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Sammanfattning 
Kvarnhöjden är ett drygt 60 hektar stort kustnära och isolerat skogsområde. Den dominerande 
naturtypen är produktionstallskog med inslag av björk och enstaka granar. Här och var finns 
mindre kärr och våtmarker. Området har tidigare varit ljunghed och betesmark men hävden 
har för länge sedan upphört. Generellt har området låga naturvärden men tre mindre 
naturvärdesområden har lokaliserats. I ravinen norr om Långhem, där Vulserödsbäcken rinner 
fram, växer frodig klibbalskog med flera signalarter och den rödlistade arten stor aspticka. 
Här bedöms naturvärdena vara höga. Vidare finns ett bryn i områdets norra del och ett mindre 
kärr med öppen vattenspegel i Kvarnhöjdens södra del som har naturvärden. 
Hällmarkssluttningen norr om Kyrkeby har inga särskilda naturvärden men lämpar sig bra för 
restaurering. De tre naturvärdesområdena är öar i ett trivialt landskap och det är viktigt att 
hänsyn tas till dessa vid en eventuell exploatering av Kvarnhöjden. 
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Uppdrag 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Stenungsunds kommun genomfört en översiktlig 
naturvärdesinventering av ett drygt 60 hektar stort område vid Kvarnhöjden norr om Jörlanda. 
Inventeringen har haft till syfte att kartlägga särkilt värdefulla naturområden, intressanta arter 
och landskapsekologiska kvalitéer. Arbetet har bestått i att sammanfatta tidigare utförda 
inventeringar, besöka området i fält samt sammanställa resultaten i rapportform. 
 
Metodik 
Inledningsvis studerades de biologiska inventeringar som gjorts tidigare i området samt 
Artdatabankens fynddatabas över rödlistade arter. Eventuell förekomst av tidigare registrerade 
naturvärdesområden (riksintresse, naturreservat, nyckelbiotoper, ängs- och hagmarker, 
våtmarker, löv- och sumpskogar) har kontrollerats via Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens 
hemsidor. Därefter naturvärdesinventerades hela området under besök i fält. Områden som 
hyser naturvärden enligt Naturcentrums klassning har avgränsats och beskrivits med avseende 
på naturtyp, värdearter och övriga naturvärden. 
 
Naturvärdesområden delas in i tre klasser enligt den metodik Naturcentrum tillämpar (Fig. 1). 
Områden som inte givits någon klass behöver inte sakna andra typer av värden, till exempel 
vad gäller landskapsbild eller friluftsliv, men de har bedömts sakna skyddsvärden i biologisk 
mening. 
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Med värdearter menas här rödlistade arter (Gärdefors 2005), signalarter (Nitare 2000) samt 
andra lokalt naturvårdsintressanta arter. Hotkategorierna för rödlistade arter följer den senaste 
rödlistan. Hotkategorin anges alltid efter artnamnet. 
 
Hotkategorier enligt Gärdenfors 2005. 
 
NT – Missgynnad (Near Threatened) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
EN – Starkt hotad (Endangered) 
CR – Akut hotad (Critically Endangered) 
RE – Försvunnen (Regionally Extinct) 
 
Signalarterna anges enligt Nitare 2000 och har förtydligats med (S) efter artnamnet. 
 
 
Resultat 
Det undersökta området vid Kvarnhöjden är en kustnära, skogsklädd höjd. Skogen är isolerad 
och på alla håll omgiven av jordbruksmark eller bebyggelse. Jordtäcket är tunt och överallt i 
området finns partier med kala hällar. Marken är genomgående fattig och inga tydliga spår av 
kalk eller andra biologiskt intressanta näringsförhållanden kunde observeras.  Troligen har 
området tidigare varit ljunghed och än idag är ljungen en karaktärsart i de öppnare delarna. 
Det traditionella brukandet av ljungheden har för länge sedan helt upphört vilket medfört att 
landskapet beskogats. Kvarnhöjden domineras idag av relativt homogena, brukade tallskogar. 
I de blötare delarna finns inslag av björk och spridda granar. Buskskiktet utgörs till största 
delen av en, särskilt på torrare och öppnare marker. Skogsbestånden är genomgående relativt 
unga och gallrade. I princip saknas alla de strukturer som är karakteristiska för naturskog, så 
som död ved, åldersspridning och trädslagsblandning. På grund av de senaste årens kraftiga 
stormar har det skapats måttligt med vindfällda tallar, dessa är dock samtliga av samma ålder 
och relativt färska och ännu ointressanta ur ett naturvårdsperspektiv.  
Flera små våtmarker i olika igenväxningsstadier finns inom utredningsområdet. Ett par av 
dessa är anlagda medan andra är naturliga fattigkärr. De mer igenvuxna kärren täcks idag av 
flask- och blåsstarr dessutom har björken långsamt börjat vandra in. Kärret öster om 
Västergård har fortfarande en öppen vattenspegel med omgivande vitmossgungflyn. Ur 
naturvärdessynpunkt är de anlagda vattensamlingarna triviala.  
 
Stengärdsgårdar förekommer ganska rikligt inom hela Kvarnhöjden, vilket vittnar om att 
marken tidigare används inom jordbruket. Eftersom jordmånen är relativt fattig och 
hällmarkerna utbredda är det troligt att området främst har använts till bete. Trots att 
betestrycket i dag helt har upphört inom utredningsområdet finns det fortfarande ett relativt 
öppet partier längsmed södra kanten av området. Här karakteriseras naturen av en 
igenväxande hällmarksslutning med täta enbuskage och ljungvegetation. Området saknar 
naturvärden men har en restaureringspotential. 
 
I utredningsområdets nord-östra hörn rinner Vulserödsbäcken genom en ravin med frodvuxen 
alskog. Bäckravinen skiljer sig tydligt från den omgivande tallskogen i avseende på så väl 
högre naturvärden som lägre påverkansgrad.  
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Vidare har Kvarnhöjden vissa naturvärdeskvalitéer i form av brynmiljöer mellan den triviala 
tallskogen och de omkringliggande åker- och betesmarkerna. I brynen är ofta lövinslaget 
högre och den biologiska variationen större jämfört med omgivande miljöer. 
 
Inom Kvarnhöjdens utredningsområde har tre områden naturvärdesklassats och kartlagts. 
Vulserödsbäckens ravin, kärret öster om Västergård samt en brynmiljö i områdets norra kant 
(Fig. 2). Bäckravinen har bedömts ha höga naturvärden medan kärret och brynet har fått 
Naturcentrums lägsta klassning, ”naturvärde”.  
 
 
Figur 2. - Karta över naturvärdesområdena inom Kvarnhöjden. 

 
 
1. Bäckravin norr om Långhem  
Beskrivning: Vulserödsbäcken rinner här genom en ravin med klibbalskog. I ravinens 
norra del finns ett mindre parti med asp och grova björkar finns spritt i hela området. Flera av 
alarna är relativt grova och har välutvecklade trädbaser. På båda sidor om bäcken finns flera 
små lodytor med kraftig mosspåväxt. Kärlväxtfloran karakteriseras av arter så som nejlikrot, 
frossört och olika arter ormbunkar.  Bäcken har både kraftigt strömmande och mer lugna 
partier. Det finns sparsamt med död lövved i form av lågor och torrakor.  
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Värdearter: 
stor aspticka Phellinus populicola NT, 
stubbspretmossa Herzogiella seligeri (S) 
krusig ulota Ulota crispa (S) 
glansfläck Arthonia spadicea (S)  
luddnål Chaenotheca stemonea  

kamhornad trädgnagare  
Ptilinus pectinicornis  
flodtrollslända Onychogomphus forcipatus. 
 

 
Naturvärdesklass: Höga naturvärden. Fuktigt mikroklimat och äldre lövträd som 
skapar lämpligt substrat för en intressant moss- och lavflora.  
Areal: 1,4 ha  
 
 
2. Brynmiljö vid Södra Anrås  
Beskrivning: Variationsrik brynmiljö mellan värdefull betesmark och trivial tallskog. 
Ridån utgörs av lövskog, asp, al och björk dominerar men här finns även inslag av bok och 
ek. En stengärdsgård löper längsmed hela området. Utanför brynet finns en värdefull 
betesmark som hävdas av kor och får.  
Värdearter: stubbspretmossa Herzogiella seligeri (S)  
Naturvärdesklass: Naturvärde.   
Areal: 0,7 ha  
 
 
3. Våtmark öster om Västergård  
Beskrivning: Ett fattigkärr med öppen vattenspegel omgiven av vitmossegungfly. I 
strandkanten växer flask- och blåsstarr och rundsileshår. Området är relativt opåverkat.   
Värdearter: Fem vanliga trollsländearter observerade. Troligen finnas förutsättningar för 
en rik trollsländefauna. 
Naturvärdesklass: Naturvärden. 
Areal: 0.1 ha  
 
 
4. Hällmark norr om Kyrkeby  
Beskrivning: Sydvänd hällmarkssluttning med täta enbuskage. Mellan enarna växer täta 
tuvor av ljung. Tall och björk håller på att vandra in i området.  Genom att avverka de 
nyetablerade träden och glesa ut enbuskaget skapar man en öppnare miljö som gynnar en 
värmeälskande floran och fauna. För att återskapa ljunghedsmiljön som tidigare troligen 
dominerade Kvarnhöjden behöver området dessutom bränns med jämna mellanrum. En sådan 
åtgärd skulle kraftigt förbättra naturvärdet. Att öppna upp hällmarken skulle också göra den 
mer attraktiv som rekreationsområde.  
Naturvärdesklass: Inga särskilda naturvärden. Efter en genomförd restaurering skulle 
området kunna få höga naturvärden. 
Areal: 1,9 ha  
 
 
De få naturvärdesytor som finns inom Kvarnhöjdens utredningsområde är öar i ett trivialt 
landskap. För att inte helt utarma den lokala naturen är det viktigt att stor hänsyn tas till dessa 
värden vid en kommande exploatering. Om man vill stärka områdets naturvärden vore det 
lämpligt att genomföra den ovan nämnda restaureringen av den södra hällmarkssluttningen.  
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I norr, mellan Vulserödsbäcken och havet, kantas utredningsområdet av en värdefull 
betesmark. Hagarna är torra och har en typisk hävdgynnad flora. Även om dessa hagar ligger 
utanför det planerade området är det viktigt att beakta deras naturvärden vid en eventuell 
exploatering av Kvarnhöjden. Man bör undvika att dra vägar genom eller på annat sätt 
påverka hagmarken då detta kan riskera de befintliga naturvärdena.  
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