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Inledning
Den här rapporten innehåller material som ut-
gör underlag till miljöökonsekvensbeskrivning 
(MKB) för projekt Kyrkeröd, etablering av vind-
kraftverk i Orust kommun.

Rapporten innehåller tre separata delar;

Del 1: Kompletterande arkeologisk utredning 
och naturvärdesbedömning.

Del 2: Biotopkartering 

Del 3: Bedömning avseende påverkan på flad-
dermusfaunan 

Underlag till miljökonsekvensbeskrivning

Projekt Kyrkeröd, Orust kommun



Ill. 1. Utformningen av projekt Kyrkeröd.
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Del 1: Kompletterande arkeologisk 
utredning och naturvärdesbedöm-
ning

Sammanfattning
Under våren 2010 genomförde Rio Kultur-
kooperativ en arkeologisk utredning och na-
turvärdesbedömning inför en planerad vind-
kraftspark om tre vindkraftverk vid Kyrkeröd, 
Stala socken, Orust kommun, Västra Göta-
lands län. För tidigare rapport, se Andersson, 
Grahn-Danielson och Gerre 2010. Efter att 
rapporten blivit tryckt framkom det vid samråd 
med telebolaget Telenor att två av vindkraft-
verken stod i konflikt med bolagets telelänk-
stråk. Rio Kulturkooperativ genomförde därför 
i september 2010 en kompletterande utred-
ning av nya verksplaceringar. Tre nyupptäckta 
fornlämningar har mätts in. De har fått num-
mer 1014:27-29 i Rio Kulturkooperativs da-
tabas. En tidigare inmätt lämning, 1014:24, 
har mätts in i sin helhet och fått en ny beskriv-
ning. Resultatet av utredningen kommer att 
rapporteras till FMIS.
 Längs tidigare utredd vägsträcka har en na-
turhänsynspunkt tillkommit. Då det var högre 
vattenflöde än vid tidigare inventeringstillfälle, 

upptäcktes en fuktstråkspassage där det bör 
läggas in ett par mindre vägtrummor. 
 Fornlämningarna påverkas inte av den för-
ändrade utformningen av vindparken. Inga 
höga naturvärden har påträffats vid de nya 
verksplaceringarna och därtill hörande anslut-
ningsvägar, vilket innebär att det inte förelig-
ger några konflikter med naturvården om före-
slagen hänsyn tas.

Ill. 2. Verksplacering för verk 3.



Ill. 3. Resultat arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning, södra delen av utredningsområdet.
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Syfte
Syftet med den kompletterande utredningen 
var att utreda förekomsten av okända forn-
lämningar och kulturhistoriska lämningar inom 
ett område med nya verksplaceringar för vind-
kraftsetablering vid Kyrkeröd, Stala socken, 
Orust kommun. Vidare har en översiktlig inven-
tering och bedömning av naturmiljön utförts 
inom området.

Metod
Vid utredningen inventerades ett område med 
cirka 100 meters diameter runt de nya verks-
placeringarna. Vidare inventerades en korridor 
på minst tjugo meter längs planerade väg-
sträckningar i samband med de nya verkspla-
ceringarna.
 Objekt och områden med fornlämningar och 
kulturhistoriska lämningar fotodokumentera-
des, beskrevs och mättes in med GPS. Vid 
utredningen gavs de framkomna lämningarna 
nummer 1014:27-29 i Rio Kulturkooperativs 
databas. Lämningarna kommer att rapporte-
ras till FMIS.

Utredningsområdet
Utredningsområdet utgörs av ett skogsområde 
beläget mellan 35-105 meter över havet, inom 
fastigheterna Hoga 1:2, Hällsberg 1:9 och 
1:10, Kyrkeröd 1:3, Målleröd S:1, Övre Hoga 
2:3, 2:4 och 2:9 i Stala socken, Orust kom-
mun. Platserna för vindkraftverken är belägna 
på höjdpartier i landskapet, beväxta med häll-
markstallskog. Vägdragning sker i skogs- och 
hällmark och följer delvis befintliga skogsvägar.
 Den första utformningen på vindparken har 
ändrats så att verksplats 2 har flyttats till en 
höjd cirka 200 meter nordost om tidigare pla-
cering, illustration 1. Höjden begränsas i väs-
ter av en låg brant och igenväxt åkermark. I ös-
ter är en brant sluttning beväxt med skog som 
övergår i hyggesmark. Verksplats 3 har flyttats 
50 meter söderut och ligger belägen i samma 
terräng som tidigare (hällmarkstallskog).

Resultat Naturmiljö
De utredda verksplaceringarna är belägna på 
höjdpartier med medelåldrig hällmarkstallskog, 

illustration 2. Ett fuktstråk, naturhänsynspunkt 
20, på tidigare utredd vägsträcka var vid detta 
inventeringstillfälle blötare än vid föregående 
fältbesök, illustration 3-4. 

Resultat Kulturmiljö
Under den kompletterande utredningen har Rio 
Kulturkooperativ mätt in och beskrivit tre forn-
lämningar, vilka har erhållit nummer 1014:27-
29 i Rio Kulturkooperativs databas. En tidigare 
inmätt stengärdsgård (1014:24) har fått en ny 
beskrivning och blivit inmätt i sin helhet. 
 Fornlämningarna utgörs av en kvarnlämning, 
en stengärdsgård och en husgrund efter lägen-
hetsbebyggelse. Dessa redovisas på illustra-
tion 3-4.
 För en specifik beskrivning av varje enskild 
lämning hänvisas till bilaga 1. 

Antikvarisk bedömning och naturvärdes-
bedömning
Vid passage av fuktstråket, naturhänsyns-
punkt 20, bör det placeras en eller ett par min-
dre trummor i vägbanken för att minska påver-
kan på områdets hydrologi.
 Vid anläggning av verksplats 2 och vägen till 
verket bör varsamhet visas lämning 1014:24. 
Stengärdsgården är belägen på den norra kan-
ten av den höjd där verket planeras.
 Inga ytterligare hänsynsåtgärder krävs än 
de som framkommit i tidigare rapport, Anders-
son, Grahn-Danielson och Gerre 2010.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag 
om kulturminnen mm (KML) och genom miljö-
balkens generella hänsynsregler, där stor vikt 
läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kul-
turmiljöer. För fasta fornlämningar gäller också 
att de förutom lämningen i sig även omfattar 
ett större fornlämningsområde, vars storlek 
bedöms från fall till fall. Generell hänsyn bör 
visas de kulturhistoriska lämningarna, genom 
att vägområden och verksplatsområden inte 
bör läggas närmare lämningarna än 10 meter. 
Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
Länsstyrelsen.
 Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade en-
ligt 14 kap 8 § brottsbalken. Ansökan om sär-
skild gränsutmärkning lämnas till Lantmäteriet.



Ill. 4. Resultat arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning, norra delen av utredningsområdet.



Ill. 5. Karta med biotoper vid Kyrkeröd. 



12

Del 2: Biotopkartering 

Inledning
Med anledning av planerad vindpark vid Kyr-
keröd, Orust kommun, har en översiktlig bio-
topkartering tagits fram. Utredningsområdet 
omfattar främst det planerade vindområdet, 
det vill säga det område runt de planerade 
vindkraftverken som hamnar innanför den be-
räknade 40 dB (A) kurvan. Även området kring 
infartsvägen och utkanterna av vindområdet 
har studerats. 
 Utredningsområdet utgörs av ett skogsom-
råde beläget mellan 35-105 meter över havet, 
inom fastigheterna Hoga 1:2, Hällsberg 1:9 
och 1:10, Kyrkeröd 1:3, Målleröd S:1, Övre 
Hoga 2:3, 2:4 och 2:9 i Stala socken, Orust 
kommun. Platserna för vindkraftverken är be-
lägna på höjdpartier i landskapet, beväxta 
med hällmarkstallskog. Vägdragning sker i 
skogs- och hällmark och följer delvis befintliga 
skogvägar. 
 En biotopkartering ger en översyn av hur 
naturmiljön ser ut i ett område. Biotopkarte-
ringen är översiktlig och har tagits fram genom 
studier av arkivmaterial och flygfoton samt fält-
studier. Området har besökts i fält i samband 
med en mer detaljerad naturvärdesbedöm-
ning, Andersson m fl 2010. 

Resultat
Naturmiljön domineras av brukad barrskog 
med höjder med tunnare jordar framförallt i 
den västra delen. Skogen är typisk för denna 
region med talldominans på höjderna och gran 
i sänkorna. Skogen är mellan cirka 50-75 år 
med inslag av enstaka äldre träd, lövträd och 
en. I området finns en del hyggen och yngre 
planteringar. 
 En översiktlig genomgång av äldre kartmate-
rial har gjorts har i tidigare utredning, Anders-
son m fl 2010. Skifteskartor över gårdarna 
Kyrkeröd, Hoga och Hällsberg visar att det var 
utmarker i större delen av utredningsområdet 
under början av 1800-talet. Naturmiljön har 
under 1800-talet till större delen bestått av 
ljunghed med kala berg genomkorsade av små 
dalgångar. Den ekonomiska kartan från 1932 

visar att delar av utredningsområdet som idag 
täcks av skogsmark var åkermark under första 
halvan av 1900-talet. Således finns ingen lång 
skoglig kontinuitet i området.
 I de östra och västra utkanterna gränsar 
vindområdet delvis till öppen kulturmark. Mitt i 
området finns en lite större lövsumpskog nere i 
en svacka som är upptagen i sumpskogsinven-
teringen och våtmarksinventeringen, Länssty-
relsen 2010. Några andra dokumenterade na-
turvärden finns inte inom utredningsområdet, 
Skogsstyrelsen 2010, Länsstyrelsens 2010. I 
omgivningarna finns dock en del utpekade om-
råden de redovisas i Del 3, illustration 12.
 På illustration 5 visas olika typer av biotoper 
som förekommer inom och i nära anslutning 

Ill. 6. En mindre våtmark i den norra delen av utredning-
området.
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till utredningsområdet. För att få en överblick 
av naturmiljön ser ut så har vissa områden 
som med betydelse för den biologiska mång-
falden identifierats, så som våtmarker, jord-
bruksmark och hällmarker. Även kallhyggen/
ungskog har markerats, det är områden med 
lägre naturvärden.

 Våtmarker är viktiga biotoper, både som nä-
ringsfällor av främst kväve och som livsmiljö för 
många växt- och djursamhällen. Våtmarkens 
växt- och djurliv kan påverkas negativt om man 
till exempel genom anläggning av väg ändrar 
de hydrologiska förhållandena. De öppna våt-
marksmiljöerna i området är mycket små. 

Ill. 7. Hällmark i utredningområdet.

Ill. 8. Miljö A. Bäck vid fördämning. 
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 Hällmarkstallskogen har ofta varit opåver-
kad av skogsbruk under lång tid, och mängden 
döda eller döende träd är ofta högre här än i 
den skötta skogen. Skogen är gles och luckig 
och det grunda jorddjupet på hällmarkerna gör 
att även gamla träd har mycket klena dimen-
sioner. Hällmarkerna magasinerar soliga da-
gar mycket värme vilket gynnar bland annat 
nattflygande insekter och de djur som lever av 
dessa. Sprickor och block i hällmarker ger bra 
skydd och övervintringsplatser för ormar och 
ödlor. Den döda veden i denna öppna varma 
miljö hyser ibland många ovanliga värmeäls-
kande arter av till exempel insekter och lavar. 
Miljön är även lämplig för nattskärra. Inom ut-
redningsområdet är inslaget av äldre tallar på 
hällmarkerna lågt.

 Jordbruksmark kan vara av betydelse för 
många djur och växter om det är småbrutet 
landskap med inslag av åkerholmar, stenmu-
rar, småvatten och brynmiljöer med ädellöv-
skog. Mer modernt och storskaligt jordbruk 
saknar dock ofta dessa element och är relativt 
artfattiga miljöer. 
 Nedan redovisas mindre miljöer i området 
med lite högre naturvärden. De finns med på 
kartan över utredningsområdet, illustration 5. 
Vägnät och verksplatser har planerats så att 
dessa miljöer påverkas i mycket liten utsträck-
ning.

A. En sluttning med en liten bäck, ek, björk och 
en. Bäck rinner ned i en fördämning i form av 
en äldre kvarndamm, illustration 8.

Ill. 9. Miljö B. Fuktig björkskog med bäck/dike. Ill. 10. Miljö C. Område med grova granar.
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B. Ett mindre område med fuktig björkskog. 
Bäcken som rinner från Stala Kärr passerar 
genom området och är här utgrävd. Området 
har antagligen varit fuktigare men på grund av 
dikning är det nu relativt torrt, illustration 9. 

C. En sänka med stort inslag av grövre granar, 
upp till 3,5 meter i omkrets, illustration 10.
 
D. Öppen glänta vid torplämning. Här växer 
äppleträd och björnbär, illustration 11.

Ill. 11. Miljö D. Öppen glänta vid torplämning.
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Del 3: Bedömning avseende påverk-
an på fladdermusfaunan 

Syftet med denna rapport har varit att göra en 
bedömning av området, med avseende på flad-
dermöss, inför den planerade etableringen av 
vindkraft i området. Denna del är skriven av 
Stefan Pettersson, fladdermusinventerare, Rio 
Kulturkooperativ.

Inledning
Näst efter gnagare är fladdermöss världens 
mest artrika däggdjursordning och omfattar 
drygt 1000 arter. Artrikedomen innebär att 
fladdermöss utgör ungefär en femtedel av 
samtliga däggdjursarter. I Sverige har man i 
nuläget konstaterat 18 fladdermusarter. Av 
dessa anses 14 arter förekomma mer eller 
mindre regelbundet, Ahlén 2004.
 Det finns en rad faktorer som är betydelse-
fulla för fladdermöss. Tillgången på bra jakt-
biotoper med en hög och jämn produktion av 
insekter är viktig och styr ofta om ett område 
är rikt på fladdermöss eller inte. Födosöks-
områden kan också ha en geografisk varia-
tion över säsongen. Bra jaktbiotoper i lövskog 
karaktäriseras av framför allt äldre, glesare, 
luckig ädellövskog i anslutning till grunda sjö-
ar, våtmarker eller vattendrag, de Jong 2000. I 
jordbrukslandskapet är mosaikartade miljöer 
med till exempel lövskogar, hagmarker, ängar, 
bryn, alléer, äldre stora träd och bergsbranter 
i anslutning till vatten viktiga. Även tillgången 
till koloniplatser och viloplatser i anslutning till 
jaktområden är viktiga och fladdermöss gyn-
nas av bland annat större, äldre byggnader, 
grottor, hålträd, gamla grova träd och jordkäl-
lare. Kort sammanfattat så missgynnas flad-
dermöss av ren produktionsskog, kalhyggen 
eller stora intensivodlade åkerlandskap. Däre-
mot kan artdiversiteten vara hög i mosaikar-
tade miljöer med en god tillgång till koloniplat-
ser.
 Fladdermöss är fridlysta och fladdermus-
avtalet EUROBATS förbinder oss att vidta en 
rad åtgärder som främjar fladdermössen. Det 
innebär bland annat att ett område ska bedö-
mas med avseende på fladdermöss inför en 

planerad vindpark och särskilt med fokus på 
lokaler i närområdet som är potentiellt speci-
ellt artrika eller områden med rödlistade ar-
ter. 
 Det är känt att fladdermöss omkommer vid 
kollision med landbaserade vindkraftsverk, 
Ahlén 2002, och det är en allmän bedöm-
ning bland många forskare att fladdermössen 
är mycket hårdare drabbade än fåglar, Ahlén 
2008. Det har förekommit en rad olika hy-
poteser om varför fladdermössen slås ihjäl. 
Speciella väderförhållanden kan ge stora an-
samlingar av insekter kring rotorbladen med 
ökad kollisionsrisk under jakt. En studie visar 
dessutom att direkt kollision med rotorbladen 
inte förefaller vara nödvändig, då det under-
tryck som bildas runt rotorbladen kan få flad-
dermössens lungor att kollapsa, Baerwald m. 
fl. 2008. Vidare visar en litteraturstudie med 
data från Nordamerika på en ökad mortalitet 
vid låga vindhastigheter (<6 m/s) samt direkt 
före och efter kraftiga oväder, Arnett m. fl. 
2008.
 I Nordamerika har migrerande arter pekats 
ut som speciellt sårbara, då antalet fladder-
möss som dödas vid vindkraftverk tenderar att 
öka under perioder som sammanfaller med 
migration. En hypotes är att de drar ner på eko-
lokaliseringen för att spara energi under migra-
tionen, Cryan & Barclay 2009. I Sverige berörs 
flera långmigrerande arter varav stor fladder-
mus och trollfladdermus är mest kända, Ahlén 
1997, Ahlén m. fl. 2009. I Europa tyder dock 
studier på att även stationära arter drabbas 
i lika hög grad, vilket gör att även dessa bör 
beaktas, Ahlén 2010. Andra faktorer att ta 
hänsyn till vid etablering av vindparker är lokal 
migration och storleken på fladdermössens fö-
doterritorier. Lite är känt om de flesta svenska 
arternas territoriestorlek, men barbastell tycks 
nyttja områden i storleken 22-49 hektar, Eriks-
son 2004.
 Sammanfattningsvis är det därför av intres-
se att planera vindparker i områden som är 
mindre gynnsamma ur fladdermusperspektiv 
och undvika eller visa hänsynstagande vid eta-
blering av vindparker i områden med rödlistade 
arter eller särskilt artrika områden.
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Resultat och diskussion
Bedömningen av området inom den planera-
de vindparken är gjord genom tolkning av flyg 
och satellitbilder, fastighetskartan och annat 
tillgängligt material såsom Skogens källa, 
Skogens pärlor, våtmarksinventeringen, samt 
kända fladdermusinventeringar och fynd in-
rapporterade till Artportalen.
 Den planerade parken Kyrkeröd ligger mitt 
på Orust, cirka 8 kilometer nordväst om Sva-
nesund. Sett i en något vidare skala är områ-
det runt parken en småkuperad mosaik med 
barrskog och hällmark på höjderna och inflä-
tad jordbruksmark i dalarna. 
 Vindområdet domineras av barrskog och 
hällmarker. Inom projektområdet finns en min-
dre sumpskog med lövinslag. I övrigt är an-
delen löv lågt. Det finns inga skyddsklassade 
områden gällande naturvärden, illustration 
12. Var fladdermöss födosöker kan variera 
beroende på säsong. Till exempel kan sump-
skogar utnyttjas tidigt under säsongen när in-
sektstillgången är god för att sedan överges 
för andra födosökslokaler i andra områden. Ur 
fladdermussynpunkt är det därför fördelaktigt 
med en mix av olika gynnsamma biotoper inom 
ett större område. När det gäller vindområdet 
området så bedöms mixen av gynnsamma 
biotoper som relativt låg och således mindre 
fördelaktig ur fladdermusperspektiv. Som hel-
het bedöms vindområdet sakna majoriteten de 
faktorer som är gynnsamma för fladdermöss 
och bedöms vara av låg kvalitet och tämligen 
ointressant ur fladdermusperspektiv. Bedöm-
ningen är att fladdermöss sannolikt inte fö-
dosöker inom projektområdet i någon större 
utsträckning. Troligen är kulturlandskapet runt 
bergåsarna viktigare för fladdermössen som 
födosöksområde än skogen uppe på åsarna.
 Två områden i närområdet föreslås som 
mer intressanta ur fladdermussynpunkt, Illus-
tration 12. Runt Hårleby-Målleröd-Kyrkeröd, 
cirka en kilometer sydväst, finns det lokalt ett 
större inslag av lövträd och ett lite mosaikar-
tat jordbrukslandskap med gårdsmiljöer. Vid 
Kollungeröd vatten, cirka fem kilometer öster 
om vindområdet ligger ett odlingslandskap 
med mycket betesmark kring en liten sjö med 

två öar. Öppna strandängar avlöses av kullar 
med skog, en del löv, Ahlén 2008. Kollungeröd 
vatten är det närmast kända område som har 
fladdermusinventerats. Den enda arten som 
noterades där var nordisk fladdermus, Ahlén 
2008.
 Inga observationer av fladdermöss i närhe-
ten av projektområdet har rapporterats till Art-
portalen, Artportalen 2010. Vid Stala kyrka, 
cirka 3,5 kilometer från närmaste verk, finns 
en stor koloni långörad fladdermus på som-
maren, Orust kommun 2006. I Orust kommun 
har 12 lokaler inventerats med avseende på 
fladdermöss inom cirka 5-12 kilometer från de 
planerade verken, illustration 12, Ahlén 2008. 
I sydöstra Uddevalla kommun, cirka 18-22 ki-
lometer nordost om vindområdet, har ytterli-
gare 4 lokaler inventerats Gerre & Pettersson 
2009. Vid urvalet av lokaler har syftet främst 
varit att hitta de lokaler som bedömts ha högst 
biotopvärden för fladdermöss, Ahlen 2008. Lo-
kalerna i Uddevalla kommun är dock invente-
rade inför planerad vindkraftsetablering. Totalt 
har sex fladdermusarter registrerats i Orust 
kommun: nordisk fladdermus, vattenfladder-
mus, mustasch/Brandts fladdermus, stor flad-
dermus, dvärgfladdermus och långörad flad-
dermus. Inga rödlistade arter har noterats. 
Väderförutsättningarna var dock inte optimala 
under fältarbetet och lokalerna besöktes en-
dast vid ett tillfälle, Ahlen 2008. Drygt hälften 
av de besökta lokalerna uppvisar en låg art-
diversitet med 1-3 noterade arter per lokal i 
varierande konstellationer. Ingen av de påträf-
fade arterna är särskilt ovanliga. De mer art-
rika lokalerna finner man utmed kusten och vid 
två av dessa: Morlanda säteri och Lyrön, cirka 
9 respektive 12 kilometer från närmsta verk, 
noterades samtliga sex arter. Morlanda säteri 
är en herrgårdsartad ädellövrik miljö med när-
het till vatten och Lyrön utgörs av ett ymnigt 
odlingslandskap med fina bryn, en bäckravin, 
betesmark och färjeläge, Ahlen 2008. Dessa 
lokaler beskrivs ha kvaliteter som saknas 
inom det aktuella projektområdet.
 När det gäller de påträffade fladdermusarter-
na så är nordisk fladdermus Sveriges vanligas-
te art och dessutom ett av Sveriges vanligaste 



19

däggdjur. Arten är relativt habitatokänslig och 
finns i hela landet. Vattenfladdermus är också 
en av våra vanligare fladdermusarter och hittas 
främst i anslutning till vatten. Dvärgfladdermus 
är väldigt vanlig i framförallt västra Sverige, 
Andersson 2007, Pettersson opub. data. När 
det gäller mustasch/Brandts fladdermus så är 
noteringar ej ovanliga av endera art, men de 
bägge går ej att särskilja utan nätfångst. Nät-
fångst är dock ovanligt i landet så dessa två 
arter klumpas vanligtvis ihop vid inventeringar. 
Dock är Brandts fladdermus mer skogslevande 
och återfinns även i boreala skogar. Även lån-
görad fladdermus är en vanlig art trots att den 

förmodligen är underrepresenterad vid invente-
ringar, då ultraljudet den skickar ut är svagt och 
svårt att detektera på avstånd större än 5-10 
meter. Stor fladdermus är relativt vanlig i södra 
och mellersta Sverige, Ahlén 2004. Arten jagar 
främst över öppet luftrum, ibland på extremt 
höga höjder och rör sig ofta över stora områden 
under natten. 
 I Nordamerika har migrerande arter pekats 
ut som speciellt sårbara, då antalet fladder-
möss som dödas vid vindkraftverk tenderar 
att öka under perioder som sammanfaller 
med migration, Cryan & Barclay 2009. Troll-
fladdermus och stor fladdermus är två sedan 

Ill. 13. Fladdermsuinventerade lokaler på Orust, Ahlén 2008 och Uddevalla, Gerre och Pettersson 2009.
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länge kända svenska långmigrerande fladder-
musarter som skulle kunna påverkas av en 
vindkraftsetablering, Ahlén 1997, Ahlén m. fl. 
2009. Det finns inga kända fynd av den tidiga-
re rödlistade arten trollfladdermus i Bohuslän. 
Sannolikheten att arten finns i eller passerar 
igenom området i några större antal bedöms 
som låg. Arten har sitt huvudsakliga utbred-
ningsområde i sydöstra Sverige, Ahlén 2004, 
även om det gjorts enstaka fläckvisa fynd av 
arten vid rikare miljöer i Västra Götalands, 
Värmlands och Hallands län, Ahlen 2008, 
Lötberg & Wahlström 2008, Pettersson opub. 
Data. Stor fladdermus hittades vid tre av lo-
kalerna, alla utmed kusten, Ahlén 2008. Ar-
ten har en ojämn och fläckvis utbredning. Vid 
inventeringar i Göteborgs kommun och Hal-
lands län påträffades arten vid cirka hälften 
av de besökta lokalerna medan inventeringar 
i Strömstad och Tanums kommun endast gav 
enstaka noteringar av arten. Vid inventeringar 
i Värmlandslän påträffades den vid cirka 10 
procent av lokalerna. Sannolikheten att arten 
migrerar genom området i något större antal 
bedöms som låg. Vidare är bedömningen att 
eventuella flyttstråk för stor fladdermus följer 
kustlinjerna snarare än genom projektområdet. 

En inventering av migrerande fladdermöss be-
döms inte vara nödvändig. 

Slutsats
Den samlade bedömningen är att en vind-
kraftsetablering inom projektområdet sanno-
likt inte har någon nämnvärt negativ inverkan 
på den lokala fladdermusfaunan. Området 
inom den planerade parken har låga biotopvär-
den och låga förutsättningar för en hög artri-
kedom och/eller ett högt individantal av flad-
dermöss. Detta gäller även närområdet runt 
parken. Vidare är bedömningen att det inte 
krävs något fältbesök eller fortsatt utredning 
gällande fladdermöss i området. Slutsatsen 
baseras på att: området utgörs av tämligen 
ointressanta fladdermusbiotoper; resultatet 
av tidigare utförda inventeringar i likartade 
miljöer i kommunen och slutligen att fladder-
möss sannolikt inte födosöker i området i nå-
gon större utsträckning. En inventering av mig-
rerande fladdermöss bedöms inte heller vara 
nödvändig. Denna bedömning grundar sig på 
att sannolikheten för att det passerar några 
större mängder flyttande fladdermöss genom 
området är låg då eventuella flyttstråk istället 
sannolikt följer kustlinjen.
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Nyanmälan 1014_27-29

Sida 1

Nr 27 28 29

Typ Kvarn Hägnad

Orientering nv-so n-s no-sv

Längd (m) 6 6,5 >60

Bredd (m) 2 5 0,5

2 1,5 0,7

Status Skadad Oskadad Oskadad

Markslag Hyggesmark Bete/vall Skog

Läge Dalgång Sluttning Sluttning

Beväxtning Beväxt med ris Beväxt med ris Beväxt

Bedömning Övrig kulturhist lämn Övrig kulturhist lämn Övrig kulturhist lämn

Beskrivning

Lägenhets-
bebyggelse

Djup/Höjd 
(m)

Raserad vall i övre delen av 
bäckravin med grundmurar 
efter skvaltkvarn Ytterligare 
stenkonstruktion finns cirka 10 
meter åt NO. Lämningen är 
avsiktligt raserad men har 
också blivit skadad av senare 
tids skogsav- verkning.

Husgrund efter lägenhets-
bebyggelse med okänt 
namn. Källare och spisröse. 
Inga spår efter lada i 
närheten. Belägen i sv 
sluttning vid fd åker. 
Husgrunden är beväxt med 
björnbär. ormbunkar och 
äppleträd. jmfr med lämning 
1014:22.

Stengärdsgård, delvis 
inmätt i fält. >60m l, 0,5 
m br med varierande 
höjd. Förgrenar sig och 
fortsätter i öster. 
Uppförd i 3-4 lager av 
0,2-0,5 m stora stenar.

ändringsanmälan 1014_24

Sida 1

Nr 24

Typ Stengärdsgård

Orientering no-sv

Längd (m) >50

Bredd (m) 0,3

0,4

Status välbevarad

Markslag Skog

Läge sluttning

Beväxtning träd

Bedömning Övrig kulturhist lämn

Beskrivning

Djup/Höjd 
(m)

Tidigare beskrivning:
Otydlig stengärdsgård, >50 m l, 0,3 m br och 
upp till 0,4 m h. Uppförd i 2 lager. Den västra 
delen är kraftigt övertorvad och nedsjunken.

Ny beskrivning/Ändring:
Stengärdsgård, ca 100 m l, 0, 3 m br och upp till 
0,4 m h. Uppförd i 2-3 lager. Inmätt i sin helhet. 
Den västra delen är kraftigt övertorvad och 
nedsjunken medan den östra delen går utmed 
en låg bergsbrant. Stengärdsgården har 
troligtvis fungerat som hägnad runt en åkerlycka 
på utmarken.

Bilaga 1. Lämningar
Nyanmälan

Ändringsanmälan
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