 

• Uppföra anläggningar eller anordningar inom ett område som annars är tillgängligt enligt 

allemansrätten.  

• Ingrepp får heller inte göras som förändrar livsvillkoren för djur och växter. 

• Att fälla mer än enstaka träd. 

Vid fältbesök längs med strandlinjen där det föreligger strandskydd bedömdes biotopvärdet på många 

platser till gränsen till obefintligt. Främst gällde detta längs med fjordsidan där bebyggelse förekommer i 

direkt anslutning till strandskyddet. Påverkan var i många fall så stor att några artvärden inte kunde 

observeras vid fältbesöket och det är av den anledningen som inga naturvärdesobjekt har kunnat pekas ut 

trots strandskyddet. Detta trots att åtminstone strandzonen bedöms att i princip alltid ha åtminstone ha ett 

visst biotopvärde.  
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Figur 2. Riksintresse, nyckelbiotoper samt naturvärde enligt Skogsstyrelsen inom inventeringsområdet. 
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VÄDERFÖRHÅLLANDEN  

Efter en regnig mars månad där Göteborg slog sitt gamla nederbördsrekord från 1872 blev april månad 

varm, torr och solig. Temperaturöverskottet i landet blev 2-4 grader från normalperioden 1961-1990. Det 

var först i maj som det typiska aprilvädret kom. Det blev kyligare och ostadigare med byar av regn och 

hagel.  

I juni stabiliserades väderläget men ingen dag med så höga temperaturer som under 2018. Juli och augusti 

var båda varmare än normalt men blötare än 2018 varför dessa månader ej upplevdes som speciellt varma 

med undantag från vissa dagar. 

Sammanfattningsvis så har medeltemperaturen varit högre under 2019 inom inventeringsområdet än under 

2018 ett år som upplevdes som ovanligt varm. Detta jämfört med åren 1961–1990. 

Förra året var torrare än vad det har varit fram till september 2019. Nederbörden har varit 20–40 % över 

det normala under 2019 medan den under 2018 var 90 % av normal nederbörd. 

 

ALLMÄN BESKRIVNING AV INVENTERINGSOMRÅDET  

Inventeringsområdet är ca 156 km2 stort och utgörs av hela Onsalahalvön och den delen norr om denna. 

Det avgränsas i norr mot gränsen till Göteborgs och Mölndals kommuner, i öster av E6/E20 ner till avfart 

59 och söder därom mot Kungsbackafjorden. I väster är det Kattegatt som utgör gräns. Inga öar har 

inventerats. 

Stora delar av landskapet utgörs av en mosaik av småskaligt jordbrukslandskap, lövskogs- och 

barrskogsområden men även av våtmarker och det kustnära landskapet med salta strandängar, klippor och 

berg ända fram till vattnet.  

Bebyggelsen inom inventeringsområdet består till stor del av en eller tvåfamiljshus med trädgårdar. Inom 

bebyggelsen återfinns på många platser mindre skogsdungar ofta med naturvärden där de med en area 

större än 1 ha har naturvärdesbedömts, men även de mindre än 1 ha har sannolikt också naturvärden.  

 

JORDBRUKSMARK 

Jordbrukslandskapet i västra Kungsbacka är ofta småskaligt med åkermark, vall och beteshagar ofta 

avgränsade med gärdsgårdar och värdefulla kantzoner. Jordbrukslandskapet utnyttjas i stor utsträckning för 

föryngring av fåglar men har även stor betydelse för insekter ibland groddjur och sannolikt även för 

däggdjur. Det har även stor betydelse för födosökande fåglar som har sina boplatser i det omgivande 

skogslandskapet.  

Även fladdermöss jagar ofta i kantzoner eller längs ledlinjer i jordbrukslandskapet. Dessa ledlinjer kan 

utgöras av trädbeklädda kantzoner ibland längs med gärdsgårdar eller vattendrag av olika storlekar. 

Gärdsgårdarna utgör i sig en bra livsmiljö för fåglar, kräldjur, mindre däggdjur och inte minst insekter i 

synnerhet om där finns en rik flora.  
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Ofta hittar man ”åkerholmar” mindre skogsklädda områden i jordbruksmarken som per definition inte 

ingår i biotopskyddet då ytan överstiger 0,5 ha men har stor betydelse i synnerhet om man här hittar 

buskage, hålträd eller träd som på annat sätt är lämpliga som boträd för olika arter. Dessa ”åkerholmar” har 

ofta fina brynmiljöer, solbelysta och florarika miljöer, som kan generera en mångfald av insekter vilka i sin 

tur utgör föda för fåglar eller andra insekter. 

BRYNMILJÖER  

Brynmiljöer är artrika, solbelysta övergångsmiljöer mellan skog och jordbruksmark. En fin brynmiljö har 

ofta en stor variation av trädslag, åldrar och trädstorlekar och ett välutvecklat buskskikt. I brynmiljöer 

hittar man ofta solexponerad död ved vilket har stor betydelse för insekter. Ofta har kantzonen mellan 

jordbruksmarken och skogen en rik flora något som kan gynna insekter. Även fågellivet vid kantzoner är 

ofta rikt inte minst med anledning av tillgången på föda. 

”ÅKERHOLMAR” (MINDRE SKOGSDUNGAR I JORDBRU KSLANDSKAPET) 

Biotopskyddade åkerholmar ska per definition utgöras av en holme omgivet av natur- eller kulturmark med 

en areal av högst 0,5 hektar. De ”åkerholmar” eller mindre trädbeklädda ofta kullarna som har en areal 

över 0,5 hektar men mindre än 2–3 hektar och således inte utgör ett biotopskyddat område kan ändå ha ett 

högt naturvärde. Ofta utgörs dessa holmar av tidigare betad mark med enstaka äldre träd där träd och 

buskar har tagit över sedan betet avslutades. I förhållande till ytan har dessa holmar en stor yta med 

brynmiljöer med goda förutsättningar för naturvärden. Finns det även tillgång till grova träd, död ved och 

andra möjliga boplatser finner man ofta både fåglar men även fladdermöss som nyttjar dessa holmar som 

boplats och föryngringsyta. Flertal inventeringar vid sådana holmar har visat sig betydelsefulla för 

fladdermöss men även olika arter av fåglar, allt från mindre tättingar till dagrovfåglar och ugglor. 

 

SKOGSMARK 

ÄDELLÖVSKOGAR 

Till skillnad mot östra delarna av Kungsbacka finns få större sammanhängande ädellövskogsområden 

utanför befintliga naturreservat utan de består ofta av mindre ytor med en större diversitet bland 

ädellövarterna. Ofta är det i brynmiljöer man hittar grova ädellövträd eller som en del av större 

skogsområden men undantag finns bland annat vid Särö och runt Kyrkans ängar i Onsala.  

ÖVRIGA LÖVSKOGAR  

På många platser har det vuxit upp lövskog med triviallöv på tidigare brukade marker. Flera av dessa 

lövskogar har utvecklat biotopvärden och många av de rörliga arter som nyttjar dessa miljöer har funnit ett 

lämpligt habitat i dessa skogar. I många fall har det även funnits kvarvarande enstaka solitärvuxna träd i 

dessa skogar som utvecklats till grova träd med inslag av död ved och även nyttjas av till exempel 

hackspettar som boträd. Dessa boträd kan sedan i sin tur nyttjas av fladdermöss men även vedlevande 

insekter kan ibland dra nytta av dessa träd.   
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BARRSKOGAR 

Barrskogarna i västra delen av Kungsbacka är ofta talldominerade. Sannolikt har det pågått en del 

skogsbruk i dessa skogar men oftast har det varit lång skoglig kontinuitet utan slutavverkningar. Men 

skogarna bedöms också ha betats sannolikt fram till mitten av förra århundradet och varit mer öppna än de 

är idag. Detta har inneburit att miljön har förändrats till fördel för vissa arter men till nackdel för andra. 

Medianåldern av träden i dessa tallskogar bedöms vara omkring 100 år men där finns även träd som är 

avsevärt äldre. Skogarna har varit påfallande befriade från skogsbruk varför de har utvecklats till att bli 

flerskiktade och ofta med ett stort inslag av löv. Även äldre lövträd finner man ofta i dessa skogar, en rest 

sedan skogen var mer öppen. 

Dessa skogar har ofta ett rikt fågelliv inte minst barrskogsmesar och hackspettar som snabbt kan etablera sig 

här när biotopkvalitén har blivit bra. Även många arter av insekter brukar hitta till dessa miljöer medan 

etableringen av de arter av lavar och mossor som kan finna sin livsmiljö i denna typ av biotop tar längre tid. 

SUMPSKOGAR 

Påfallande ofta finner man rester av framförallt alsumpskog på Onsalahalvön. De flesta är dikade och mer 

eller mindre torrlagda varför biotopvärdet kraftigt har försämrats. Detta medför även en ändrad 

artdiversitet i dessa skogar. Men det finns även flera alkärr som har fått vara till stor del orörda och det är 

här man finner den största artdiversiteten. 80 % av alla alsumpskogar har försvunnit från södra Sverige 

sedan mitten av förra århundrade och antagligen långt fler som påverkats negativt varför de sista 

kvarvarande orörda alskogarna är mycket skyddsvärda. 

 

STRANDZONEN 

Strandzonen utgörs av en marin miljö mellan lågvattenlinje och högvattenlinje. Strandzonen påverkas 

naturligt av olika störningar från is och vågor men även av bete. Strandzonen är ofta en öppen miljö 

möjligen med inslag av träd, buskar och tät vass. Ofta utgör strandzonen ett viktigt habitat för fåglar men 

även andra artgrupper finner här sin livsmiljö.   

Strandzonen inom inventeringsområdet sträcker sig från Göteborgsgränsen söderut till Onsalahalvöns 

sydspets runt Hållsundsudde och vänder sedan norrut längs med Onsalahalvöns östra sida tills den når 

Svinholmen längst in i Kungsbackafjorden. Detta är en många mil lång sträcka med havsstrand med en 

mängd olika miljöer. Alltifrån klippor som stupar brant ner i havet såsom mellan Smarholmen och Lerkil, 

eller salta strandängar ofta betade med rik flora och ett rikt fågelliv. Det finns även sten- och sandstränder 

och det är i denna miljö man finner sandödlans livsmiljöer men det är också många av stränderna som är 

starkt påverkade av människan.  

 

SLÅTTERÄNGAR & NATURBETESMARKER  

Stora delar av jordbruksmarken i västra Kungsbacka är betad framförallt av kor och hästar. Oftast är det 

tidigare odlad och gödslad mark som utnyttjas till bete. Floran på dessa marker är oftast väldigt trivial 

kantzonerna undantagna. 
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Men det finns även ett flertal områden med ogödslad eller bara svagt gödslad mark där bete eller slåtter 

skapar förutsättningar för en hävdgynnad flora. Dessa marker är också rika på insekter vilket i sin tur ger 

förutsättningar för fåglar och fladdermöss att födosöka vid.  

 

VÄGKANTER  

På många platser längs med vägar förekommer det ställvis en intressant flora. Oftast är det bara mindre 

ytor spridda över långa sträckor. Sammantaget kan dessa florarika vägkanter utgöra naturvärden även om 

de ej har pekats ut i denna inventering då ytan har varit mindre än 1 ha och/eller mindre än 1 meter bred 

och 100 meter lång.   

 

RESULTAT 

Under naturvärdesinventeringen identifierades 430 naturvärdesobjekt (NVO) och 19 landskapsobjekt 

(LO), se Figur 3. Alla objektsbeskrivningar levereras som en shapefil med möjlighet att skriva ut som en 

excelfil. Naturvärdesobjekt i klass 1-3 redovisas i bilaga 1. 
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Figur 3. Resultatkarta över naturvärdesobjekt.  
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