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Sammanfattning 
I detta uppdrag har Laholm kommuns planekolog utfört en naturvärdesinventering i västra 

Mellbystrand, Laholm kommun. Utredningen ska fungera som underlag till ställningstagande 

kring utvecklingen av Mellbystrand centrum. Naturvärdesinventeringen är gjord på fältnivå 

med inventeringstilläggen naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd, värdeelement 

(skyddsvärda träd), detaljerad redovisning av artfynd samt förekomst av invasiva arter. 

Inventeringen är gjord 24 augusti 2021. 

 

Naturen i inventeringsområdet består i huvudsak av parkmiljö med inslag av sandgynnad 

flora, skogsdungar, trädridåer och ett fragment av grå dyn. 

 

Det finns inga naturreservat eller Natura 2000-områden inom eller i direkt anslutning till 

inventeringsområdet. Norr om inventeringsområdet ligger naturreservatet och natura 2000-

området Hökafältet och söder om ligger naturreservatet Norra Skummeslöv. 

Inventeringsområdet ligger i utpekat område för riksintresse för friluftsliv och rörligt 

friluftsliv 

 

Vid inventeringen avgränsades totalt 4 naturvärdesobjekt, varav ett med påtagligt naturvärde 

(klass 3: NO1 = 494 m2) och tre med visst naturvärde (klass 4: NO2 = 1155 m2, NO3 = 699 

m2, NO4 = 4355 m2). Området med påtagligt naturvärde är en rest av en grå dyn. Områdena 

med visst naturvärde är öppen sandig mark med riklig förekomst av fibblor, ett linjelement 

med björk och oxel samt en skogsdunge som är flerskiktad och lövrik med enstaka inslag av 

värdeelement så som död ved.  

 

Flertalet naturvårdsarter förekommer runt området, speciellt har det gjorts många 

observationer vid kusten men även kustens bakland. Fridlysta arter och skogsstyrelsens 

signalarter har också observerats i anslutning till kustområdet. Biotoperna inom 

inventeringsområdet bedöms inte vara av avgörande vikt för bevarandet av arterna utanför 

planområdet men kan fungera som födokälla, rastplats och refug åt fåglar, insekter och andra 

djur och växter som finns i Mellbystrand. 

 

Det bedöms som betydelsefullt för områdets bidrag till biologisk mångfald att de ekologiska 

funktionerna knutna till biotoper med sandiga marker och biotoper med flerskiktad lövskog 

med inslag av död ved och hålträd finnas i området även i framtiden. 

Syfte 
Syftet med NVI år att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av 

positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. 

Metod 
Naturvärdesinventeringen följer standarden, SIS199000:2014, för definitioner av begrepp m 

m se denna. 

 

Vid NVI på fältnivå ska fältinventering ingå. Fältinventeringen ska utföras på ett sätt så att 

utföraren utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöker de biotopkvaliteter och arter 

som är av positiv betydelse för biologisk mångfald inom respektive naturtyp. 
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Uppdrag 
Inom inventeringsområdet ska geografiska områden av positiv betydelse för biologisk 

mångfald identifieras och angränsas som naturvärdesobjekt. 

 

Naturvärdesinventeringen är på fältnivå med detaljeringsgraden detalj. Vidare har 

naturvärdesinventeringen genomförts med tilläggen: 

• Naturvärdesklass 4 

• Generellt biotopskydd 

• Särskilt skyddsvärda träd 

• Detaljerad redovisning av artfynd 

• Förekomster av invasiva arter 

 

Utförare 

Uppdraget utfördes av planekolog Rebecka Thise (Laholm kommun) och konsult Kill Persson 

(MiNA natur). 

 

Tidpunkt 

Fältinventeringen utfördes den 24 augusti 2021. 

Områdesbeskrivning 
Inventeringsområdet ligger i Mellbystrand som är en del av kustområdet i Laholmsbukten, 

Laholms kommun, Hallands län, Laholmsbukten är ett viktigt naturområde och det 

förekommer flera värdekärnor i natura 2000-områden och områdesskyddade naturreservat. 

Inventeringsområdet ligger parallellt med ett stort sammanhängande strandområde med 

sandstrand, dyner och hedmiljöer, se figur 1. 

 

Inventeringsområdet omges av olika typer av bebyggelse och utgörs av grönområden som 

sträcker sig i nord-sydlig riktning som tillsammans med övrig grönstruktur skapar ett nätverk 

av gröna örar och stråk i Mellbystrand. Inventeringsområdet består av en öppen gräsyta, 

parkering, rester av hedmiljöer och en skogsdunge i söder.  
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Karta 

 
Figur 1 Inventeringsområdet.  

 



6 
 

Resultat förstudie 

Skyddade områden 

Inventeringsområdet ligger inom ett område som utpekats som riksintresse för friluftsliv och 

rörligt friluftsliv enligt 3 kap 6§ och enligt 4 kap 2§ miljöbalken. Det finns inga naturreservat 

eller Natura 2000-områden inom eller i direkt anslutning tillär inventeringsområdet. 

 

Norr om inventeringsområdet ligger naturreservatet Hökafältet och Natura 2000-området 

Laholmsbuktens sanddynsreservat som både är utpekat enligt fågeldirektivet och art- och 

habitatdirektivet. Söder om inventeringsområdet ligger naturreservatet Norra Skummeslövs 

sanddynsreservat. 

Inrapporterade naturvårdsarter 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, 

typiska arter i Natura 2000 naturtyp, ansvarsarter och signalarter. De indikerar att ett område 

kan ha högt naturvärde eller i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald.  

 

Inom inventeringsområdet har det mellan 2000 och 2021, enligt uppgifter från Artportalen, 

noterats en naturvårdsart (Kråka NT) i inventeringsområdet. Inom 500 m från 

inventeringsområdet har följande uppgifter rapporterats in: 

• 63 rödlistade arter 

• 3 nationellt fridlysta arter 

• 3 av skogsstyrelsens signalarter 

• 5 arter med åtgärdsprogram för hotade arter knutna till sig (ÅGP-arter). 

 

Notera att vissa arter förekommer i flera kategorier, till exempel utter, fältpiplärka och 

pilgrimsfalk. De inrapporterade arterna visar att planområdet ligger i ett område med hög 

biodiversitet och tyngdpunkten av fynden är knutna till havet och kusten, stranden och 

dynerna samt dynskogarna. Biotoperna inom inventeringsområdet bedöms inte vara av 

avgörande vikt för arterna utanför planområdets bevarandestatus men kan fungera som 

spridningskorridor, refug och klivstenar och därför möjliggöra för arters rörelser i landskapet. 

Se tabell 1 längst bak i dokumentet för komplett artlista samt typ av naturvårdsart. I figur 2 

redovisas fyndplats med respektive artfynd. 
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Figur 2 Fyndplats (röda siffror) med respektive artfynd på följande sida.  
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1. 

Klittviol Sandmålla  
 

2.   

Mindre hackspett Spillkråka Grönfink 

Kråka Vinterhämpling Gulsparv 

Svartvit 

flugsnappare Talltita Igelkott 

   

3.   

Utter   

 

4.   

Fjällig jordtunga Aprikosfingersvamp Spröd vaxskivling 

   

5.   

Årta Fiskmås Pilgrimsfalk 

Skedand Havstrut Kråka 

Bläsand Gråtrut Gråkråka 

Stjärtand Kentsk tärna Svartkråka 

Kricka Småtärna Entita 

Bergand Svarttärna Talltita 

Ejder Kustlabb Backsvala 

Svärta Kustlabb, mörk morf Hussvala 

Alfågel Tobisgrissla Ärtsångare 

Tornseglare Smålom Stare 

Strandskata Blå kärrhök Björktrast 

Storspov Havsörn Svartvit flugsnappare 

Myrspov Fjällvråk Svart rödstjärt 

Roskarl Hornuggla Fältpiplärka 

Brushane Härfågel Grönfink 

Drillsnäppa Mindre hackspett Vinterhämpling 

Tretåig mås Spillkråka Gulsparv 

Skrattmås Stenfalk Sävsparv 

   

6.   

Sandrottryffel Cardiophorus asellus  

 

7.   

Backtimjan   

 

Övriga uppgifter 

Det finns inga av Skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper eller objekt med  

naturvärden inom inventeringsområdet. Heller inga objekt utpekade vid ängs- och 

betesmarksinventeringen eller skyddsvärda träd. 
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Resultat fältinventering 
Vid besöket avgränsades fyra naturvärdesobjekt som på bedömningsgrunderna art och biotop 

har klassats som påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 (1 st) respektive visst naturvärde 

naturvärdesklass 4 (3 st), se figur 3. Inga naturvärdesobjekt av högre klass noterades. Inga 

skyddsvärda träd eller biotopskyddade element noterades. Fynd av 7 naturvårdsarter gjordes. 

Två invasiva arter noterades. 

Naturvärdesobjekt 

 
Figur 3 Naturvärdesobjekt 

  



10 
 

Naturvärdesobjekt 1 

(NO1) 

Naturvärdesklass 

3 

 

Naturtyp: Sandmiljö 

 
Areal: 494 m2 

 

Beskrivning och grund till bedömning 

Området är ett fragment av de grå dyner som med tiden har byggts bort i västra 

Mellbystrand. Grå dyner är fixerade och vandrar inte och har en karakteristisk och typisk 

flora. Genom förekomst av solbelysta sandmiljöer och samt att det är en natura 2000-

naturtyp bedöms objektet hålla påtagligt biotopvärde. Genom förekomst av rödlistade arter, 

signalarter och karakteristiska arter, se figur 4, bedöms objektet hålla visst artvärde då 

förekomsterna är i små mängder. Det faller ut som naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 
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Naturvärdesobjekt 2 

(NO2) 

Naturvärdesklass 4 

 

Naturtyp: 

Park och trädgård 

 

Areal: 1155 m2 

 

Beskrivning och grund till bedömning 

En trädkorridor med björk och oxel som skapar ett linjeformat element mellan bruksgräset 

och strandtorget. Genom förekomst av håligheter och några grova björkar samt blommande 

träd som oxel bedöms objektet hålla visst biotopvärde. Då inga naturvårdsarter noterades 

bedöms objektet hålla obetydligt artvärde. 
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Naturvärdesobjekt 3 

(NO3) 

Naturvärdesklass 4 Naturtyp: 

Park och trädgård 

 

Areal: 699 m2 

 

Beskrivning och grund till bedömning 

En yta insprängd i bruksgräset med sandiga kvalitéer med förekomst av fibblor. Genom 

förekomst av enstaka biotopkvaliteter såsom sandmiljöer med rikt födounderlag av pollen 

bedöms objektet hålla visst biotopvärde. Då inga naturvårdsarter noterades bedöms objektet 

hålla obetydligt artvärde.  
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Naturvärdesobjekt 4 

(NO4) 

 Naturvärdesklass 4 

 

 

Naturtyp: 

Skog och träd 

 

Areal: 4355 m2 

  

Beskrivning och grund till bedömning 

Området består av en skogsdunge med lövträd och blommande buskar. En del björk samt 

grov och delvis nedbruten sälg och klibbal med håligheter. Det förekommer även 

högstubbar med håligheter av klibbal. Invasiva arter förkommer i området; vresros och 

parkslide noterades. Skogsdungen fortsätter utanför planområdet och är en del av ett lite 

större sammanhängande parti träd. 

 

Genom förekomst av enstaka biotopkvaliteter såsom ett flerskiktat och lövrikt skogsparti 

samt vissa värdelement i form av död ved men med obetydliga fynd av naturvårdsarter, 

bedöms objektet hålla obetydligt artvärde och klassas därför till naturvärdesklass 4. 

  

 

Naturvårdsarter  

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, 

typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Dessa indikerar att ett område kan ha högt 

naturvärde eller i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. Inom området 

noterades 7 naturvårdsarter, se figur 4 och efterföljande lista. Arterna är funna inom NO 1 

Praktbyxbiet noterades i anslutning till området men riklig förekomst av fibblor, NO3, och 

använder området för födosök.  
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1. 

 

Backtimjan (Thymus serpyllum) är en typisk och karakteristisk art för naturtypen grå dyner. 

Backtimjan är rödlistad i kategorin nära hotad (NT). 

 

Gulmåra (Galium verum) är en signalart och typisk och karakteristisk art för natura 2000 

naturtypen grå dyner.  

 

Figur 4 Naturvårdsarter (siffror) och invasiva arter (bokstäver) observerade vid platsbesök.  
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Borsttåtel (Corynephorus canescens) är en typisk och karakteristisk art för natura-2000 

naturtypen grå dyner.  

 

Blåmunkar (Jasione montana) är en typisk och karakteristisk art för natura 2000-naturtypen 

grå dyner.  

 

Bergsyra (Rumex acetosella) typisk och karakteristisk art för natura 2000-naturtypen grå 

dyner.  

 

2. 

Praktbyxbi (Dasypoda hirtipes) är en signalart för öppna marker i Södra Sverige. Den hittas i 

sandiga marker, bygger bon i hårt packad sand och samlar pollen på framför allt fibblor. Det 

har bra indikatorvärde för insektsrika sandmarker då denna naturtyp är gynnsam för många 

rödlistade bin och fjärilar.  

Invasiva arter 

 

Förekomst av invasiva arter redovisas i figur 4 under respektive bokstav samt i tabell 2.  

 

Tabell 2  förekomst av invasiv art 

Bestånd nr Utbredning i m2 anmärkning  

A Vresros 4 Ett sammanhängande bestånd i utkanten av 

skogsdungen 

B Parkslide 4 Ett sammanhängande bestånd i utkanten av 

skogsdungen 

C Parkslide 2 Enstaka utspridda plantor längs diket 

D Parkslide 2 Bestånd på grannfastigheten som breder ut 

sig i gränsen till inventeringsområdet. 

 

Rekommendationer 
NO1 som är ett fragment av grå dyn bör bevaras då det är en natura 2000-naturtyp som också 

finns utanför planområdet. Att ta bort bergtallen hade gynnat naturtypen. 

 

Hålträd bör bevaras om möjligt och bör prioriteras vid hänsyn tagna för NO2. 

 

De ekologiska funktioner som finns i biotoper med sandiga marker, det vill säga NO 3, är 

jämförelsevis enkla att förstärka genom att skapa sandblottor och låta naturligt 

hemmahörande flora och fauna vandra in. 

 

De ekologiska funktionerna knutna till flerskiktad lövdunge med inslag av död ved och 

hålträd som finns i NO4 bör finnas i området även i framtiden. Naturvärdena i området kan 

höjas ytterligare genom att skapa mer död ved. 

 

Bestånden av parkslide ligger i NO 3. Naturvårdsverket rekommenderar att man inte rör 

bestånd av parkslide om man inte absolut måste. Det saknas kunskap om 

bekämpningsmetoder som med säkerhet fungerar i alla situationer. Metoder som ibland 

fungerar bidrar till ökad spridning i andra lägen. 
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Tabell 1 

   

Tabell 1 

 

Naturvårdsarter 500 meter från inventeringsområdet 
     

Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistekategori 

Rödlistade arter     

Klittviol Viola tricolor subsp. curtisii VU 

Sandmålla Atriplex laciniata VU 

Backtimjan Thymus serpyllum NT 

Sandrottryffel Scleroderma septentrionale NT 

  Cardiophorus asellus NT 

Gravand Tadorna tadorna NT 

Årta Spatula querquedula EN 

Skedand Spatula clypeata NT 

Bläsand Mareca penelope VU 

Stjärtand Anas acuta VU 

Kricka Anas crecca VU 

Bergand Aythya marila EN 

Ejder Somateria mollissima EN 

Svärta Melanitta fusca VU 

Alfågel Clangula hyemalis NT 

Tornseglare Apus apus EN 

Strandskata Haematopus ostralegus NT 

Storspov Numenius arquata EN 

Myrspov Limosa lapponica VU 

Roskarl Arenaria interpres EN 

Brushane Calidris pugnax VU 

Drillsnäppa Actitis hypoleucos NT 

Tretåig mås Rissa tridactyla EN 

Skrattmås Chroicocephalus ridibundus NT 

Fiskmås Larus canus NT 

Havstrut Larus marinus VU 

Gråtrut Larus argentatus VU 

Kentsk tärna Thalasseus sandvicensis NT 

Småtärna Sternula albifrons NT 

Svarttärna Chlidonias niger VU 

Kustlabb Stercorarius parasiticus NT 

Kustlabb, mörk morf 

Stercorarius parasiticus, dark 

morph NT 

Tobisgrissla Cepphus grylle NT 

Lunnefågel Fratercula arctica RE 

Smålom Gavia stellata NT 

Blå kärrhök Circus cyaneus NT 

Havsörn Haliaeetus albicilla NT 

Fjällvråk Buteo lagopus NT 

Hornuggla Asio otus NT 
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Härfågel Upupa epops RE 

Mindre hackspett Dryobates minor NT 

Spillkråka Dryocopus martius NT 

Stenfalk Falco columbarius NT 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT 

Kråka Corvus corone NT 

Gråkråka Corvus corone cornix NT 

Svartkråka Corvus corone corone NT 

Entita Poecile palustris NT 

Talltita Poecile montanus NT 

Backsvala Riparia riparia VU 

Hussvala Delichon urbicum VU 

Ärtsångare Curruca curruca NT 

Stare Sturnus vulgaris VU 

Björktrast Turdus pilaris NT 

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros NT 

Fältpiplärka Anthus campestris EN 

Grönfink Chloris chloris EN 

Vinterhämpling Linaria flavirostris VU 

Gulsparv Emberiza citrinella NT 

Sävsparv Emberiza schoeniclus NT 

Utter Lutra lutra NT 

Igelkott Erinaceus europaeus NT 

Nationellt fridlysta     

Sandmålla Atriplex laciniata VU 

Gullviva Primula veris   

Utter Lutra lutra NT 

Skogsstyrelsens signalarter     

Fjällig jordtunga Geoglossum fallax   

Aprikosfingersvamp Clavulinopsis luteoalba   

Spröd vaxskivling Hygrocybe ceracea   

ÅGP-arter     

Brushane Calidris pugnax VU 

Havsörn Haliaeetus albicilla NT 

Pilgrimsfalk Falco peregrinus NT 

Fältpiplärka Anthus campestris EN 

Utter Lutra lutra NT 
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