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Uppdrag och undersökningsområde 
På uppdrag av Seläter Camping AB har Naturcentrum AB genomfört en in-
ventering av naturvärden som underlag för detaljplan vid Seläters camping i 
Strömstads kommun. 

Ingående moment är: 

- Genomgång av befintligt underlagsmaterial från bland annat Skogsstyrel-
sen, ArtDatabanken och Strömstads kommun. 

- Fältinventering med naturvärdesbedömning enligt svensk standard för 
naturvärdesinventering (SS 199000:2014), detaljeringsnivå detalj med tilläg-
gen naturvärdesklass 4, värdeelement, generellt biotopskydd samt fördju-
pad inventering av sandödla och hasselsnok. I februari 2016 gjordes kom-
pletterande inventering av två områden (markerade med grönt i kartan ne-
dan). Inventeringstiden för denna komplettering är en avvikelse från stan-
darden, men möjligheterna för en rättvisande bedömning var ändå goda 
och resultatet har därför arbetats in i denna rapport. 

- Bedömning av delområdenas känslighet för byggnation. 

 

Karta 1. Inventeringsområdet innefattar campingen och närliggande naturområden. 

Inventeringsområdet framgår av karta 1. Ett stort sammanhängande häll-
marksområde med tallskogar och öppna hällmarker finns i norr och skiljs från 
campingområdet genom en brant sydvänd bergvägg. Marken är rik på block 
med ett flertal blockmarker och rasbranter. I söder ökar lövinslaget med bland- 
och triviallövskogar samt skötta ekbestånd med inslag av grova träd. Några 
skyddsvärda, mycket grova ekar samt några vårdträd finns i området. Häll-
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markstallskogar finns på höjderna i söder. Campingområdet består till stor del 
av skötta gräsytor med några stugområden och en lekplats. Två åkermarker 
finns längst i sydost, varav den östligaste visar tecken på igenväxning. 

Genomgång av underlagsmaterial 
Samtliga objekt som förekommer i befintligt underlagsmaterial innefattar de 
vårdträd och jätteekar som finns i lövskogsbeståndet vid campingens entré. 

Lövskogsinventeringen 
Ett objekt från lövskogsinventeringen (nr 40) finns väster om entrén. Bestån-
det får sin karaktär av ett antal grova till mycket grova ädellövträd men är i 
övrigt relativt trivialt. 

Nyckelbiotoper 
Två nyckelbiotoper finns i inventeringsområdet och ingår i objektet från 
lövskogsinventeringen. Ett innefattar de grova till mycket grova ädellövträd 
(lind, ek) som finns vid gården norr om entrén och det andra innefattar en 
stående död jätteek i skogsbrynet längre söderut. 

Övriga inventeringar 
I naturinventering av Norra Kustområdet samt Strömstad – Skee (Hultengren 
2015) bedömdes objektet från lövskogsinventeringen uppnå högsta naturvärde. 
Bedömningen grundades på förekomsten av mycket grova träd, rödlistade arter 
och skyddsvärda träd. 

Ekarna och lindarna vid entrén har tidigare inventerats och pekats ut som 
skyddsvärda träd (Karlsson & Hultengren 2014). 

Inventeringsområdet ingår i bedömt huvudutbredningsområde för sandödla 
(Strömstad kommun & Naturcentrum AB 2015). 

ArtDatabanken 
Utdrag från ArtDatabanken och sökning i Artportalen har gjorts över invente-
ringsområdet. Spel/sång av nattskärra har noterats (Karlgren 2007, Bengtsson 
2007, Bengtsson 2008), en art som omfattas av artskyddsförordningen (EU:s 
fågeldirektiv). Observationerna är noterade i västra delen av campingen och 
kan mest troligt härröra från spel uppe i hällmarkerna kring campingen, alter-
nativt från jakt och spel över gräsmattorna och i brynen. Häckning sker nor-
malt i hällmarker eller på hyggen, i det här fallet sannolikt i skog och berg norr 
om campingen. Spel/sång av nattskärra har även observerats från hällmarks-
området sydost om inventeringsområdet. Även duvhök (rödlistad NT) och 
havsörn (NT) omfattas av artskyddsförordningen och har noterats överfly-



Inventering av naturvärden vid Seläters camping  
Underlag för detaljplan Naturcentrum AB 2016-02-12 

 6 (80)

gande över området. Blyertslav (NT), skuggorangelav (NT) och rödbrun blek-
spik (NT) har nyligen noterats på en av jätteekarna vid entrén (Hultengren 
2014). Lavarna bedöms finnas kvar då varken substrat eller omgivning har för-
ändrats nämnvärt sedan 2014 (pers. obs). 

 

Naturvärdesinventering 

Metod och resultat 
Naturvärdesinventering genomfördes enligt svensk standard för naturvärdesin-
ventering (SS 199000:2014) vid två fältbesök den 25 och 28 september samt 
med kompletterande fotografering av vissa objekt den 15 oktober. Totalt av-
gränsades 51 objekt med naturvärde varav 23 bedömdes tillhöra klass 4 (visst 
naturvärde), 24 bedömdes tillhöra naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde), 3 
bedömdes tillhöra naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och 1 bedömdes till-
höra naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde). Mindre objekt som fortsätter ut-
anför inventeringsområdet och enkelt kunnat avgränsas i fält har ritats ut i sin 
helhet på karta 2 och 3 medan större objekt har avgränsats till inventeringsom-
rådets gräns. Om objekten fortsätter utanför inventeringsområdet framgår av 
objektsbeskrivningen. 

 

Karta 2. Naturvärdesobjekt i inventeringsområdets västra del. 
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Karta 3. Naturvärdesobjekt i inventeringsområdets östra del. Rödlistade arter har markerats 
med stjärna. 
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Objektsbeskrivningar 

Naturvärdesobjekt 

 

Skuggig blockmark i objekt 1. 

1. Blockmark 
Naturtyp: Berg och sten 

Biotop/biotoper: Blockmark, granskog 

Grandominerad, sluttande blockmark med inslag av björk, rönn och sälg. 
Kryptogamfloran domineras av triviala arter som cypressfläta. Blockmarken 
har gott om håligheter och är en möjlig övervintringsplats för grod- och kräl-
djur, även om de sistnämnda sannolikt skulle gynnas av mer öppna förhållan-
den. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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En liten bäck följer klåvan i objekt 2. 

2. Skogsbäck 
Naturtyp: Vattendrag 

Biotop/biotoper: Bäck 

Liten bäck med strömmande vatten. Omges av klen till medelgrov gran, tall 
och björk. Fältskiktet är sparsamt och bäcken skuggas av både skog och den 
omgivande klåvan. Bedömningen har grundats på förekomsten av element som 
rötter, stenar, små höljor och fall. Vattenmiljön har däremot inte inventerats 
och naturvärdesbedömningen är därför preliminär.  

Preliminär naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 



Inventering av naturvärden vid Seläters camping  
Underlag för detaljplan Naturcentrum AB 2016-02-12 

 10 (80) 

  

Unga träd och buskar dominerar rasbranterna i objekt 3 men även senvuxna träd förekom-
mer. 

3. Rasbranter med ädellöv 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Blandskog med ädellöv, rasbrant 

Två storblockiga sydvända rasbranter med ek, lind, asp, en, björk och snår-
vinda. Ett par senvuxna lindar finns i den östra branten samt ett flertal unga 
träd. I väster finns en senvuxen klen ek. Måttlig förekomst av klen död ved. 
Objektet består av två likartade närliggande ytor som skiljs åt av ett litet tall-
skogsparti som bedöms sakna naturvärde. 

Värdearter:  

Lind Tilia cordata – signalart 

Guldlockmossa Homalothecium sericeum – signalart med medelgott signalvärde på 
västkusten 

Späd frullania Frullania fragifolia – signalart med lägre signalvärde på västkusten. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 



Inventering av naturvärden vid Seläters camping  
Underlag för detaljplan Naturcentrum AB 2016-02-12 

 11 (80) 

 

Ung blandlövskog i den blockrika sluttningen i objekt 4. 

4. Blandlövskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Blandlövskog, blockmark 

Relativt sluten ung blandlövskog med asp, ek, hassel och rönn på blockrik slut-
tande mark. Viss tillgång på klen död ved och enstaka medelgrov död asp. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Liten bäck med strömmande vatten i objekt 5. 

5. Skogsbäck 
Naturtyp: Vattendrag 

Biotop/biotoper: Bäck 

Liten skogsbäck med strömmande vatten. Bäcken omges av grandominerad 
blandskog med inslag av mindre block. Vattenmiljön har inte inventerats och 
naturvärdesbedömningen är därför preliminär. 

Preliminär naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Död ved förekommer både som solexponerade torrakor och beskuggade lågor i objekt 6. 

6. Hällmarkstallskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Hällmarkstallskog 

Hällmarkstallskog med senvuxna och grova träd i utkanten av en hällmarks-
höjd. Relativt god tillgång på död ved, både som solexponerade torrakor och 
beskuggade lågor. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Öppen hällmark med ljung och spridda tallar i objekt 7. 

7. Öppen hällmark 
Naturtyp: Berg och sten 

Biotop/biotoper: Hällmark 

Öppen hällmark med sparsam vegetation, främst i sprickorna och som mindre 
partier med lågvuxen ljung. Enstaka klena tallar finns spridda i objektet. 

 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Ungskog skuggar bergväggen i objekt 8. 

 

Några solbelysta rasbranter finns längs bergväggen i objekt 8. 

8. Bergvägg 
Naturtyp: Berg och sten 

Biotop/biotoper: Lodyta, rasbranter 

Natura2000 naturtyp: Silikatbranter (8220) 
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Hög sydvänd bergvägg som till stor del döljs bakom ung blandskog med ek, 
asp, rönn och gran. Flera rasbranter finns i objektet, varav vissa är relativt ex-
ponerade. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 

 

Kräldjur kan gynnas av den mosaikartade varma miljön i objekt 9. 

9. Mosaikartad buskmark vid bergvägg 
Naturtyp: Igenväxningsmark 

Biotop/biotoper: Buskmark, klippvägg 

Röjning har skapat ett mosaikartat lågvuxet fältskikt med fritt liggande block 
längs den sydvända klippväggen. Värmen och möjligheten att söka skydd ger 
goda förutsättningar för kräldjur.  

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Blockrik sluttning med senvuxna tallar i objekt 10. 

Liten öppen hällmark i objekt 10. 

10. Hällmarkstallskog med öppen hällmark 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Hällmarkstallskog, hällmark, blockrik mark 
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Hällmarkstallskog med senvuxna träd i sydvästlig sluttning. På höjden finns en 
liten öppen hällmark med sparsamt mosaikartat fältskikt. Sluttningen är block-
rik med gott om håligheter. Gran förekommer främst i klåvor och sprickor och 
döende enbuskar indikerar tidigare mer öppna förhållanden. Sparsam tillgång 
på död ved. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 

Medelålders blandskog på blockrik mark i objekt 11. 

11. Blandskog i blockrik sluttning 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Blandskog, blockrik mark 

Blockrik sluttning med halvöppen medelålders blandskog som domineras av 
tall och ek med inslag av gran. Asp förekommer i buskskiktet. Den sydvända 
småkuperade sluttningen erbjuder både skydd och möjlighet till uppvärmning 
för kräldjur. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Stora delar av branten i objekt 12 skyms av träd men vissa delar är mer exponerade. 

12. Sydvänd bergbrant 

Sydvänd hög silikatbergbrant i campingens centrala del. Stora delar skyms av 
skog men en del partier är helt öppna. Brantens sydliga läge och utformning 
skapar varma läområden vilket påverkar lokalklimatet på platsen och förhöjer 
värdet hos närliggande objekt (nr 13 och 14). 

Natura2000 naturtyp: Silikatbranter (8220)  

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – högt naturvärde 
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Insektslivet gynnas av den solexponerade brynmiljön med sälg i objekt 13. 

13. Brynmiljö med sälg 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Lövskog, brynmiljö 

Lövskogsbryn med sälg, hassel, rönn och ek av klenare dimensioner. Sälg är en 
viktig födokälla för många insekter tidigt på våren och det varma läget vid 
bergväggen gynnar särskilt denna grupp. Även kräldjur gynnas av det varma 
skyddade brynet. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Den sydvända sluttningen i objekt 14 har gott om block och klen död ved. 

14. Hassel- och aspdominerad sluttning 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Lövskog, randskog, rasbrant, lodyta 

Sydvänd sluttning mellan två branta lodytor. Träd- och buskskiktet domineras 
av asp och unga hasselbuskar med sparsamma inslag av rönn och gran. Klen 
död ved förekommer rikligt och flera grova asplågor ligger i sluttningen. Åter-
växten av asp är däremot nästintill obefintlig. En rasbrant finns i objektet och 
sippervatten bryter fram längst i norr. Det varma skyddade läget och tillgången 
på håligheter, död ved och block är mycket gynnsamt för kräldjur. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Den kuperade terrängen i objekt 15 skapar solexponerade varma läområden. 

15. Hällmarkstallskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Lövskog, randskog, rasbrant, lodyta 

Hällmarkstallskog med klen till medelgrov tall samt inslag av relativt grova 
träd. Låg- till högvuxen ljung och enbuskar i fält- och buskskikt. Objektet är 
kraftigt kuperat i sydväst med solexponerade varma läområden vid bergväggen. 
En mindre klåva löper genom objektet. I sydost finns en sydsluttning med 
klena tallar på terrasser i berget (syns i bakgrunden på bild till objekt 20). Ob-
jektet fortsätter utanför inventeringsområdet i norr där förhållandena blir mer 
öppna. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Tallskog med senvuxna träd på höjden i sydväst (objekt 16) 

 

Grovticka hittades på en av tallarna i objekt 16. 
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16. Hällmarkstallskog 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Hällmarkstallskog, hällmarker 

Gles hällmarkstallskog med ett flertal senvuxna tallar varav vissa är grova. 
Ljung och lingon dominerar fältskiktet och öppna hällmarkspartier förekom-
mer i relativt liten omfattning. Sparsam – viss tillgång på död ved och visst 
inslag av gran, främst i klåvor och bakom servicebyggnaden i öst. Objektet 
fortsätter upp på höjden söder om inventeringsområdet där hällmarken blir 
öppnare. 

Värdearter:  

Liten spiklav Calicium parvum – signalart 

Grovticka Phaeolus schweinitzii – signalart med medelgott signalvärde 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 
Ett mindre tallskogsparti med ett par grova tallar i objekt 17. 

17. Tallskog 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Tallskog 

Litet och relativt skuggigt tallskogsparti med några grova tallar samt enstaka 
torrakor och en låga. Naturliga strukturer som flerskiktning saknas och spår av 
mänsklig påverkan syns genom de delvis översvallade kedjor som spänts mel-
lan träden. Objektet löper ned mot stora byggnaden i öst och skuggas av 
lövskog i söder. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 



Inventering av naturvärden vid Seläters camping  
Underlag för detaljplan Naturcentrum AB 2016-02-12 

 25 (80) 

 

Ett par grova aspar trängs av gran vid bergväggen i objekt 18. 

18. Lövskog med bryn 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Lövskog, brynmiljö, lodyta 

Tätt aspdominerat lövskogsparti med björk, rönn och sälg samt inslag av gran 
och tall. Hallon och brännässlor indikerar hög näringsstatus och bidrar till viss 
igenväxning tillsammans med örnbräken. Beståndet följer en bergvägg där det 
finns några grova aspar som trängs kraftigt av gran. Vid den närbelägna tomten 
i söder finns en brynmiljö med inslag av syrénbuskar och äppelträd. Större 
delen av objektet är beläget utanför inventeringsområdet.  

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Björnbär (Rubus sp.) dominerar växtligheten kring hällarna i objekt 19. 

19. Buskmiljö och hällar 
Naturtyp: Igenväxningsmark 

Biotop/biotoper: Buskmark, hällar 

Solexponerad buskmiljö kring några hällar i campingens centrala delar. Björn-
bär (Rubus sp.) dominerar men även enbuskar förekommer. Blom-
mande/bärande buskar och snår gynnar både fågel- och insektslivet och kräl-
djur gynnas av de varma brynmiljöerna med goda möjligheter till skydd. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Den varma brynmiljön i objekt 20 kan underlätta kräldjurs rörelse i området. 

20. Sydvänd brynmiljö 
Naturtyp: Igenväxningsmark 

Biotop/biotoper: Busk/brynmiljö 

Solexponerat bryn med björnbärsbuskar (Rubus sp.) och rönn vid bergväggen 
norr om campingen. Bärande buskar och träd gynnar både insekts- och fågelli-
vet och kräldjur kan röra sig skyddat i den varma brynmiljön. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Delar av branten i objekt 21 skuggas av skog. 

21. Sydostvänd bergbrant 

Sydostvänd hög silikatbergbrant i campingens centrala del. Branten har många 
små terrasser och lodytor och skuggas delvis av skog. Vegetationen är sparsam. 
Objektet fortsätter utanför inventeringsområdet i nordost. 

Natura2000 naturtyp: Silikatbranter (8220)  

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Ljungklädda hällmarker med solexponerade död ved i objekt 22. 

22. Öppen hällmark med grova träd 
Naturtyp: Berg och sten 

Biotop/biotoper: Hällmark, ljungmosaik 

Öppen hällmark med relativt stora öppna hällområden och mosaikartat fält-
skikt med ljung. Inslag av grova tallar samt solexponerad äldre död ved, både 
som torrakor och lågor. Objektet fortsätter i det stora hällmarksområdet norr 
om inventeringsområdet. 

Värdearter:  

Liten spiklav Calicium parvum – signalart 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Stora block och gamla hasselbuskar finns i objekt 23. 

23. Storblockig randlövskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Randskog, blockmark 

Randlövskog med många grova block längs en sydostvänd bergvägg. Visst 
inslag av rikare bergarter. Beståndet domineras av hassel med inslag av björk, 
tall och rönn samt enstaka gran och en smal bård med unga lindar vid cam-
pingen. Björk och rönn har nyligen röjts. God tillgång på död ved, i synnerhet 
av hassel. Värden i objektet är främst knutna till block och hasselbuskar. 

Värdearter:  

Platt fjädermossa Neckera complanata - signalart 

Lind Tilia cordata – signalart 

Porella Porella sp.- signalart med medelgott signalvärde på västkusten 

Traslav Leptogium lichenoides – hittad på block. Används som signalart när den 
växer på träd men kan indikera kalkhaltiga bergarter 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 
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Det ekdominerade brynet i objekt 24 skuggar bergväggen i objekt 25. 

24. Brynmiljö med ek 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Brynmiljö 

Ekdominerad brynmiljö med inslag av körsbär längs en sydostvänd bergvägg. 
Ekarna är medelgrova till grova och epifytfloran domineras av skuggtåliga ar-
ter. Enstaka torrakor finns i objektet. Naturvärdet är främst knutet till ekarna 
och den varma skyddade brynmiljön. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

25. Bergvägg 
Naturtyp: Berg och sten 

Biotop/biotoper: Klippvägg 

Natura2000 naturtyp: Silikatbranter (8220) 

Sydostvänt bergvägg norr om ekbrynet i objekt 24 (för bild, se föregående ob-
jekt). Berget har ett flertal sprickor med sparsam vegetation. Skuggas till viss 
del av ekarna. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Många klena senvuxna tallar finns på hällmarkshöjden i objekt 26. 

26. Hällmarkstallskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Hällmarkstallskog, hällar 

Gles hällmarkstallskog med ett flertal senvuxna relativt klena tallar i solexpone-
rat läge. Inslag av öppna hällar och sparsam tillgång på död ved. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Både insekter och sandödla kan gynnas av den sandiga vägkanten i objekt 27. 

27. Sandig vägkant  
Naturtyp: Infrastruktur och bebyggd mark 

Biotop/biotoper: Vägkant 

Sandig vägkant med fläckvis uppbruten vegetation längs gångvägen i camping-
ens östra del. Vägkanten är solbelyst under stora delar av dagen och kan vara 
en lämplig äggläggningsplats för sandödla. Sandiga, varma områden gynnar 
även insekter som exempelvis vildbin. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Ung ekskog öster om campingen (objekt 28). 

28. Ung ekskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Ekskog, stenmur 

Ung till medelålders ekskog med inslag av asp. Beståndet har röjts och är rela-
tivt öppet. Blåbärsris och örnbräken dominerar fältskiktet och en lång mur 
löper längs gångvägen i utkanten av objektet. Naturvärdesbedömningen grun-
das på att beståndet är glest (skötsel) och ligger i närheten av värdefulla ekbe-
stånd. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Medelgrova till grova träd dominerar ekbeståndet i objekt 29. 

29. Ekhage 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Ekhage, stenmur 

Glest ekbestånd med övervägande medelgrova till grova träd som löper från 
hällmarken i nordost längs gångvägen västerut. Brakved, en, blåbärsris och 
örnbräken förekommer i busk- och fältskiktet. Epifytfloran domineras av 
skuggtåliga arter. En lång stenmur löper längs kanten av objektet och längst i 
sydväst finns en mycket grov ek. Trädgrenar har kapats på ett flertal träd. 

Värdearter:  

Oxtungssvamp Fistulina hepatica – rödlistad som nära hotad (NT) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Död ved förekommer sparsamt objekt 30. 

30. Tallskog 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Tallskog 

Tallskog med sparsamma inslag av död ved och senvuxna träd. Objektet forts-
ätter utanför inventeringsområdet i nordost och övergår i en mer öppen häll-
mark med ljung- och hällmosaik, spridda senvuxna träd och några blockmar-
ker. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Torrakor och hålträd av asp förekommer i objekt 31. 

31. Unga aspar och hålträd 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Blandskog, låg lodyta 

Ung tät aspskog i en klåva norr om Smedjan. Inslag av tall, björk och gran. 
Sparsamt med död ved. Hålträd av asp förekommer. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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På hällmarkshöjden söder om Smedjan finns en tallskog med god tillgång på död ved (ob-
jekt 32). 

32. Hällmarkstallskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Hällmarkstallskog, hällmark 

Hällmarkstallskog med ett flertal senvuxna tallar och gott om både liggande 
och stående relativt grov död ved i olika nedbrytningsstadier. Visst inslag av 
senvuxna ekar som delvis skuggas kraftigt av höga enbuskar. Delar av objektet 
är under igenväxning men också öppnare hällmarkspartier förekommer.  
 
Värdearter:  
Tallticka Phellinus pini – rödlistad som nära hotad (NT) 

Rostfläck Arthonia vinosa – signalart med lågt signalvärde på Västkusten 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Insektslivet gynnas av de solexponerade sälgarna i objekt 33. 

33. Skogsbryn med sälg 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Skogsbryn 

Sydvästvänt skogsbryn med sälg norr om entrén. Sälgen är en viktig födokälla 
för insekter vilka även gynnas av det solexponerade läget. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Buskar, gräsmarker, skogsbryn och lodytor ger en varierad miljö i objekt 34. 

34. Bryn- och gårdsmiljö vid Smedjan 
Naturtyp: Igenväxningsmark 

Biotop/biotoper: Bryn- och buskmiljö, skogsbryn, lodytor, byggnad 

Området kring Smedjan är en varierad solexponerad miljö som kan gynna 
kräldjur genom täta busksnår, gräsmarker, lodytor och sluttande skogsbryn. 
Även byggnadens stengrund kan användas för uppvärmning. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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En ekdominerad brynmiljö (objekt 35) följer bergväggen vid Smedjan (objekt 36) 

35. Randskog med ek 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Randskog, brynmiljö 

Ekbestånd med övervägande medelgrova till grova träd längs den sydvända 
klippväggen vid Smedjan. Visst inslag av björk och rönn. Brakved, nypon och 
hassel finns i buskskiktet. Längst i öster finns en lägre berghäll med upplagda 
stenar och små trädbevuxna terrasser. Objektet består av två närbelägna ytor 
som skiljs åt av ett mindre busksnår. Grova ekar förekommer under liknande 
förhållanden (sydvänt läge vid bergvägg) och associerade arter bedöms kunna 
röra sig mellan ytorna.  

Värdearter:  

Guldlockmossa Homalothecium sericeum – signalart med medelgott signalvärde på 
västkusten 

Rostfläck Arthonia vinosa – signalart med lågt signalvärde på västkusten 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

36. Bergvägg 
Naturtyp: Berg och sten 

Biotop/biotoper: Lodyta, terrasser 

Natura2000 naturtyp: Silikatbranter (8220) 
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Bergväggen vid Smedjan är fem till åtta meter hög med sparsam vegetations-
täckning. Triviala mossor växer i skuggigare partier och stensöta förekommer 
sparsamt i sprickorna. För bild, se föregående objekt. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 

 

Graden av öppenhet varierar i tallskogen mellan campingen och Smedjan (objekt 37). 

37. Tallskog 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Tallskog 

Tallskog med både klena och grova senvuxna tallar på hällmarkshöjden mellan 
campingen och Smedjan. Öppna till slutna förhållanden med enbuskar och asp 
i främst de östra delarna. Lingon, kråkbär, stensöta och ek förekommer i fält-
skiktet medan buskskiktet domineras av rönn, enbuskar och ek. Sparsamt med 
död ved. 

Värdearter:  

Liten spiklav Calicium parvum – signalart 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Gles medelålders ekskog i objekt 38. 

38. Medelålders ekskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Ekskog 

Medelålders gallrad ekskog kring tomten i inventeringsområdets östra del. 
Brakved förekommer i buskskiktet och örnbräken, ek och asp i fältskiktet. In-
slag av asp och rönn i sydväst samt björk och gran i söder. Två stenmurar finns 
i objektet. Förekomsten av medelålders ekar under halvöppna förhållanden 
ligger till grund för naturvärdesbedömningen. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Medelgrova till grova ekar kring gården i objekt 39. 

39. Ekar kring gården 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Ekskog 

I utkanten av den östra gården finns ett antal medelgrova till grova ekar i öppet 
men relativt skuggigt läge. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Några lutande torrakor av asp förekommer i objekt 40. 

40. Aspdunge 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Aspdunge 

Litet parti med grova aspar längs bergkanten söder om gården. Några lutande 
torrakor med bohål av hackspett finns i objektet. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Ett flertal spärrgreniga ekar växer längs bergväggen vid åkermarken (objekt 41). 

41. Ekar längs bergvägg 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Ekrandskog 

Ekbestånd längs bergväggen i kanten av åkermarken med ett flertal grova 
spärrgreniga ekar som skuggas av ett ungt aspbestånd i söder. Inslag av asp, 
hägg, björk och körsbär, som ibland växer in i ekarnas kronor. Uppslag av 
rönn och sparsam tillgång på död ved. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Det täta slånbuskaget i objekt 42 erbjuder goda möjligheter till skydd. 

42. Brynmiljö 
Naturtyp: Igenväxningsmark 

Biotop/biotoper: Brynmiljö 

Sydvänd brynmiljö med slån i kanten av åkern. De täta snåren, blommorna och 
bären kan gynna både insekter och fåglar genom att erbjuda föda, skydd och 
potentiella boplatser. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Ett blivande jätteträd finns i den blockrika sluttningen i objekt 43. 

43. Ekskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Ekskog, blockmark 

Ekskog med medelgrova till grova spärrgreniga träd samt ett blivande jätteträd. 
Uppslag av rönn och asp som konkurrerar med ekarna och även växer in i den 
största ekens krona. En blockrik sluttning (troligtvis med ursprung i jord-
bruksdriften) med relativt gott om liggande klen död ved finns i objektet samt 
ett antal döende enbuskar. Aspinslaget ökar i nordost och rester av en stenmur 
finns i objektet. Endast en mindre del av objektet fortsätter utanför invente-
ringsområdet.  

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Ett flertal grova alar med håligheter och mulm finns i objekt 44. 

44. Alskog vid åkermarken 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Alskog 

Alskog med ett flertal grova alar med håligheter och mulm längs bergskanten. 
Närmare åkermarken blir träden yngre och fältskiktet alltmer högvuxet, främst 
med brännässla och älggräs. Visst inslag av rönn i stenigare partier. Ett dike 
löper in i objektet och bildar sumpiga partier på sina håll. Objektet fortsätter en 
kort stycke utanför inventeringsområdet. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Igenväxningsmark med många bärande buskar och träd (objekt 45). 

45. Igenväxningsmark 
Naturtyp: Igenväxningsmark 

Biotop/biotoper: Buskmark, hällar 

Igenväxande hällmark med rönn, björnbär och nypon samt höga döende en-
buskar. Objektet har temporärt naturvärde under igenväxningsfasen genom 
förekomsten av bärande buskar och träd. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Fyra vårdträd finns i brynet väster om gården (objekt 46). 

46. Skyddsvärda lindar 
Naturtyp: Park och trädgård 

Biotop/biotoper: Vårdträd, stenmur 

Fyra grova lindar vid skogsbrynet väster om gården. Skyddsvärda vårdträd som 
tidigare troligen använts som berså. En stenmur löper strax söder om träden. 
Lindarna ingår i ett objekt från lövskogsinventeringen och är del av en nyckel-
biotop. Träden har även pekats ut som skyddsvärda träd (Karlsson & Hulten-
gren 2014) och ingår i ett objekt från naturinventeringen av Norra Kustområ-
det samt Strömstad – Skee (Hultengren 2015). 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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En mycket grov ek finns vid gården norr om entrén (objekt 47). 

47. Mycket grov ek 
Naturtyp: Park och trädgård 

Biotop/biotoper: Mycket grov ek 

Skyddsvärd ek med en omkrets på 5,2 meter vid gården norr om entrén. Trä-
det har ett flertal döda toppgrenar samt håligheter med mulm. Trädet ingår i ett 
objekt från lövskogsinventeringen och är del av en nyckelbiotop. Eken har 
dessutom pekats ut som skyddsvärt träd (Karlsson & Hultengren 2014) och 
ingår i ett objekt från naturinventeringen av Norra Kustområdet samt Ström-
stad – Skee (Hultengren 2015). 

Värdearter:  

Guldlockmossa Homalothecium sericeum – signalart med medelgott signalvärde på 
västkusten 

Lönnlav Bacidia rubella – signalart med medelgott signalvärde på västkusten  

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 
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Eken sydväst om gården är troligtvis det största trädet i Bohuslän (objekt 48) 

48. Jätteek 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Mycket grov ek 

Mycket grov ek i skogen sydväst om gården. Trädet mäter 8,3 meter i omkrets 
och är därmed troligen det största trädet i Bohuslän (Hultengren 2015). Hålig-
heter med mulm finns samt en nedfallen mycket grov gren. Eken är kraftigt 
trängd av omgivande ungskog. Objektet ingår i ett objekt från lövskogsinvente-
ringen och är del av en nyckelbiotop. Trädet har även pekats ut som skyddsvärt 
träd (Karlsson & Hultengren 2014) och ingår i ett objekt från naturinvente-
ringen av Norra Kustområdet samt Strömstad – Skee (Hultengren 2015). 

Värdearter:  

Blyertslav Buellia violaceofusca – rödlistad som nära hotad (NT)  

Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea – rödlistad som nära hotad (NT) 

Skuggorangelav Caloplaca lucifuga - rödlistad som nära hotad (NT) 

Gulpudrad spiklav Calicium adspersum – signalart 

Gulnål Chaenotheca brachypoda– signalart 

Rostfläck Arthonia vinosa – signalart, dock med lågt signalvärde på västkusten 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde 



Inventering av naturvärden vid Seläters camping  
Underlag för detaljplan Naturcentrum AB 2016-02-12 

 54 (80) 

 

Ett par grova ekar finns vid entrén (objekt 49). 

49. Ekskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Ekskog 

Tät ekskog som löper längs brynet vid entrén. Beståndet är ungt till medelål-
ders med ett par grövre ekar och relativt stort inslag av gran och asp. Natur-
värdet består främst av de medelgrova till grova ekar som finns i beståndet och 
är potentiella ersättningsträd för de närbelägna jätteekarna. Objektet fortsätter 
längs gångstigen söder om inventeringsområdet. 

Värdearter:  

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad som akut hotad (CR), påträffades som ungt 
träd 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Död ved förekommer främst i klena till medelgrova dimensioner i objekt 50 

50. Tallskog 

Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Tallskog 

Relativt tät flerskiktad tallskog med inslag av ek och enbuskar. Småkuperat 
med ljung på högre partier och blåbärsris i svackorna. Relativt gott om sen-
vuxna träd samt lågor och rakor i olika faser av nedbrytning, främst relativt 
klena dimensioner. Fortsätter utanför inventeringsområdet upp mot höjden i 
sydväst där beståndet övergår i en hällmarkstallskog med senvuxna, grova tallar 
i öppet läge.  

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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En ihålig mycket grov torraka av ek finns i objekt 51. 

51. Torraka av jätteek 

Naturtyp: Park och trädgård 

Biotop/biotoper: Torraka 

Stående kraftigt igenvuxen död ek i skogsbrynet nordväst om entrén. Trädet är 
ihåligt med en omkrets på 7,6 meter och en myrstack finns inuti. Räknas som 
skyddsvärt träd både på grund av storlek och status (dött stående grovt träd). 
Stora delar av myrstacken har tagits bort av fastighetsägaren men även de my-
ror som finns kvar kan missgynna vissa naturvårdsintressanta arter (Höjer & 
Hultengren 2004). Nedanför trädet ligger nedfallna grova grenar. Eken ingår i 
ett objekt från lövskogsinventeringen och är nyckelbiotop. Trädet har även 
pekats ut som skyddsvärt träd (Karlsson & Hultengren 2014) och ingår i ett 
objekt från naturinventeringen av Norra Kustområdet samt Strömstad – Skee 
(Hultengren 2015). 

Värdearter:  

Guldlockmossa Homalothecium sericeum – signalart  

Takmossa Syntrichia ruralis – signalart 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 
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Branten i objekt 52 översilas på flera ställen. 

52. Randskog 
Naturtyp: Skog och träd 

Biotop/biotoper: Skogsbryn, randskog, klippvägg, blockmark 

Trädklädd brant och bryn med ek, björk och rönn, främst unga till medelålders 
träd men även med enstaka grov björk och ek. Gran förekommer ställvis rik-
ligt, främst i de västra delarna. Buskskikt saknas och död ved förekommer som 
enstaka torraka och låga i branten. Bergbrantens delvis sydostvända läge och 
ekarna i det närliggande stugområdet skuggar objektet och epifytfloran domi-
neras av skuggtåliga arter. Flera blockmarker förekommer, vissa med stora 
block. Vatten från den ovanliggande hällmarken översilar branten, i synnerhet 
vid den östra blockmarken där ett mindre fall bildas (möjligen endast vid högre 
flöden). 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 

  



Inventering av naturvärden vid Seläters camping  
Underlag för detaljplan Naturcentrum AB 2016-02-12 

 58 (80) 

Landskapsobjekt 
Ett landskapsobjekt som innefattar inventeringsområdets norra delar har av-
gränsats och framgår av karta 4. 

Karta 4. Landskapsobjektet innefattar inventeringsområdets norra delar. 

 

 

Norr om inventeringsområdet finns ett stort hällmarksområde med lågvuxen ljung och 
spridda trädgrupper. 
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1. Hällmarker, branter och bryn 
Stort halvöppet till öppet hällmarksområde med sydvända bergbranter och 
brynmiljöer. Objektet har värde för kräldjur genom att erbjuda goda möjlighet-
er för jakt, skydd och uppvärmning. Detta gäller i synnerhet området kring den 
sydvända bergväggen i inventeringsområdets norra del där halvöppna lövsko-
gar, varma bryn, stenmurar, ras- och blockmarker skapar en varierad och in-
tressant kräldjursmiljö. Möjligen kan även övervintringsplatser finnas i närhet-
en. Hällmarken i norr är även av värde för fågellivet och nattskärra har tidigare 
noterats i inventeringsområdet. Trädlärka har noterats längre söderut utanför 
inventeringsområdet men bedöms även kunna förekomma i hällmarken i in-
venteringsområdets norra del. Båda dessa fågelarter är skyddade genom art-
skyddsförordningen (EU:s fågeldirektiv). 

Värdearter:  

Hasselsnok Coronella austriaca – rödlistad som sårbar (VU) 

Nattskärra Caprimulgus europaeus – skyddad genom Artskyddsförordningen 

 

Värdeelement 
Inventeringsområdets värden är främst knutna till varma, steniga blockmarker 
och grova till mycket grova lövträd. Små blockmarker kan gynna kräldjur och 
har märkts ut som värdeelement, likaså murar har noterats om de inte beskrivs 
i objekten. Stora blockmarker som utgör egna naturvärdesobjekt har inte note-
rats som värdeelement. Inom området finns även ett antal skyddsvärda träd. 
Till dessa räknas jätteträd, blivande jätteträd, grova aspar (> 40 cm i diameter) 
och hålträd. Jätteträd och blivande jätteträd har märkts ut oavsett om de om-
nämns i naturvärdesobjekt medan övriga skyddsvärda träd som nämns i ob-
jektsbeskrivningarna har utelämnats.  

Bäckar har noterats som värdeelement om de bedömts vara vattenförande un-
der någon del av året. Grova spärrgreniga ekar som inte ingår i något objekt 
har också märkts ut. Samtliga värdeelement framgår av karta 5. 
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Karta 5. Skyddsvärda träd, blockmarker, solitära grova ekar, bäckar och stenmurar har 
noterats som värdeelement.  

 

Fördjupad artinventering kräldjur 
Inventeringsområdet ingår i huvudutbredningsområdet för sandödla i kommu-
nen (Hultengren 2015, närmaste fynd ungefär 1 km bort) och hasselsnok har 
tidigare noterats i närheten (drygt ½ km bort). Arterna har strikt skydd genom 
4 § artskyddsförordningen och Art- och Habitatdirektivet och då ett flertal 
potentiellt lämpliga miljöer förekommer inom inventeringsområdet finns det 
goda skäl att eftersöka arterna. Solexponerade hällmarksområden, blockmarker 
och bryn kan vara lämpliga för övervintring, uppvärmning och födosök, varm 
sandig mark kan användas som äggläggningsplatser av sandödla och strukturer 
som block, stenmurar och mosaikartad vegetation erbjuder goda förutsättning-
ar både för jakt, uppvärmning och skydd. 

Metod och resultat 
Inventeringen genomfördes vid tre fältbesök den 19 och 20 augusti samt den 
11 september i enlighet med Naturvårdsverkets inventeringsmanual för 
skyddsvärda däggdjur, samt grod- och kräldjur (Hallengren & Blank 2010). 
Detta innebär att arterna eftersöks i lämpliga miljöer. Både hasselsnok och 
sandödla är svåra att inventera och hittas lättast på våren då vegetationen fort-
farande är sparsam och de uppehåller sig i närheten av sina övervintrings- och 
äggläggningsplatser. Tidpunkten var därför inte optimal även om den genom-
fördes under arternas aktivitetsperiod. En viktig del av inventeringen fokuse-
rade därför på att peka ut miljöer med särskilt gynnsamma förutsättningar. 
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Karta 6. Potentiella kräldjursmiljöer och artfynd som noterades vid inventeringen. 

Hasselsnok påträffades vid det sista inventeringstillfället i ett skogsbryn vid 
stugorna nordost om inventeringsområdet (karta 6). Arten rör sig över stora 
områden och förekommer sannolikt även i närliggande brynmiljöer och 
hällmarker. 

 

En hasselsnok påträffades strax utanför inventeringsområdets gräns. 
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Hasselsnoken hittades i ett sluttande skogsbryn vid stugområdet nordost om inventerings-
området. 

Tolv särskilt gynnsamma miljöer för hasselsnok och sandödla har avgränsats 
(karta 6). Flest intressanta miljöer fanns längs den solexponerade brant och 
bergvägg som löper längs inventeringsområdets norra del. Bryn, sluttningar, 
blockmarker och klåvor samt mosaikartade hällmarker och murar skapar en 
varierad miljö med goda förutsättningar för födosök, övervintring och skydd. 
Ett par platser med mer väldränerad (sandig) jord kan även vara potentiella, 
om än små, äggläggningsplatser för sandödla.  
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Potentiella kräldjursmiljöer 

 

De varma stenmurarna i objekt 1 erbjuder både uppvärmning och skydd. 

1. Solbelysta stenmurar 

Vid stugorna längst i väst finns många välbevarade solexponerade stenmurar 
som tillsammans med varierad vegetation, bryn och husväggar erbjuder goda 
möjligheter för exempelvis uppvärmning och skydd för samtliga kräldjursarter. 
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I objekt 2 finns solexponerade buskar och bryn samt en stenmur. 

2. Vindskyddat, solexponerat område 

Sydvästvänt, relativt vindskyddat område med en glest trädbevuxen brynmiljö 
samt några små stugor och buskar. En stensatt kant, se bild, erbjuder sannolikt 
skydds- och övervintringsmöjligheter. Den sandiga marken kan eventuellt er-
bjuda vissa möjligheter till äggläggning för sandödla. 

 

Lövsly dominerar stora delar av objekt 3. 
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Sten och block är vanligt förekommande i objekt 3. 

3. Blockrik miljö vid bergsbrant 

Längs den sydvästvända bergsbranten i objekt 3 finns ett flertal intressanta 
blockrika småmiljöer. Uppslaget av lövsly är dock kraftigt och de steniga parti-
erna är ofta mer eller mindre övervuxna. Om man röjde sly här skulle flera bra 
ytor för övervintring för både hasselsnok och sandödla kunna skapas. 

 

Även objekt 4 har kraftigt uppslag av lövsly som skymmer den blockrika sluttningen. 
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4. Vindskyddad, blockrik sluttning 

Mycket stenig västvänd sluttning i vindskyddat läge. I likhet med objekt 3 är 
uppslaget av lövsly kraftigt. Detta område och område 3 är framför allt poten-
tiella miljöer för hasselsnok, som vid röjning av sly skulle kunna bli goda över-
vintringsmiljöer. Även små ytor med sand finns, som möjligen skulle kunna 
användas av sandödla för äggläggning. 

 

Röjningar har skapat en mosaikartad miljö längs den sydvända lodytan i objekt 5. 

5. Mosaikartad miljö vid lodyta 

Mosaikartad, röjd miljö längs en sydvänd lodyta. Objektet är ett gott exempel 
på hur lämpliga miljöer för hasselsnok kan skapas genom naturvårdsanpassad 
röjning. Marken är sandig och kan eventuellt erbjuda även vissa möjligheter för 
äggläggning för sandödla. 

Möjligen kunde enstaka kvarlämnade träd eller större buskar ökat möjligheter-
na till skydd ytterligare. 
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Sandig gräsmark i objekt 6. 

6. Sandig solexponerad mark 

Sandig gräsmark/brynmiljö i campingens centrala delar. Kanterna kan eventu-
ellt användas av sandödla. 

 

Fältskiktet söder om sluttningen i objekt 7 är högvuxet och tätt. 
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7. Varm, hasseldominerad sluttning 

Sydvänd, blockrik sluttning med hassel och asp i varmt och vindskyddat läge. 
Sluttningen har gott om både klen och grov död ved som skapar en varierad 
miljö samt erbjuder skydd, sannolikt främst för övervintrande kräldjur. Tät 
högörtsvegetation dominerar fältskiktet söderut. 

 

Björnbär dominerar buskmiljön i objekt 8. 

8. Buskmiljö och hällar 

Mosaikartad buskmiljö med gräsmarkspartier och hällar mitt i campingen. 
Växtligheten domineras av täta björnbärssnår (Rubus sp.) som även skapar 
gynnsamma brynmiljöer. Delar skulle kunna vara uppehållsplats, möjligen även 
äggläggningsområde för sandödla. 
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Varm brynmiljö i objekt 9. 

9. Skogsbryn med ekar 

Ekdominerad brynmiljö längs bergväggen väst om servicebyggnaden. Mo-
saikartat, glest fältskikt. Området är skyddat, och en möjlig jaktmiljö för has-
selsnok. 

 

Den sandig vägkanten i objekt 10 kan vara en potentiell äggläggningsplats för sandödla. 
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10. Sandig vägkant 

Sandig vägkant i solexponerat läge. En mur löper längs skogsbrynet i den 
bakomliggande ekskogen. Brynmiljön, skogen och slänten är lämpliga miljöer 
för kräldjur och vägkanten kan vara potentiell äggläggningsplats för sandödla. 
Vägkanten och ekskogen innanför är även sannolikt en gynnsam jaktmiljö för 
hasselsnok. 

 

Objekt 11 har välutvecklade brynmiljöer i solexponerat och vindskyddat läge. 

11. Smedjan 

Solexponerad miljö vid byggnaden, som omges av vindskyddande klippväggar. 
Välutvecklade bryn med träd, buskar och gräs. Sannolikt god miljö för sand-
ödla. 
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I skogsbrynet öster om Smedjan finns en sandig slänt (objekt 12). 

12. Sandig slänt 

Sandig solexponerad slänt vid gården öster om Smedjan. Kvarlämnade sten-
mursrester erbjuder tillsammans med vegetationen i skogsbrynet goda möjlig-
heter till skydd. Möjligen kan den sandiga slänten användas som äggläggnings-
plats för sandödla. 
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Rödlistade och skyddade arter 
Följande rödlistade och skyddade arter påträffades under inventeringen eller 
har nyligen noterats inom området: 

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (CR) 

Förekommer i objekt 49 nära gården. Skogsalm hotas av almsjuka vilket orsa-
kas av en svamp som endast angriper vuxna träd. Träden hinner därför repro-
ducera sig innan de insjuknar men gamla träd riskerar att bli en bristvara, något 
som drabbar många associerade arter. 

Hasselsnok Coronella austriaca – rödlistad (VU) 

Hittades i ett skogsbryn vid stugorna nordost om inventeringsområdet (karta 
6). Arten hotas av biotopförändringar till följd av ändrad markanvändning.  
Igenväxning av öppna till halvöppna gräs- och hedbiotoper, förstörelse och 
påverkan av viktiga biotoper som övervintringsplatser samt trafik utgör hot 
mot arten. 

Tallticka Phellinus pini – rödlistad (NT) 

Påträffades på en grov tall i objekt 32. Tallticka är en parasitsvamp som före-
kommer på gamla levande tallar och främst uppträder på träd över 150 år. Ar-
ten hotas av igenväxning och avverkning samt brist på lämpliga värdträd. 

Blyertslav Buellia violaceofusca – rödlistad (NT) 

Har tidigare noterats på den mycket grova eken i objekt 48 (Artportalen – Hul-
tengren 2014). Förekommer främst på grovsprucken ekbark i bestånd med 
lång trädkontinuitet och hög luftfuktighet, ofta längs kusten. Arten hotas av 
igenväxning som kan konkurrera ut värdträdet och brist på lämpliga ersätt-
ningsträd. 

Skuggorangelav Caloplaca lucifuga – rödlistad (NT) 

Förekommer på den mycket grova eken i objekt 48 (Artportalen – Hultengren 
2014). Arten växer främst på grova ekar i halvöppet till slutet läge, vanligen 
inne i djupa barksprickor. Igenväxning som konkurrerar ut värdträdet är ett hot 
mot arten. 

Oxtungssvamp Fistulina hepatica – rödlistad (NT) 

Växer ofta vid basen på gamla levande ekar och hittades på en grov ek i objekt 
29. Enligt lövskogsinventeringen har den även förekommit i lövskogsbeståndet 
vid entrén (Gimdal 1997). Svampen är en svag parasit och anses vara en av 
huvudorsakerna till ihåliga ekstammar, vilket gynnar många andra naturvårdsin-
tressanta arter. Arten hotas av avverkning av värdträd och lämpliga ersättnings-
träd kring fyndplatserna. Igenväxning som konkurrerar ut lämpliga värdträd är 
också ett hot mot arten. 

  



Inventering av naturvärden vid Seläters camping  
Underlag för detaljplan Naturcentrum AB 2016-02-12 

 73 (80) 

Rödbrun blekspik Sclerophora coniophaea – rödlistad (NT) 

Har noterats på den mycket grova eken i objekt 48 (Artportalen – Hultengren 
2014). I Sydsverige förekommer arten främst på ek i gamla öppna lövskogar 
och hotas av att värdträdet dör, antingen genom igenväxning eller avverkning. 

Gröngöling Picus viridis – rödlistad (NT) 

Spår av födosökande gröngöling noterades i en myrstack i skogen norr om 
Smedjan. Arten föredrar mosaikartade halvöppna landskap och är en karak-
tärsart för ekhagar. Största hotet tros vara försämrad kvalité på häckningsmil-
jöerna. Igenväxning av ekhagar och brist på främst grova svampangripna aspar 
där gröngölingen kan hacka ut sitt bohål påverkar arten negativt.  

Havsörn Haliaeetus albicilla – rödlistad (NT) 

Har noterats förbiflygande i inventeringsområdets östra del (Artportalen – 
Karlsson 2014). Havsörnens bo är mycket stort och placeras i toppen av kraf-
tiga tallar. Arten hotas bland annat av avverkning och exploateringar som för-
sämrar dess häckningsbiotoper. Miljögifter är också ett hot och många fåglar 
förolyckas vid kollisioner med ledningar och trafik. Skyddad genom artskydds-
förordningen (EU:s fågeldirektiv). 

Duvhök Accipiter gentilis – rödlistad (NT) 

Har noterats förbiflygande i inventeringsområdets östra del (Artportalen – 
Karlsson 2015). Påverkas troligen negativt av det moderna skogsbruket genom 
ett minskande antal häckningsplatser och jaktbiotoper. 

Nattskärra Caprimulgus europaeus 

Spel/sång har noterats i inventeringsområdet (Artportalen – Karlgren 2007 
och Bengtsson 2008) samt strax utanför dess gräns i sydost (Artportalen – 
Bengtsson 2007). Arten förekommer på hällmarker och i hällmarkstallskogar 
där den även häckar. Skyddad genom artskyddsförordningen (EU:s fågeldirek-
tiv). 

Trädlärka Lullula arborea 

Har noterats frekvent vid den gamla soptippen ungefär 700 meter bort (Art-
portalen) och bedöms kunna förekomma även inom inventeringsområdet. Ar-
ten häckar gärna i gles hällmarkstallskog och är skyddad genom artskyddsför-
ordningen (EU:s fågeldirektiv). 

  



Inventering av naturvärden vid Seläters camping  
Underlag för detaljplan Naturcentrum AB 2016-02-12 

 74 (80) 

Generellt biotopskydd 
Biotoper som omfattas av generellt biotopskydd (7 kap 11 § miljöbalken) i 
odlingslandskapet har inventerats. Detta inbegriper murar, småvatten, diken, 
åkerholmar, odlingsrösen och pilevallar i eller vid jordbruksmark. Tre småvat-
ten och ett odlingsröse som uppfyller definitionen har noterats (karta 7). 

 

Karta 7. Tre småvatten och ett odlingsröse som omfattas av generellt biotopskydd notera-
des vid inventeringen. 
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Ett litet dike (1) löper längs åkermarkens norra kant. 

1. Dike norr om åkermarken 

Litet dike som löper från grusvägen norr om åkermarken, genom ett skogsbryn 
och vidare i den öppna åkermarken för att slutligen upphöra i ett albestånd. 
Diket var vattenförande vid inventeringstillfället men kan möjligen vara uttor-
kat under vissa perioder. 
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Ett brett dike (2) löper mellan de båda åkermarkerna. 

2. Dike mellan åkermarkerna 

Brett dike (1-1,5 m) med lugnt till snabbt rinnande vatten mellan två åkermar-
ker. Kaveldun, alsly och tåg dominerar växtligheten. En trumma har lagts in 
och bildar en övergång mellan de båda åkermarkerna. 

 

Till stora delar övervuxet odlingsröse (3) i skogen vid åkermarken. 
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3. Odlingsröse 

Upplag av stenar i närheten av hällmarken nordost om åkermarken. Blockmar-
ken har troligen sitt ursprung i jordbruksdriften och stenarna är numera till stor 
del övervuxna med mossor. Till skillnad från exempelvis diken som ska vara 
belägna i eller gränsa till jordbruksmark omfattas odlingsrösen av definitionen 
även om de ligger i närbelägen skogsmark. 

 

 

Diket mellan åkermarken och vägen (4) kantas av älgört. 

4. Dike längs vägen 

Relativt brett dike längs den stora vägen söder om åkermarken. Älgört, tåg och 
kaveldun samt en liten grupp björkar förekommer i och kring diket 

 

Känslighet för byggnation 
Inventeringsområdet hyser stora naturvärden som främst är knutna till de 
skyddsvärda träden vid entrén samt hällmarkerna och brynmiljöerna i norr där 
hasselsnok påträffades. Intressanta hällmarksmiljöer och ekskogar finns även i 
andra delar av inventeringsområdet. 

Ingen bebyggelse planeras som berör de skyddsvärda träden (objekt nr 46-48 
och 51). Igenväxningen är däremot stor och utgör troligen det främsta hotet 
mot trädens fortlevnad.  
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Inte heller planeras någon bebyggelse i de miljöer som bedömts lämpliga för 
hasselsnok och sandödla. Däremot kan arterna påverkas indirekt genom en 
ökad risk att dödas av trafik och byggnation, både vid själva exploateringen och 
efteråt om besökstrycket ökar. Risken för negativ påverkan kan minska genom 
att man minimerar byggnationer och vägdragningar tätt inpå de mest intres-
santa miljöerna, i synnerhet vid bergväggen och brynen i norr. Det är även 
viktigt att ta hänsyn till dessa områden i framtida planering. En förtätning av 
campingen skulle kunna innebära en ökad trafik och högre exploateringsgrad 
på de idag flacka gräsytorna. Möjligen kan detta kompenseras genom vissa 
utökade skötselåtgärder (se nedan). 

Förslag på skötsel 
Områdets värden är höga men hotas i nuläget av igenväxning. Detta gäller så-
väl skyddsvärda träd som mosaikartade, steniga brynmiljöer och i viss mån 
även hällmarker (se naturvärdesobjekt 32 och 37). Det finns dock goda möjlig-
heter att med relativt enkla medel förbättra förutsättningarna för skyddsvärda 
arter genom naturvårdsanpassad skötsel.  

Frihuggning av jätteträd 

Flera jätteekar är i behov av frihuggning då de är mer eller mindre trängda av 
andra träd. Detta är som mest akut för eken i objekt 48, vilket även har note-
rats vid tidigare inventering (Karlsson & Hultengren 2014) men skulle även 
gynna eken vid gården (objekt 47) som trängs av lövskogen i sydväst samt den 
blivande jätteeken i objekt 43. Även om den döda eken i objekt 51 inte är i 
behov av frihuggning av samma anledning kan öppnare förhållanden göra att 
substratet (död ved) bevaras under en längre tid. Frihuggningar kan även ge-
nomföras för att gynna lämpliga ersättningsträd i närheten och därigenom öka 
möjligheten för naturvårdsintressanta arter att förekomma i området även på 
sikt. Skötseln av ekbestånden i objekt 28 och 29 är troligen positiv ur natur-
vårdssynpunkt, även om öppnare förhållanden i söder skulle vara än mer gynn-
samt.  

Frihuggning bör ske etappvis över flera år. Stackmyror kan invadera ihåliga 
träd (en myrstack förekommer redan i objekt 51), något som kan minska före-
komsten av naturvårdsintressanta skalbaggar. Detta kan motverkas genom att 
ta bort ris av barrträd samt eventuellt använda pyretroider (Höjer & Hulten-
gren 2004). 

Naturvårdsanpassade röjningar 

Det finns goda möjligheter att förbättra förhållandena för hasselsnok och 
eventuellt även sandödla. Naturvårdsanpassade röjningar kan öppna upp speci-
ellt blockrika områden som vuxit igen som objekt 3 och 4 i den fördjupade 
artinventeringen. Däremot behöver röjningen inte omfatta hela objekt nr 3 
utan kan fokusera på de mest steniga partierna. I objekt 7 kan förutsättningar-
na för hasselsnok förbättras genom försiktig röjning av det täta fältskiktet för 
att skapa en mer mosaikartad struktur med större variation i fält- och 
buskskikt. Hasselbuskar och död ved bör däremot lämnas.  
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