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Sammanfattning 
Ulricehamns kommun arbetar med en detaljplan sydost om Ulricehamns tätort. Syftet med 

detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ny skola och ett nytt bostadsområde. Större delen av 

planområdet har sedan tidigare inventerats men då det nu har utökats något finns behov av 

kompletterande naturvärdesinventeringar. En rekommendation finns också om att inventera hasselmus 

i området då arten har noterats i närheten. Ulricehamns kommun har gett Örnborg Kyrkander Biologi 

& Miljö AB i uppdrag att göra naturvärdesinventeringar i de nytillkomna delarna som totalt omfattar 

ca 2,9 ha, samt en inventering av hasselmusbiotoper i hela planområdet. 

Naturvärdesinventeringen har gjorts på fältnivå vilket inkluderar en förstudie såväl som en 

fältinventering. Detaljeringsgrad medel har använts och NVI:n har gjorts med tillägget 

naturvärdesklass 4. Naturvärdesinventeringens fältdel genomfördes den 15 februari. Då 

fältinventeringen har gjorts utanför den period på året som anges i standarden för 

naturvärdesinventering är samtliga klassningar av naturvärdesobjekt att betrakta som preliminära. 

Hasselmus har inventerats genom eftersök av sommarbon. För detta gjordes två besök, dels den 15 

februari, dels den 23 februari. 

Naturvärdesinventeringen resulterade i fem identifierade naturvärdesobjekt med förhöjda naturvärden. 

Två av dessa hade naturvärden motsvarande klass 3 (påtagligt naturvärde) och tre av objekten hade 

naturvärden motsvarande klass 4 (visst naturvärde). Klassningarna är preliminära. 

Inventeringen av hasselmus resulterade inte i några fynd av hasselmusbon. Dock finns biotoper som 

skulle kunna lämpa sig för hasselmus att bygga bo i. Alla utom en av de utpekade möjliga 

hasselmusbiotoperna är marker av igenväxningskaraktär. 
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Inledning 
Ulricehamns kommun arbetar med en detaljplan sydost om Ulricehamns tätort. Syftet med 

detaljplanen är att skapa förutsättningar för en ny skola och ett nytt bostadsområde. Sedan tidigare har 

naturvärdesinventeringar (Lundström and Andersson, 2020a; Molau, 2019), inventeringar av fåglar 

(Andersson et al., 2019; Lundström and Andersson, 2020b), grod- och kräldjur (Johansson et al., 2019; 

Lundström et al., 2020) samt fladdermöss (Rydell and Eklöf, 2020, 2019) samt en inventering av 

områdets ekosystemtjänster (Molau and Lundström, 2020) gjorts inom planprocessen. Sedan dessa 

inventeringar genomfördes har planområdet utökats något och behov finns av att inventera också de 

nytillkomna delarna.  

I naturvärdesinventeringen från 2020 (Lundström and Andersson, 2020a) ges rekommendationen att 

en hasselmusinventering bör göras då 

arten tidigare noterats i området. 

Ulricehamns kommun har tidigare, i 

samarbete med fyra närliggande 

kommuner, genomfört ett LONA-

projekt med syfte att få en bild av 

artens status och utbredning i Sjuhärad. 

Inventeringar av hasselmus 

genomfördes under 2006-2009 och 

visade att arten finns tämligen väl 

spridd i kommunen, och i biotoper som 

sällan anses ha andra höga naturvärden 

(Danielsson et al., 2009).  

Ulricehamns kommun har gett Örnborg 

Kyrkander Biologi & Miljö AB i 

uppdrag att göra 

naturvärdesinventeringar i de 

nytillkomna delarna som totalt 

omfattar ca 2,9 ha, samt en 

hasselmusinventering i hela 

planområdet. 

De aktuella inventeringsområdena 

framgår av figur 1. 

 

Figur 1. Lokalisering av de aktuella inventeringsområdena. 
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Metod 

Naturvärdesinventering (NVI) 

För det aktuella inventeringsområdet har en naturvärdesinventering gjorts enligt SS 199000:2014 och 

med stöd av SIS-TR 199001:2014 (Swedish Standards Institute (SIS), 2014). Den använda 

standardiserade metoden får numera anses gälla som nationell standard för naturvärdesinventering. 

Metoden är framtagen för att identifiera, avgränsa, dokumentera och naturvärdesbedöma geografiskt 

avgränsade områden, s.k. Naturvärdesobjekt (NVO), med förhöjda naturvärden, vilka bedöms vara av 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesinventeringen har gjorts på fältnivå vilket inkluderar en 

förstudie såväl som en fältinventering. Detaljeringsgrad medel har använts vilket innebär att 

naturvärdesobjekt på 1000 m2 eller mer samt linjeformade objekt med en längd av 50 m eller mer och 

en bredd av 0,5 m eller mer identifieras. NVI:n har gjorts med tillägget naturvärdesklass 4. Förstudien 

har gjorts utifrån tidigare NVIer där naturvärdesobjekt har identifierats i angränsande områden 

(Lundström and Andersson, 2020a; Molau, 2019) samt artobservationer i Artportalen (SLU 

Artdatabanken, 2022). Även uttag av skyddsklassade fynd i Artportalen har gjorts.  

I förstudien identifierades och avgränsades preliminära delområden på karta. Dessa fick också en 

preliminär naturvärdesklass. Därefter inventerades områdena i fält i enlighet med modellen i SIS-

standarden som utgår från bedömningskriterierna: 

• Art (artrikedom samt förekomst av naturvårdsarter) (Hallingbäck, 2013) 

• Biotop (biotopkvalitet samt sällsynthet och hot)  

Naturvärdesklassningen utgår ifrån art- och biotopvärden som vägs samman till naturvärden enligt en 

fyrgradig skala: 

1. Högsta naturvärde 

2. Högt naturvärde 

3. Påtagligt naturvärde 

4. Visst naturvärde 

Naturvärdesinventeringens fältdel genomfördes av Britta Lidberg från Örnborg Kyrkander Biologi & 

Miljö AB den 15 februari 2022. Vädret för dagen var mulet med duggregn av och till samt en liten 

snöby, mestadels var det dock uppehåll. Temperaturen låg på ca +3℃. 

Enligt den standardiserade metoden ska fältinventering i denna del av landet utföras mellan 1april och 

30 november samt under snö- och isfria förhållanden. Eftersom fältinventeringen utfördes i februari då 

det inte är optimalt att inventera viktiga naturvårdsarter från artgrupper såsom t.ex. kärlväxter, 

groddjur och fåglar så har samtliga bedömningar klassats som preliminära. 
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Gjorda bedömningar i samband med NVI ska kunna användas som ett strategiskt verktyg i samband 

med detaljplanearbete, exploatering i naturmiljöer och vid naturvårdande åtgärder och naturskydd. 

Naturvärdesinventering är dock ingen exakt vetenskap utan bygger på befintlig samlad kunskap som 

finns inom naturvård, ekologi och naturgeografi där många aspekter värderas och vägs samman. Den 

slutliga bedömningen kan sålunda förändras om ny kunskap tillförs för aktuellt område. 

Vid allt kartarbete har koordinatsystem SWEREF 99 13 30 använts. 

Hasselmusinventering 

Hasselmusen hör till familjen sovmöss och ligger i dvala från ungefär oktober till april. Inventering i 

februari görs därmed genom att leta efter mössens sommarbon i lämpliga miljöer. Bästa tiden för 

denna typ av inventering är i november när bona nyss har övergivits, löven har fallit och bona ännu 

förhoppningsvis inte hunnit fara illa av höst- och vinterstormar, snö m.m. Att göra denna inventering i 

februari är därmed inte optimalt. För att få en bild av möjligheten att hitta bon gjordes en 

rekognosceringstur till ett känt hasselmusområde norr om golfbanan i Ulricehamn. Där påträffades ett 

hopsjunket men i övrigt intakt bo samt ett bo som delvis rasat ner. Det är med andra ord möjligt att 

hitta bon men en avsaknad av fynd kan också bero på att bon har blivit förstörda. 

Det område som var aktuellt för hasselmusinventering fältbesöktes och biotoper som skulle kunna 

vara intressanta för hasselmus att bygga bo i studerades extra nog i jakt på gamla bon. De tänkbara 

hasselmusbiotoperna ritades in på karta och fick en beskrivning. 

Hasselmusinventeringen genomfördes vid två tillfällen. Dels av Britta Lidberg i samband med 

naturvärdesinventeringen den 15 februari, dels av Jonas Örnborg den 23 februari. Samtliga intressanta 

hasselmusbiotoper besöktes vid båda tillfällena. 

Resultat 

Skyddade områden och andra utpekade naturvärden 

Varken de delar som är berörda för naturvärdesinventering eller de delar som är berörda för 

hasselmusinventering omfattas av några formellt skyddade områden. 

De naturvärden som finns utpekade sedan tidigare har samtliga identifierats i de inventeringar som 

initierats inom planprocessen och som nämnts ovan under inledningen. I naturvärdesinventeringarna 

har sammanlagt 16 naturvärdesobjekt med klasserna 2-4 identifierats. Två av dem gränsar till de 

kompletterande områden som har naturvärdesinventerats inom föreliggande uppdrag. Inget av 

naturvärdesobjekten beskrivs i särskild ordning med tanke på förekomst av lämpliga hasselmushabitat. 
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Fågelinventeringarna visade på ett stort antal revir av främst tättingar och sångare. Av de arter som 

bedömdes häcka i området är följande rödlistade enligt den senaste rödlistan (SLU Artdatabanken, 

2020): entita (NT), grönsångare (NT), björktrast (NT), svartvit flugsnappare (NT) och ärtsångare 

(NT). 

Vid fladdermusinventeringarna noterades sammanlagt sex arter. Nordfladdermus och brunlångöra 

anses vara de som drabbas hårdast av en eventuell framtida exploatering, båda dessa är rödlistade som 

Nära hotade (NT). I fladdermusrapporten från 2020 (Rydell and Eklöf, 2020) betonas vikten av att inte 

bara se till påverkan på fladdermöss från varje enskild exploatering utan att hänsyn också måste tas till 

den kumulativa effekten av exploateringar över längre tid. Den sammanlagda påverkan riskerar då att 

bli påtaglig. 

Resultaten från grod- och kräldjursinventeringarna var fynd av en huggorm vid en stenmur i brynmiljö 

samt fynd av två kopparödlor. Det finns bl.a. stenmiljöer som skulle kunna nyttjas av grod- och 

kräldjur och området har därmed visst värde för dessa artgrupper. 

Tidigare artobservationer 

Från de områden som i detta uppdrag varit aktuella för naturvärdesinventering finns, sett till 

naturvårdsarter, endast rapporter om fåglar och rapporterna är angivna med så låg lägesnoggrannhet att 

de inte med säkerhet går att knyta arterna till något av områdena. 

Strax nordväst om inventeringsområdet för hasselmus, alldeles utanför gränsen, finns en rapport från 

2008 om hasselmus. Det är dock inte angivet om det rör sig om en individ eller ett bo. 
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Identifierade naturvärdesobjekt (NVO) med 

naturvärdesklassning 

Naturvärdesinventeringen resulterade i fem identifierade naturvärdesobjekt med förhöjda naturvärden. 

Två av dessa hade naturvärden motsvarande klass 3 (påtagligt naturvärde) och tre av objekten hade 

naturvärden motsvarande klass 4 (visst naturvärde). Naturvärdesobjekten presenteras i figur 2 och 3 

samt beskrivs nedan tillsammans med motiveringar till klassningarna. Observera att klassningarna är 

preliminära. 

 

Figur 2. Identifierat naturvärdesobjekt i norra delen av inventeringsområdet. 
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Figur 3. Identifierade naturvärdesobjekt i södra delen av inventeringsområdet. 
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NVO 1. BLANDLÖVSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  1,44 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Naturvärdesobjektet utgörs av ett björkdominerat lövskogsbestånd med stort inslag av asp. Förutom 

björk och asp finns i området även sälg, rönn och enstaka ekar, alar, tallar och silvergranar. Det 

kommer även yngre bok i buskskiktet. De flesta träd har inte ännu nått medelåldern men det finns 

några undantag i form av ett par grövre björkar, aspar och tallar. I norra gränsen står även en 

medelgrov ek. Det finns även ett parti med halvgrova aspar. Äldre och halvgammal asp används ofta 

av hackspettar för att hacka ut bohål i, 

inga hålträd kunde konstateras i 

området men får träden stå finns snart 

goda chanser att de kommer att 

användas av hackspettar. 

Stubbar vittnar om att uttag av större 

träd har gjorts. Bitvis är det gott om 

klent lövsly, sannolikt har en röjning 

gjorts nyligen efter vilken slyet har 

slagit upp. 

Ett par av träden har skador på 

stammen vilket skapar substrat för 

insekter och svampar. Det är ont om 

död ved och det noterades endast ett 

dött stående träd och några enstaka lågor. I den medelgrova eken finns död ved i form av döda grenar i 

kronan.  

I fältskiktet dominerar blåbär men här finns även lingon, örnbräken, vårfryle, harsyra m.m. Framför 

allt i närheten av de större silvergranarna, men även på andra ställen, finns ett stort uppslag av 

silvergransplantor. I bottenskiktet hittades, förutom triviala mossarter, även västlig hakmossa. 

Ungefär mitt i området är en mindre vattensamling som vid inventeringstillfället var isbelagd. Från 

vattensamlingen går ett dike västerut, vid GC-vägen i områdesgränsen är diket igensatt vilket 

resulterat i ett fuktområde invid vägen.  

  

Figur 4. NVO 1 sett från sydväst. 
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Området är delvis stenigt och det löper även en stenmur från de mellersta delarna av området och rakt 

söderut. Bland stenarna, både på marken och i muren, bildas skrymslen som kan utgöra 

livsmiljöer/övervintringsplatser för mindre däggdjur men även insekter m.fl. 

Nordost om området ligger Lassalyckans idrottsanläggning med flera dammar. I den närmsta dammen, 

dit det är ca 210 meter, noterades under 2008-2010 stor förekomst av spelande vanlig groda och vanlig 

padda. Groddjuren kan tänkas nyttja lövskogen som livsmiljö utanför lekperioden då de söker sig till 

fuktig skogsmark samt övervintrar under stenar och i håligheter i marken. 

Vid inventeringstillfället uppehöll sig en del småfåglar i området, det rörde sig dock endast om vanliga 

arter såsom talgoxe, grönsiska och domherre. 

I naturvärdesinventeringen som gjorts i angränsande område söderut 2020 (Lundström and Andersson, 

2020a) identifierades skogen på andra sidan GC-vägen som ett klass 3-objekt. Den skogen har likheter 

med NVO 1 men där finns även inslag av äldre träd. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Västlig hakmossa är en skoglig signalart. Den har lågt eller inget signalvärde i sydvästra Sverige men 

Ulricehamn ligger på gränsen till när den börjar räknas som en medelgod signalart. Den har således 

klassats som en naturvårdsart i detta sammanhang och området bedöms därmed ha ett visst artvärde.  

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Flera delar bidrar till områdets biotopvärden. Först och främst att det utgörs av lövskog som dessutom 

har viss blandning i artsammansättningen. De relativt många halvgrova asparna samt övriga 

medelgrova träd lyfter biotopvärdet. Vattensamlingen som sannolikt åtminstone håller vatten 

tillräckligt för att utgöra en potentiell leklokal för grodor på våren bidrar likaså samt att skogen kan 

utgöra livsmiljö även andra tider på året för groddjur. 

Negativt för biotopvärdet är att äldre träd har plockats ut, att det i princip saknas död ved och att det är 

ett relativt litet område som omgärdas av bil- och gångvägar och därmed är mer eller mindre stört av 

mänsklig aktivitet. Förekomsten av silvergran är också negativt då arten är införd och i 

ArtDatabankens risklista (Strand et al., 2018) klassas som en art som kan utgöra en hög risk för 

inhemsk biologisk mångfald.  

Sammantaget är bedömningen att området hyser ett visst biotopvärde. 
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Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett 

Påtagligt naturvärde (klass 3). Bedömningen är preliminär då fältinventeringen har gjorts utanför 

den period på året som standarden anger. 

 

NVO 2. GRANDOMINERAD BLANDSKOG 

Naturtyp Skog och träd Areal  0,17 ha Naturvärdesklass   3 

Allmän beskrivning 

Detta är en olikåldrig, grandominerad blandskog med gläntor och varierad täthet i trädskiktet. Riktigt 

gamla träd saknas men det finns ändå en relativt stor åldersvariation, framför allt av gran. Det finns 

även små undertryckta granar som är äldre än vad deras dimension skvallrar om. Förutom gran finns 

allmänt med björk men även relativt mycket rönn, lite videsnår samt enstaka sälg, hassel och ek. I 

botten- och fältskiktet noterades triviala mossor, gräs, blåbär, björkpyrola, harsyra, vårfryle m.m. 

    

Figur 5. NVO 1. Till vänster den isbelagda vattensamlingen. Till höger stenmuren samt aspar och en silvergran.   
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Det finns äldre stubbar. Det är ont om död ved och den som finns utgörs i huvudsak av mer eller 

mindre grova grenar som ramlat ner. 

I västra kanten löper en stenmur som är av värde som livsmiljö för insekter m.fl.  

Biotopen fortsätter österut utanför naturvärdesobjektets avgränsning. Västerut gränsar objektet till ett 

naturvärdesobjekt med klass 3 som avgränsades i den tidigare naturvärdesinventeringen 2019 (Molau, 

2019). Det objektet utgörs dock av lövskog.  

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades och området bedöms därför ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Området har strukturer som återfinns i naturliga skogsekosystem såsom olikåldrighet, variation i 

täthet, trädslagsblandning och lövinslag. Dock saknas framför allt död ved samt riktigt gamla träd. 

Utifrån detta bedöms området ha ett påtagligt biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att området har ett Påtagligt 

naturvärde (klass 3). Bedömningen är preliminär då fältinventeringen har gjorts utanför den period 

på året som standarden anger. 

 

 

    

Figur 6. NVO 2. Stenmuren i västra kanten. Även bilden på 

rapportens framsida är från NVO 2. 
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NVO 3. STENMUR 

Naturtyp Berg och sten Längd  85 m Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Objektet utgörs av en stenmur som är ca 85 m lång. I norra delen där den är som bäst bevarad med en 

tydlig konstruktion är den ca 80 cm hög och ungefär lika bred. Längre söderut har delar av muren 

rasat. 

I norra änden har något djur, möjligtvis en räv, grävt under stenarna och eventuellt finns det en 

hålighet under stenarna som nyttjas som gryt. 

Stenmuren löper i norra delen genom en yngre granproduktionsskog, i södra delen går den i gränsen 

mellan en nyare granplantering och en uppvuxen skog. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som 

därmed bedöms ha ett obetydligt artvärde.  

Bedömningsgrunder för områdets 

biotopvärden 

Stensamlingar såsom t.ex. stenmurar skapar 

skrymslen och vrår där t.ex. mindre däggdjur, 

insekter och groddjur kan hitta livsmiljöer eller 

övervintra. En stenmurs biotopvärde ökar om den 

är solbelyst eftersom många arter nyttjar de varma 

stenarna, t.ex. reptiler. I detta fall drar alltså det 

faktum att muren är skuggad ner biotopvärdet. 

Sammanfattningsvis bedöms muren ändå hysa ett 

visst biotopvärde. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger 

bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst naturvärde (klass 4). Bedömningen är 

preliminär då fältinventeringen har gjorts utanför den period på året som standarden anger. 

  

Figur 7. Norra delen av den stenmur som utgör NVO 3.  
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NVO 4. SKOGSDIKEN 

Naturtyp Vattendrag Areal  0,09 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Detta objekt utgörs av två diken som går samman till ett. Det ena diket avvattnar en damm medan det 

andra har oklart ursprung. Vid inventeringen var det mycket vatten i dikena men det var också 

generellt höga vattennivåer vid tillfället. 

De delar av dikena som ingår i naturvärdesobjektet passerar över skogsmark med planterad gran. I 

granplanteringen har björk röjts bort och detta har gjorts ända fram till dikena. Dikenas form varierar 

från relativt djupa fåror till bredare och mer lugnflytande sträckor. 

Även om röjningar av björksly har gjorts så kantas delar av dikena ändå med en del löv. Här finns 

några aspar, sälgbuketter, alar och fläder. I söder har objektet breddats till att även omfatta en större 

nyponbuske och andra snår. 

Biotopen fortsätter utanför naturvärdesobjektets avgränsning. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Inga naturvårdsarter noterades i området som därför bedöms ha ett obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Även om vattennivåerna vid inventeringstillfället var generellt höga så bedöms dikena, åtminstone det 

norra som kommer från dammen, vara ständigt vattenförande. Vattenmiljöer är i stort sett alltid av 

värde för biologisk mångfald då de under det senaste seklet minskat mycket i landskapet på grund av 

utdikningar. I ljuset av det bedöms till och med grävda diken som dessa ha ett visst biotopvärde. 

Positivt för biotopvärdet är också inslaget av löv av olika träd- och buskslag utmed dikena, samt de 

snåriga miljöerna. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 

En sammanvägning av art- och biotopvärde ger bedömningen att naturvärdesobjektet hyser ett Visst 

naturvärde (klass 4). Bedömningen är preliminär då fältinventeringen har gjorts utanför den period 

på året som standarden anger och eftersom inga inventeringar har gjorts i vattnet och inte heller några 

undersökningar av vattenkvaliteten. 
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NVO 5. STENRÖSE 

Naturtyp Berg och sten Areal  0,04 ha Naturvärdesklass   4 

Allmän beskrivning 

Mellan de två dikena som utgör NVO 4 ligger ett stort röse bestående av stora stenblock. I röset har en 

sälgbukett kommit upp. 

Bedömningsgrunder för områdets artvärden 

Vid inventeringstillfället kunde inga naturvårdsarter noteras och objektet bedöms därmed ha ett 

obetydligt artvärde. 

Bedömningsgrunder för områdets biotopvärden 

Som beskrivits ovan för NVO 3 så har stensamlingar ett värde som livsmiljö för allehanda djur. Då 

detta stenröse består av block skapas större håligheter vilket gynnar andra djur än stenmuren där 

håligheterna är små. Stenröset är delvis skuggat men viss solinstrålning kan ändå nå stenarna och 

värma dom, vilket är positivt. Bedömningen är att röset har ett visst biotopvärde.  

    

Figur 8. NVO 4. Till vänster en del av diket med djupare fåra och högre vattenflöde. Till höger en del med bredare fåra 

och lugnare flöde. 
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Sammanfattande naturvärdesbedömning 

Sammantaget bedöms objektet ha ett Visst naturvärde (klass 4). Bedömningen är preliminär då 

fältinventeringen har gjorts utanför den period på året som standarden anger. 

Hasselmusinventering 

Inventeringen av hasselmus resulterade inte i några fynd av hasselmusbon inom planområdet.  

De biotoper som bedömts som mer eller mindre lämpliga för hasselmus redovisas i figur 10 och med 

beskrivning nedan. 

1. I huvudsak ett kornellbestånd men här finns även spirea (utmed GC-vägen), olvon och lövsly. 

Skuggas av stora aspar och alar och bedömdes därför som ej intressant. Inventerades på bon 

endast vid första inventeringstillfället. 

2. Hygge med lövsly av olika trädslag. Till stora delar ganska tätt sly, ca 1-3 meter högt. Även en 

hel del hallon samt lite örnbräken, några smågranar i kanterna. Solbelyst område. Detta bedömdes 

vara den mest lämpliga hasselmusbiotopen i området då det är av hyfsad omfattning arealmässigt, 

det är relativt ostört bortsett från vandringsleden som går igenom och det är solbelyst. Det 

ansluter dessutom till skog, dvs det omges inte av miljöer som utgör barriärer för hasselmusen 

såsom öppna gräsmarker, vattendrag osv. 

    

Figur 9. NVO 5. Stenröset. 
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3. Lövsly och granplantor på norrsidan av hygge, dvs solbelyst. Dock relativt lågt sly, max ca 2 m 

och granplantorna bara ca 0,5-1 m höga. 

4. Ett område med små täta granplantor (de flesta ca 0,5-1 m) men också en del blandat lövsly och 

lite hallon. Litet område, förmodligen inte fullt solbelyst och det ligger något isolerat ute på 

hygget. 

    

Figur 10. Miljöer där hasselmusbon har eftersökts.  
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5. Björkdominerat mycket tätt lövsly som kommit upp efter avverkning, 5-6 m högt. Inslag av 

enstaka mindre granar och någon glänta med hallon. Slyvegetationen fortsätter söderut till vägen 

men där med skuggande överståndare av björk och asp vilket gör det mindre attraktivt och den 

delen har därför inte inkluderats som hasselmusbiotop. 

6. Tätt lövsly, ca 5-6 m högt. Även en tät tujahäck samt lite hallon. Soligt läge men alldeles intill 

flera hus vilket skapar störning. 

7. Sydvänt bryn med i huvudsak aspsly (4-5 m högt). I östra kanten även hallon. Brynet är beläget 

vid en tämligen liten åker vilket gör solinstrålningen begränsad, dessutom är slyvegetationen 

relativt gles. Således ett mindre optimalt område, men det har inventerats då det inte kunde 

uteslutas. 

8. Ett sydvänt relativt tätt bryn med diverse lövbuskage och några smågranar, solinstrålningen är 

god. Framför brynet finns täta bestånd av hallon, de är dock relativ låga. Brynet är en mycket 

möjlig biotop för hasselmöss. 

9. Ett kortare bryn med ca 2 m högt lövsly samt en tät grupp med granar på ca 8-10 m. Brynet är 

västvänt vilket ger viss men inte optimal solinstrålning då hasselmössen föredrar morgonsol. 

10. En granplantering med björksly, ca 4-6 m högt. I vissa delar finns täta snår och möjliga 

hasselmusbiotoper medan det i andra delar av planteringen är glesare, delvis p.g.a. att björksly har 

röjts. God solinstrålning. 

Sammanfattningsvis är de flesta av de områden som bedömts som möjliga hasselmusbiotoper av 

igenväxningskaraktär och de kan anses lämpliga för hasselmöss under ca 5-10 år. Därefter kommer 

vegetationen bli för hög, den snåriga miljön försvinner och det blir för skuggigt. Av de utpekade 

områdena är det endast nr 8 som är en mer permanent miljö, förutsatt att åkermarken framför hålls 

öppen så att solinstrålningen består. 
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