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Samman fatt ning
Nol lal ter na tiv för den na MKB
Nol lal ter na ti vet in ne bär att ing en ny de talj plan an tas, vil ket med för att nu va ran-
de de talj plan – laga kraft vun nen 1997-03-28 – fort sät ter att gäl la, vil ket in ne bär
att ex pan de ra med 12 me ter höga bygg na der ända fram till grän sen för våt mark s-
om rå det i norr och in i Na tu ra 2000-om rå det i sydost.

Bul ler
Bul ler ni vå er över c:a 47 dBA har i stu di er vi sat sig ha ne ga ti va ef fek ter både på
känsli ga få ge lar ter och på be sö ka re i na tur om rå den. De vik ti gas te om rå de na för
både be sö ka re och känsli ga få ge lar ter i om rå det är re dan idag drab ba de av bul ler-
ni vå er kring 50 dBA från den när be läg na E6. En full ut byg gnad en ligt nu va ran de
plan skul le kun na öka det ta bul ler, me dan det bul ler tills kott som kan till kom ma
inom plan för sla get be döms bli  för sum bart i för hål lan de till nuvarande nivåer.

Na tur mi ljö
På ver kan på få gel li vet är det som be grän sar ut byg gna den mest. Na tu ra 2000-om-
rå det Käll torps våt mar ker ska sär skilt skyd da ut tre ar ter; röd gla da, brun kärr hök
och törn ska ta. Våt mar ken har ock så stor be ty del se för ett stort an tal få ge lar ter
som är skyd da de en ligt artskydds fö rord ning en. Mest känsli ga för stör ning är de
va da re som häck ar på stran däng ar na. Även sex grod- och kräld jur sar ter är no te ra-
de inom Käll strops våt mark. Des sa är ock så skyd da de en ligt artskydds fö rord-
ning en men be döms inte på ver kas av för sla get.

En na tur vär desk lass ning av om rå det ger hög sta na tur vär de åt Ätran med
 strand område och de båda bas säng er na i Käll torps våt mark. Öv ri ga de lar har läg re
na tur vär den, men är vik ti ga som skydds zo ner. Höga bygg na der nära öpp na våt-
mar ker har ne ga ti va effekter och bör begränsas.

Klass 1 Hög sta na tur vär de har Ätran med stran dom rå de och de båda bas säng-
er na i Käll torps våtmark.

För att ta hän syn till na tur vär de na fö reslås en in del ning av omå det sö der om
våt mar ken i tre zoner:

Zon I: 0–200 m från Na tu ra 2000-grän sen: Här släpps helt rät ten att byg ga
och om rå det av sätts i stäl let som öp pen buf fert zon helt fri från bygg na-
der, bus kar och träd. Ge nom att mar ken be va ras mjuk (som åker el ler
stran däng) får den ock så funk tion som bul ler däm pa re.

Zon II: 200–350 me ter: max byg gnads höjd  12 m.

Zon III: Över 350 me ter: max byg gnads höjd 20 m.

Bygg na der och plank som vet ter mot våt mar ken må las i ljus färg, gär na
”ljus him mels färg” för att inte lik na en mörk skogs ri då med göm stäl len
för bo plun dra re. Fönst ren ska vara mör ka men inte him mels re flek te-
ran de. Det ska inte se ut som om det går att fly ga ige nom.

Med de skydd såt gär der och be grän sing ar som fö reslås be döms even tu el la ut byg-
gna der en ligt den nya de talj pla nen ge li ten på ver kan på na tur vär de na och be ty ligt
min dre på ver kan än nol lal ter na ti vet.

Rek re a tion
All män he ten kommer även i fram ti den att ha god och rim ligt bul ler fri till gång till
få gel skåd ning i Na tu ra 2000-om rå det. Pla nen be döms inte på ver ka det ta.
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Mark
I öst ra de len av det nu va ran de pla nom rå det lig ger en de po ni som ska täck as. För-
sla get in ne bär att pla nen här upp hävs.  Efter som gas risk fö re lig ger i om rå det runt
de po nin ef ter täck ning en bör det täck ta om rå det ej be byg gas.

Vat ten
Sto ra de lar av om rå det norr om den nu va ran de an vän da tom ten ris ke rar att över-
sväm mas vid höga flö den i Ätran. Dag vatt net be hö ver re nas noga då det är myck-
et tra fik på as fal ty tor na och Ätran är ett Na tu ra 2000-om rå de. Ett om rå de för
dag vat ten re ning av sätts i den nya pla nen.

Be gräns ning i tid för bygg ar be ten
Stö ran de ar be te bör ej ske inom pe rio den 15 april – 1 juli inom Na tu ra 2000-om-
rå det jäm te en zon på 100 m mot våt mar ken.

Mi ljö kva li tets mål
För mi ljö må len 1, 4, 8, 9, 11 och 13 är re le van sen mått lig me dan re le van sen för
mi ljö kva li tets må let 16, ett rikt växt- och djur liv, är stor som följd av möj lig på ver-
kan på två Na tu ra 2000-om rå den. Pla nen be döms dock inte för svå ra upp nå en det
av må let.
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1 In led ning
Ut veck lings om rå det lig ger ös ter om cen trum, sö der om Ätran och mel lan gam la
och nya E6.

Pla nen ska er sät ta en be fint lig plan.

De talj pla nen syf tar till att för bätt ra lo gis tik för hål lan det för Carls berg Sup ply
Com pa ny Sve ri ge AB, som bl.a. här har hand om re tur flask han te ring en för sö dra
Sve ri ge.

Se dan den gam la de talj pla nens fast stäl lel se har två Na tu ra 2000-om rå den till-
kom mit i om rå det. Det är Ätran som ska skyd da åns lax- och örings bes tånd och
Käll torps våt mar ker som en ligt EU´s få gel di rek tiv, be slu tat av re ge ring en i juli
2000 av ser att skyd da de tre få ge lar ter na gla da, brun kärr hök och törn ska ta. Om-
rå det grän sar till det gäl lan de de talj pla ne om rå det i norr och nor dost och in ne fat-
tar de sö dra de lar na kring de po nin, kul len och små dam mar na. Se dan 2007 har
ock så artskydds fö rord ning en till kom mit och stäl ler höga krav på hän syn till
många av de ar ter som ut nytt jar våt mar ker na. Ett av syf te na med den nya de talj-
pla nen är att bät tre an pas sa den na till des sa la gar och till de öka de na tur vär de na i
det nya våt mark som rå det.

Var ken gäl lan de de talj plan el ler Carls bergs gäl lan de mi ljö tills tånd be döms stå i
vä gen för en ex pan sion som kan ska da na tur vär de na i norr och ös ter. Tvärt om
skulle ett av kra ven – max 40/45/50 dBA bul ler vid närm sta bo stad – kunna bi dra
till att man vill flyt ta last ning/loss ning och re tur glashan te ring läng re nor rut mot
våt mar ken och där med i stäl let ska da na tur vär den och vär den för fri lufts li vet.
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Fi gur 1.1. Pla nom rå dets be lä gen het ös ter om Fal ken berg cen trum.



2 Upp dra get
Upp dra get har in ne bu rit att upp rät ta en mi ljö kon se kvens be skriv ning till de talj-
plan  i Rönn ha gen, Fal ken bergs kom mun. Carls berg i Fal ken berg be hö ver för bätt-
ra sin lo gis tik för re tur glas m.m. Sam ti digt be hö ver na tur vär de na i det till kom na
när be läg na Na tu ra 2000-om rå det säk ras. Fal ken bergs kom mun ar be tar där för för
att er sät ta be fint lig de talj plan med en ny som tar bät tre hän syn till des sa krav. Be-
stäl la re av upp dra get har va rit Fal ken bergs kom mun.

De talj pla nen in ne bär återtag ning av en äld re plan för in du stri verk sam het. Den
nya planen får en min dre ut sträck ning mot norr och ös ter. Pla nen kom mer att be-
rö ra två Na tu ra 2000-om rå den vil ket med för att en mi ljö kon se kvens be skriv ning
där för skall gö ras.

De Na tu ra 2000-om rå den som be rörs är dels om rå det Ätran vars syf te är att
skyd da lax och öring och dels Käll torps våt mar ker med de tre ut pe ka de ar ter na är
brun kärr hök, röd gla da och törn ska ta. Dess utom mås te pla nen för hål la sig till
artskydds fö rord ning ens skydd för ett fler tal av de få gel- och grod djur sar ter som
finns i om rå det. De mest re le van ta ar ter na är rapp hö na, stor spov, min dre stran pi-
pa re och röd be na.

Dag vat ten sys te met mås te an pas sas till den öka de av rin ning som kan bli följ den
av både plan för sla get och kli mat fö rän dring ar na.
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Fi gur 2.1. Äg ret thä ger på be sök i Käll torps våt mark.



3 Plan för sla get
Plan för sla get in ne bär i korthet att

 pla nom rå det min skas så att in trång i Na tu ra 2000-om rå det mini me ras och
skydds zon mot våt mar ken ska pas.

 hög sta byg gnads höjd höjs till 20 m i de de lar som lig ger längst från våt mar-
ken

 ny in farts väg ska pas

Dess utom till ska pas en till freds stäl lan de dag vat ten han te ring (Re do vi sas i sär skilt
do ku ment)
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4 Bak grund
4.1 Över sikt li ga pla ner
För om rå det gäl ler ”De lö ver siktsplan för Fal ken bergs cen tra lom rå de” (Fal ken-
bergs kom mun, 2007a).

4.2 De talj pla ner
Inom pla nom rå det gäl ler för när va ran de fö ljan de de talj pla ner:

De talj plan för Del av Slät ten 1:1 (Ågårds in du striom rå de), Skrea för sam ling, Fal-
ken bergs kom mun, An ta gen 1997-03-04.

4.3 Lag stift ning, be döm ning av be ty dan de mi ljö på ver kan
En ligt Plan- och byg gla gen skall en de talj plan åt fö ljas av en mi ljö be döm ning med
mi ljö kon se kvens be skriv ning, be skri vet i mi ljö bal ken, när de talj pla nen be rör
verk sam he ter som kan an tas krä va till stånd för på ver kan på ett Na tu ra
2000-område.
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Fi gur 4.1. Nu gäl lan de de talj plan sträck er sig upp mot Na tu ra 2000-om rå det i norr och
in ne fat tar de lar av det i sy dost kring de po niom rå det.



5 MKB-av gräns ning ar
5.1 Ge og ra fisk av gräns ning
Pla nom rå det av grän sas i sto ra de lar ef ter pla nom rå det för den ti di ga re pla nen
men med en min skad ut sträck ning mot norr. MKB´n tar dock hän syn till even tu-
ell på ver kan inom hela Na tu ra 2000-om rå de na.

5.2 Ni våav gräns ning
Mi ljö kon se kvens be skriv ning en gäl ler en de talj plan. Detta in ne bär att de fles ta av
de stra te gis ka pla ne rings frå gor är lös ta i ti di ga re pla ne rings ske den, i det här fallet
inom över siktspla ne ring en för cen tra lor ten. Den na MKB för de talj plan be hand-
lar mer de tal je rade frå gor som på ver kan på de be rörda Na tu ra 2000-områdena.

6 Alter na tiv
6.2 Nol lal ter na tiv
Nol lal ter na ti vet in ne bär att ing en ny de talj plan an tas, vil ket med för att nu va ran-
de de talj plan – laga kraft vun nen 1997-03-28 – fort sät ter att gäl la. I den na plan –

10

Fi gur 6.1. Ut snitt ur gäl lan de de talj plan (Fi gur 4.1.). Bok stä ver na hän vi sar till tex ten i den-
na MKB.



med det ut ta la de syf tet att sä ker stäl la ex pan sions möj lig he ter för Fal con Bryg ge-
ri er – dras en gräns för ex pan sio nen i norr i val len (A) mot våt mar ken och i nor d-
ost i bry net mot åkern (B). Hela det gam la de po niom rå det (C) i ös ter, med ek-
skogskul le (D) och ett par små dam mar (E) ut med väg 150, som idag lig ger inom
Na tu ra 2000-om rå det, an ges i pla nen som möj lig ex pan sions mark med byg grätt
för in du stri. Se fi gur 6.1.

Hög sta till åt na byg gnads höjd på 12 me ter gäl ler inom hela de talj pla ne om rå-
det, un dan ta get prick a de om rå den som ej får be byg gas. Till des sa hör 10 m bre da
 zoner i de ytt re grän ser na, en bre da re zon ut med väg 150 samt ett om rå de kring
skogskul len (D) och väst slutt ning en sö der om den na. Kul len och slutt ning en av-
ses be va ras som träd be vux en höj drygg och in syns skydd mot deponin och här
gäller marklov för trädfällning.

Nol lal ter na ti vet ger så le des Carls berg rätt att be byg ga med max 12 m höga
bygg na der och/el ler dra fram vä gar för last bil stra fik och/el ler an läg ga ytor för
last ning/loss ning och re tur glashan te ring, nor rut ända fram till våt mar ken, från-
sett prick zo nen, och i sy dost även byg ga i de po niom rå det och lövsko gen med
små dam mar na. De mi ljö tills tånd som Carls berg har hin drar inte hel ler en så dan
ex pan sion.

6.3 Huvud al ter na tiv
Al ter na ti vet i plan för sla get.

6.4 Öv ri ga al ter na tiv

6.4.1 Al ter na ti va ut sträck ning ar
I väs ter be grän sar Ätran möj lig ex pan sion. I sö der be grän sas möj lig he ter na till ut-
ök ning av väg 150. I ös ter beg rän sas ut sträck ning en av en de po ni och Na tu ra
2000-om rå de.

6.4.2 Al ter na ti va pla ce ring ar
Verk sam he ten som ska be dri vas på den na fö reslag na yta är starkt kopp lad till den
nu va ran de verk sam he tet på plat sen och en al ter na tiv pla ce ring skul le med fö ra
sto ra kost na der.
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7       Tra fik
7.1 Nu va ran de för hål lan den
Tra fik till och från de talj pla nom rå det går på väg 150. En ligt Tra fi kver kets vägtra-
fik flö des kar ta tra fi ke ras vä gen av 3 410 for don per dygn. An gi ven  hastighets-
begränsning är 70 km/h. På E6 nor dost om pla nom rå det pas se rar 21 360 for don
per dygn.

7.2 Kon se kven ser av planförslaget
Tra fik mäng den på väg 150 kom mer att på ver kas mar gi nellt (~1%).

8 Bul ler
8.1 Nu va ran de för hål lan den
Bul ler är en av de mest fre kvent fö re kom man de mi ljös tör ning ar na, så van lig att vi
många gång er inte tän ker på den. De van li gas te käl lor na är tra fik bul ler och in du-
stri bul ler. Vid många verk sam he ter upp står en stor del av bull ret från trans por ter
inom om rå det.

8.2 Kon se kven ser av plan för slaget

8.2.1 Ef fek ter av bul ler på få gel liv
Fåg lar re a ge rar på mänsk li ga stör ning ar på högst skif tan de sätt. Många ar ter kan
snabbt vän ja sig vid till ex em pel åter kom man de mas kin kör ning och till och med
väl ja att häcka helt nära så da na ak ti vi te ter, sam ti digt som and ra ar ter hål ler sig
upp till fle ra hun dra me ter un dan. Ibland har det ock så vid när ma re stu di er vi sat
sig att fåg lar som till sy nes os tör da häck ar nära stör nings käl lor i själ va ver ket har
be tyd ligt säm re häck nings fram gång än sina mer skyddat häckande artfränder.

För be ty del sen av väg tra fik bul ler för fåg lar och för män nis kors fri lufts liv finns
idag så pass bra under lag att Tra fi kver ket gett ut en samman fat tan de kun skaps-
sam man ställ ning som ut myn nar i re kom men da tio ner för grän svär den vid  pla ne-
ring (Hell din 2013).

8.2.3 Kon se kven ser
Att hela om rå det är bul ler stört in ne bär inte att yt ter li ga re bul ler käl lor är op roble-
ma tis ka. Ur få gel skydd sper spek tiv är det tvärt om vik tigt att inte ad de ra fle ra käl-
lor. Det är där för an ge lä get att Carls berg vid en even tu ell om läg gning av last-
nings-loss nings verk sam he ten inte ökar bul ler bi dra get mot Na tu ra 2000-om rå det
mer än nöd vän digt. Flest bul ler känsli ga skyd da de ar ter tor de fin nas i våt mar ken i
nor dost. Hit hör fle ra ar ter av va da re, än der och sump höns.

Även i om rå det kring P-plat sen i syd väst kan fin nas skyd da de ar ter som inte bör
ut sät tas för ökat bul ler. Här har t.ex. törn ska ta upp e hål lit sig och om rå det är kan-
ske det som läm par sig bäst för en res tau re rings in sats för den na art. Sko gen här
kan struk tur mäs sigt pas sa för gla da att häcka i, men är san no likt allt för störd av
be sö ka re och lämp li ga re häck nings plat ser finns på många håll i trak ten. Den röd-
lis ta de min dre hack spet ten har no te rats någ ra gång er un der de se nas te 20 åren,
och mil jön kring smådammarna är lämp lig för både fö do sök och häck ning, men
den har san no likt inte häck at.
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Dam mar, vas sar och lövskogs bes tånd i strå ket mel lan ek sko gen och de öpp na
våt mar ker na i norr, lig ger för hål lan de vis väl bul ler skyd dat idag, men skul le kun na
ut sät tas mer om last nings verk sam he ten flyt tar nor rut utan bul ler skydd. Här
finns den skydd s vär da ar ten pung mes. Även den ut pe ka de ar ten brun kärr hök har
häck at i den na vass. Brun kärr hök be skrivs dock som täm li gen okänslig för bul ler
och stör ning ar kring sin häck nings plats.

Över sikt li ga be räk ning ar har gjorts av ljud ni vå er från last bi lar na som rör sig
inom Carls bergs om rå de. Be räk ning ar na har ut förts med hjälp av bul ler be räk-
nings pro gram met Tri vec tor.  Be räk ning ar na har ba se rats på an ta gan det att 200
last bi lar/dygn rör sig inom Carlsbergs område och kör i 50 km/h.

Vid våt mar ken be räk nas den ekvi va len ta ljud ni vån från Carls berg till ca 30
dBA. Vi ge nom fö ran de av pla nen då last bi lar na inom Carls bergs om rå de kom mer
när ma re våt mar ken be räk nas den ekvi va len ta ljud ni vån till ca 33 dBA. Ekvi va len-
ta ljud ni vån från last bi lar na inom Carls bergs om rå de ökar allt så med ca 3dBA.
Men då ljud ni vå er na från väg tra fi ken är helt do mi ne ran de kom mer den to ta la
ekvi va len ta ljud ni vån vid våt mar ken en dast ökas med ca 0,1 dBA, vil ket inte är en
hör bar för änd ring. Ge nom fö ran de av planen innebär alltså ingen förändring av
ljudnivåerna vid våtmarken.

Då pla nen inte med för nå gon märk bar för änd ring av ljud ni vå er na vid våt mar-
ken är det inte rim ligt att stäl la krav på bul ler skydd såt gär der i den na pla nen. Om
kom mu nens am bi tion är att sän ka ljud ni vå er na vid våt mar ken krävs åt gär der vid
den do mi ne ran de bul ler käl lan d v s väg E6. En möj lig åtgärd är då en skärm längs
E6.

En ut byg gnad en ligt nol lal ter na ti vet hade dock kun nat or sa ka ökad bul ler stör-
ning i den när mas te de len av våt mar ken
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Fi gur 8.1. Ut snitt ur Tra fi kver ket 2012: Kar ta över bul le rut bred ning från stör re vä gar i Fal-
ken bergs kom mun . Rött = >65 dBAq, gult= 55-65 dBAq. Carls berg är mar ke rat med C och
Na tu ra 2000-om rå det grovt skis se rat med grön lin je.

Tra fi kver ket har ta git fram en väg tra fik bul le ru tred ning som re do vi sar ljud ni vå er från stör re
vä gar i Fal ken bergs kom mun (2012). En ligt den na är ekvi va len ta ljud ni vån vid våt mar ken,
de len när mast Carls berg, ca 50 dBA. Ljud ni vå er na från väg tra fi ken är allt så idag hög re än
de 47 dBA som Tra fi kver ket an gett som den ljud ni vå un der vil ken häck an de fåg lar inte påver-
kas.



9 Ris ker
9.1 Nu va ran de för hål lan den

9.1.1 Trans por ter av far ligt gods på väg
Väg 150 är pri mär trans port vä g för far ligt gods. En flytt ning av ut far ten från verk-
sam het som rå det görs i syf te att minska olycks ris ken. Lång tra da rut far ten se pa re-
ras från persontrafiken.

9.1.2 Öv ri ga ris ker
En gasled ning går längs väg 150.

9.2 Kon se kven ser av planförslaget
Den nya ut far ten kom mer att kor sa gasled ning en.

9.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Nä rom rå det kring gasled ning en får ej be byg gas el ler fö rän dras utan till stånd från
led nings ä ga ren.

10 Luft fö ro re ning ar/Mi ljö kva li tets nor mer
10.1 Nu va ran de för hål lan den
Idag tra fi ke ras an gö rings y tan av ca 20 lång tra da re per tim me.

10.2 Kon se kven ser av plan för sla get
För änd ring ar na kom mer inte att för ändra an ta let trans por ter inom om rå det mer
än mar gi nellt. Hur trans por ter na går kom mer där e mot att fö rän dras.

10.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Luft fö ro re nings hal ter na kom mer mar gi nellt att på ver kas av des sa för änd ring ar.
De en skil da for do nens stan dard och fö rar nas be te en de kom mer att ha stör re be-
ty del se. Det ta på ver kas inte av pla nen.
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11 Na tur mi ljö
11.1 Nu va ran de för hål lan den

11.1.1 All mänt om na tur för hål lan den och ve ge ta tion
Både Ågårds in du striom rå de och Käll torps våt marker lig ger inom ett låg länt fin-
se di men tom rå de ska pat av Ätrans sling ran de möte med ha vet. Över sväm nings-
präg la de fuk täng ar, löv sumps ko gar och stran dängs be ten har tro li gen präg lat det-
ta land skap se dan ste nål dern, men sumps ko gar na har san no likt fått ge vika för
helt öpp na be tes- och slåt ter mar ker i takt med att jord bruk och bos kaps köt sel in-
ten si fi e ra des från jär nål der och fram åt. Långt se na re, när det fas ta jord bru ket be-
hövt ex pan de ra till över sväm man de och le ri ga mar ker som des sa, har in tres se och
för må ga till reg le ring av över sväm ning arna lett till att Ätran fått ett fast lopp, reg-
le rat av val lar längs ån. Ätran har dock trots detta fortsatt att svämma över och
skapa tillfälliga våtmarker.

En del i eröv ring en av våt mar ker na har va rit täck dik ning med te gel rör, till ver-
ka de av lera som gräv des upp i ett an tal ler täk ter i om rå det, fram fö rallt un der pe-
rio den 1950–1980. De efter hand vat ten fyll da ler täk ter na har i viss mån kom plet-
te rat över sväm ning ar na som bas för ett rikt våt marks få gel liv i om rå det. Det var
dock först på 1980-ta let som Fal ken bergs Or ni to lo gis ka Fö re ning tog sig an om rå-
det och i sam ar be te med kom mu nen bör ja de man 1988 val la in av gän sa de våt-
mark som rå den. Val lar na gjor de ock så att våt mar ker na kun de av grän sas mot jord-
bruks mark och in du striutveck lings om rå den. Källtorps våt marker ut pe ka des av
re ge ring en som Natura 2000-område år 2000. Carlsbergs (dåvarande Falcons)
bryggeri anlades i området 1961.

Idag präg las om rå det av fö ljan de täm li gen vä lav grän sa de delar:

1. Ätran, med val lar längs strän der na för att min ska över sväm ning ar. På nor ra
åsi dan är val lar na kläd da med en löv bård av i fram för allt al, me dan val lar na
på sö dra stran den röjs med hän syn till våt marks fåg lar na. Ån med stran dom-
rå den är Na tu ra 2000-om rå de med fo kus på lax, ut pe kat år 2000.

2. Vä stra bas säng en i Käll torps våt mark är en helt öp pen våt mark som hål ler
öp pet vat ten över  stör re de len av ytan un der hela året, men med varierande
nivå, som i sto ra drag fö ljer Ätrans ni vå er. Val lar na mot sö der, så väl som mot
Ätran hål ler i dags lä get en låg löv bård, men den na av ses rö jas re gel bun det för
att inte ge ut siktsplat ser för bop re da to rer på våt marks fåg lar. Ett gömsle för
få gel stu di er finns på val len mot åkern.

3. Öst ra bas säng en i våt mar ken in går i Na tu ra 2000-om rå det, och lik nar den
vä s tra men be döms inte be rö ras av pro jek tet. Här finns ”Öst ra tor net”.

4. Åker mar ken som om ger Carls berg i norr och ös ter. De sö dra de lar na lig ger
för när va ran de i trä da, me dan de len i norr bru kats som åker. En smal gru s-
väg/gång väg går mel lan åkern och skogs bry net hela vä gen från P-plat sen på
de po ni om rå det, ner till gömslet och ”Vä stra tor net” i norr.

5. Mo saik mar ken med vas sar och löv bus ka ge/ung löv skog. Här står ”Vä stra
tor net” i kan ten mot den öpp na våt mar ken

6. Ler täk ter na. Två vat ten fyll da gam la ler täk ter om giv na av löv bus kar/ung
löv skog
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7. De po nin. Gam mal de po ni, med jord och grus åt min sto ne i yt ligt la ger,  be-
vux en med del vis höga gräs, del vis brän nässlor och del vis ung löv skog. Här
finns idag P-plats och in for ma tion stav la om Käll torps våt mark. Om fat tas av
åter ställ nings plan

8. Ek kul len. Kul le med me del ål ders löv skog, do mi ne rad av vid kro nig ekar, var-
av någ ra gro va. Bryn bus kar i bry net mot väs ter.

9. En trés ko gen. Ung till me del ål ders löv skog kring två dju pa vat ten fyll da ter-
rängs vack or med dränkt skog. Rik ligt med död ved.

10. In du stri tom ten. Carls berg nu va ran de fab riks om rå de

11.1.2 Ti di ga re do ku men te ra de na tur vär den
Som nämnts ovan är både Ätran och Käll torps våt marker Na tu ra 2000-om rå den
ut pe ka de av re ge ring en år 2000. Om rå det Ätran, med om rå des kod SE0510185,
har som främ sta syf te att be va ra åns sto ra och ge ne tiskt uni ka po pu la tion av at lan-
tisk vild lax.

Om rå det Käll torps våt marker, SE0510134, har syf tet att be va ra el ler åter stäl-
la ett gynn samt till stånd för ar ter na röd gla da, brun kärr hök och törn ska ta. Prio ri-
te ra de be va ran de vär den är en ligt länsstyrelsens be va ran de plan 2017-09-29 det
rika få gel li vet med fo kus på häck an de och ras tan de än der, dop ping ar och va da re.
Prio ri te ra de åt gär der är fort satt hävd i form av slåtter och bete samt reglering av
vattennivån.

Båda om rå de na in ne fat tas ock så i riks in tres se för na tur vård NN 12 Ätra da len –
Hög vad sån. Även här nämns sär skilt Ätrans lax stam och en i öv rigt rik flo ra och
fau na. (Na tur vårds ver ket 2000)

Ätran med strand zo ner ut gör även riks in tres se för fri lufts liv FN 09 Ätran-Hög-
vad sån. Även här är lax pro duk tio nen och fö rut sätt ning ar na för fri tids fis ket de
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vik ti gas te skä len till ut pe kan det. En schablo ni se rad buf fert zon på 100 m på var-
de ra si dan av Ätran har ri tats in för båda riks in tres se na, men det be to nas i be skriv-
ning en att även in grepp och på ver kan ut an för den na zon kan skada riksintressena.
(Naturvårdsverket 2016).

Val lar na mot Ätran i norr har 2012 pe kats ut vid Jord bruks ver kets ängs- och
be tes mark sin ven te ring som vär de fullt ängs- och be te so bjekt (CFJ-BBQ), främst
med hän syn till dess roll för det rika få gel li vet (Jord bruks ver ket 2012).

11.1.3 Skyd da de och skydd svär da ar ter

11.1.3.1 Fåg lar som ska skyd das i om rå det en ligt få gel di rek ti vet
Inom Na tu ra 2000-om rå det har de tre få ge lar ter na brun kärr hök, röd gla da och
törn ska ta pe kats ut som ar ter vars be va ran des ta tus i om rå det inte får för sämras.

Brun kärr hök

Den bru na kärr hö ken är starkt knu ten till vass ri ka eu tro fa slätt sjöar, men finns
även i and ra ty per av sjöar. En fö rut sätt ning för häck ning är att det finns till gång
på tät gam mal vass el ler lik nan de ve ge ta tion att byg ga boet i. Ar ten krä ver till gång
på lämp li ga by tes djur vid häck nings lo ka len och i dess om giv ning. Jak tut flyk ter
över åker mark kan ut sträck as åtskil li ga ki lo me ter från bo plat sen. Fö dan ut görs av
sor kar, gro dor, få ge lung ar etc., ibland även ägg, fisk och ka da ver. Un der häck-
nings ti den ja gar bru na kärr hö ken över are a ler i stor leks ord ning en 10–30 km². Ar-
ten har ti di ga re va rit starkt drab bad av mi ljö gif ter, men se dan al kylk vick sil ver bet-
ning en för bjöds 1966 och DDT-för bud in fördes har si tu a tio nen för bät trats högst
av se värt. För när va ran de kan inga di rek ta hot an ses fö re lig ga mot brun kärr hök i
Sverige.

Fö ru tom av skyd det i de Na tu ra 2000-om rå den där ar ten pe kats ut, om fat tas
den bru na kärr hö ken även av Artskydds fö rord ning ens skydd spa rag ra fer för vilda
fåglar.

Den bru na kärr hö ken har synts fre kvent i om rå det även un der häck ning tid sen
2005 och har häck at fle ra gång er.

Röd gla da

Ar ten har en viss för kär lek till att etable ra sig i ett om väx lan de land skap med mo-
saik av öpp na mar ker och sko gar och gär na med när het till sjöar. Boet pla ce ras i
gröv re träd och lig ger van ligt vis nära skogs bryn. Stör re slut na skogs bes tånd pas sar
ej gla dan. Den kan häcka nära be byg gel se, som i par ker el ler i stör re träd går dar,
lik som in till tra fi ke ra de vä gar.  Fö dan är myck et va ri e rad (små dägg djur, fåg lar,
fisk, ka da ver etc.), men fler ta let by ten häm tas ute i det öpp na kul tur lands ka pet,
där före komst en av ängs- och be tes mar ker tycks spe la en sär skilt vik tig roll. När-
he ten till sjöar in ne bär ett vär de fullt till skott av fisk och det är i re gel par i så da na
mil jö er som lyck as bäst med häck ning en. Un der häck nings tid ja gar ar ten inom
cir ka 1 mils av stånd från bo plat sen.

För när va ran de finns inget över häng an de hot mot gla dan i Sve ri ge. Tvärt om går
det myck et bra för ar ten, som fort sät ter att öka i an tal och för när va ran de spri der
sig nor rut från Skå ne in i Små land, Hal land och Blekinge.

Även gla dan om fat tas av Artskydds fö rord ning ens skydd för vil da fåg lar.

Den röda gla dan syns myck et fre kvent i om rå det, men inga teck en på häck ning
har no te rats
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Törn ska ta

Törn ska tan häck ar i öpp na om rå den med gott om bus kar. En stor an del av den
svens ka po pu la tio nen finns idag på hyg gen i skogs lands ka pet in nan des sa slu ter sig
med ungs kog. I jord bruk slands ka pet hör den fram för allt hem ma i so li ga, va ri e ra-
de be tes mar ker med 10–15 % täck ning av bus kar, gär na tag gi ga så da na som en, ro-
sor, hag torn el ler slån. I ett bra törn ska te re vir finns kort be tat gräs, nak na jord-
fläckar och gott om blom man de bus kar som lock ar in sek ter och ska par lä. Även
hö gar med ris ska par gynn sam ma mik ro mi ljö er och bo plat ser. Där e mot miss gyn-
nas törn ska tan av när het till höga träd, som kan vara ut siktsplats för bo plun dra re.

Även törn ska tan om fat tas av Artskydds fö rord ning ens skydd för vil da fåglar.

Törn ska tan har upp vi sat en myck et kraf tig till ba ka gång un der de se nas te 25
åren.

Törn ska tan har no te rats med nå gon ob ser va tion per år un der häck nings tid från
2001 till idag, men per ma nent re vir har bara no te rats 2006. De de lar av Na tu ra
2000-om rå det som kan på ver kas av det aljpla nen be döms idag inte vara lämp li ga
törnskatemiljöer.
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Förkortningar
A: Artportalen

(NT): Nära hotad

(VU): Sårbar (§): Omfattas av EUs fågeldirektiv

(50 %): Art som minskat 50 %(EN): Starkt hotad

(CR): Akut hotad

Prioriterade fågelarter i Källstorp

Gråhakedopping (§) A: Frekvent med 1-3 par sen 2010

Rördrom (NT) A: 1 ex 2005

Sångsvan (§) A: Häckande sedan ?era år

Sädgås (NT) A: Ganska frekvent rastande, ibland många

Vitkindad gås (§) A: Ganska frekvent rastande

Stjärtand (VU) A: Frekvent rastande i fåtal ex

Brunand (VU) A: Frekvent rastande i fåtal ex, möjligen häckat

Utpekade för Natura 2000-området

Brun kärrhök (§) Utpekad N2000, AF(§) men ej hotad

Röd glada (§) Utpekad N2000, AF(§) men ej hotad

Törnskata (§) Utpekad N2000

Övriga arter som bör prioriteras enligt Artskyddsförordningens handbok

Svarthalsad dopping (EN) A: Möjligen häckande, par 2011 & 2012 + ett rastande ex 2017

Storspov (NT) A: Årligen spelande, inga säkra häckningar

A: 2 noteringar 2015Svarthakedopping (§)

Ta bell 11.1 Prio ri te ra de få ge lar ter i Käll torp.
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Skedand (§) A: Frekvent rastande i fåtal ex, möjligen häckat

A: Frekvent rastande i fåtal ex

Skrattmås 50% Viktig ”nyckelart” som möjliggör häckning för många känsliga arter.

A: Frekvent i större eller mindre a(NT)al, häckande senast 2012, 2011, 2010, 2009

Havsörn (NT)

Blå kärrhök (NT) A: Enstaka ex frekvent födosökande

Skär?äcka (§) A: Tillfällig besökare

Tofsvipa %

Mindre strandpipare (§) A: Troligen 1par häckande de ?esta år

Rapphöna (NT)) A: Noterad senast 1990

Rödbena (§) A: 2-4 individer frekvent noterade under alla år, men ingen säker häckning

Sångsvan (§) endast rastande

Sydlig kärrsnäppa (CR)

Rödspov CR

Brushane (VU)

Årta (VU) A: Frekvent rastande i fåtal ex, har trol häckat ?er ggr

Salskrake (§)

A: Frekvent förbi?ygande fåtal ex

A: Frekvent i par eller grupper under häckningstid. Häckande 2007–2011 +
möjligen senare

A: Viktig målart för naturtypen nationellt, men aldrig noterad

A: Viktig målart för naturtypen nationellt. Sporadiska besök

A: Viktig målart för naturtypen nationellt Ofta besökande i fåtal ex, även under
häckningstid

Mindre hackspett (NT)

Ängspiplärka (NT) A: Regelbundet häckande med enstaka par, samt ibland rastande ?ockar

Gulärla (§) A: Frekvent rastande med enstaka ex

Tornseglare (VU) A: Regelbundet födosökande , ibland större ?ockar

Svarttärna (VU) A: Tillfälliga besök

Jorduggla (§) A: Enstaka besök

Sånglärka (NT) A: Häckning 1-2 par

Backsvala (NT) A: Frekvent födosökande/rastande i ?ockar

Hussvala (VU) A: Frekvent födosökande/rastande

Buskskvätta (NT) A: Regelbundet häckande med 1-3 par

Stenskvätta (§) A: Tillfälliga besök

A; Någorlunda regelbundet häckande med 1 par

A: Regelbundet häckande med ?era par

Övriga tättingar knutna till skog eller buskmark eller vassar ej medtagna (bedöms påverkas i mindre grad)

A: Noterad 2-3 ggr per år de senaste åren, ?era ggr revirhävdande. Tyder på att
områdets lövskog och vassar utgör del av hemområdet för ett par, men artens
hemområde är normalt stort och ?er noteringar av revirhävande individer ?nns
mer centralt i Falkenberg, särskilt kring Ätran. Konstaterad häckning närmast vid
Hertings kraftverk 2004 och vid Skrea Strand 2008.

Pungmes (EN)

Sävsparv (VU)

Förkortningar
A: Artportalen

(NT): Nära hotad

(VU): Sårbar (§): Omfattas av EUs fågeldirektiv

(50 %): Art som minskat 50 %(EN): Starkt hotad

(CR): Akut hotad

Ta bell 11.1 (forts). Prio ri te ra de få ge lar ter i Käll torp.



11.1.3.2 Fåg lar som om fat tas av Artskydds fö rord ning en
Käll torps våt mark har fått stor be ty del se för ett stort an tal and ra få ge lar ter som
inte spe ci fikt pe kas ut i för Na tu ra 2000-om rå det, men som ändå skall skyd das
en ligt Artskydds fö rord ning en.

Se Ta bell 11.1.

11.1.3.2 And ra art grup per som om fat tas av Artskydds fö rord ning en (Af)

11.1.3.2.1 Grod- och kräld jur
Fö ljan de grod- och kräld jur sar ter är no te ra de inom Käll strops våt mark en ligt Art-
por ta len

 van lig gro da

 van lig pad da

 min dre vat ten sa la man der

 snok

 åker gro da

 san död la

Samt li ga är no te ra de vid en sta ka till fäl le och utan när ma re spe ci fi ce ring än ”Käll-
torps våt mark”. Samt li ga är  frid lys ta en ligt Af 6§, men åker gro da och san d öd la
om fat tas även av skyd det mot för stö rel se av fort plant nings- och vi lo plat ser en ligt
Af 4§. Tänk ba ra fort plant nings om rå den skul le hy po te tiskt kun na fin nas för san-
död la inom de lom rå de 7 (de po niom rå det) och för åker gro da i de lom rå de 2, 6 el-
ler 9.

11.1.3.2.2 Öv ri ga art grup per
Av and ra skyd da de ar ter kan no te ras att röd lån ke (NT) på träf fats i Ätran och att
back sip pa (VU) väx er på ett par lo ka ler di rekt sö der om År stad vä gen. Des sa
växt plat ser lig ger dock utanför planområdet.

11.1.4 Na tur vär des be döm ning
En natur vär de sin ven te ring en är ut förd en ligt SIS-stan dard 199000:2014, på  fält-
nivå med de ta lje rings grad me del och med till äg get na tur vär desk lass 4. Om rå det
har be sökts och be dömts ut i från na tur vårds per spek tiv och alla de lom rå den har
värderats enligt standarden.

Fäl tin ven te ring en har ut förts på ett så dant sätt att in ven te ra ren ut i från be prö-
vad kun skap och er fa ren het efter sökt de bio top kva li te ter och ar ter som är av be-
ty del se för bio lo gisk mång fald. Sär skilt fo kus har lagts på så kal la de na tur vårds ar-
ter, det vill säga ar ter som är skyd da de, ho ta de, miss gyn na de el ler eko lo giskt sär-
skilt vik ti ga. Be grep pet na tur vårds ar ter och de för kort ning ar som mar ke rats för
des sa för kla ras i fak ta ru ta. Ut i från på träf fa de na tur vär den i form av struk tu rer
och ar ter kan om rå dets na tur vär den klas sas i en lig het med stan dar den. Den na in-
ven te ring genom för des på ni vån me del, vil ket in ne bär att en dast ytor av 0,1 ha el-
ler mer, el ler lin je for ma de objekt med en längd av minst 50 m och en bredd av
minst 0,5 m, av grän sas och be döms. I det ta fall har sär skild hän syn ta gits till om-
rå de nas re spek ti ve vär de för i Na tu ra 2000-om rå det förekommande skyddade
fågelarter i allmänhet och i synnerhet de fågelarter som pekats ut enligt
fågeldirektivet.

Klass ning en sker i fyra klas ser av för höjt na tur vär de:
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1 Hög sta na tur vär de

2 Högt na tur vär de

3 På tag ligt na tur vär de

4 Visst na tur vär de

En när ma re be skriv ning av klass nings sys te met ges i Bi la ga 1.

Be döm ning av de lom rå den

De lom rå de na har be skri vits ovan un der 11.1.1. Här an ges en dast kort fat ta de
grun der för be döm ning ar na.

1. Ätran. Ån med stran dom rå den är Na tu ra 2000-om rå de med fo kus på den
sto ra och ge ne tiskt uni ka po pu la tio nen av at lant lax. Klass 1 Hög sta na tur-
vär de.

2. Käll torps våt mark vä stra bas säng. Om rå det ut gör vär de kär na i Na tu ra
2000-om rå det Käll torps våt mark och är av stort vär de för en mängd skyd da-
de få ge lar ter, var av fle ra har få häck nings plat ser i re gio nen. Klass 1 Hög sta
na tur vär de.

3. Våt mar kens öst ra bas säng. Sam ma vär den som om rå de 2. Klass 1 Hög sta na-
tur vär de.

4. Åker mar ken. Cen tra la och fuk ti ga de lar är av vär de som kom plet te ran de
 födosöksområde för t.ex. gäss och sva nar, va da re och tät ting ar från våt mar-
ken. Klass 3 På tag ligt na tur vär de.

5. Mo saik med vas sar och löv bus ka ge/ung löv skog. Av vär de för brun kärr hök,
pung mes (EN) och min dre hack spett (NT) Klass 2 Högt na tur vär de.

6. Två vat ten fyll da gam la ler täk ter om giv na av löv bus kar/ung löv skog. Av vär-
de för sam ma ar ter som de lom rå de 5, kan ske även för dop ping ar och som
 lek vatten för grod djur. Klass 2 Högt na tur vär de.

7. Gam mal de po ni med höga gräs och del vis kvä ve gyn nad flo ra. Möj lig att res-
tau re ra till ett halv bra om rå de för törn ska ta. Klass 4 Visst na tur vär de.

8. Kul le med vid kro ni ga ekar och bryn bus kar. Klass 3 På tag ligt na tur vär de.

9. Ung till me del ål ders löv skog kring dam mar. Gott om död ved. Möj ligt le k-
om rå de för grod djur och av vär de för min dre hack spett (NT). Klass 3 På tag-
ligt na tur vär de.

10. Carls berg nu va ran de fab riks om rå de. Sak nar na tur vär de.

11.2 Kon se kven ser av plan för sla get

11.2.1 Ef fek ter av när het till bygg na der
För många få ge lar ter är plun dring av bon el ler pre da tion på ny kläck ta ung ar en av-
gö ran de be gräns ning för po pu la tion sutveck ling en. Fö ru tom dägg djur som räv och
gräv ling är kråk fåg lar och rov fåg lar vik ti ga bo plun dra re. Tak ti ken för de bo plun-
dran de fåg lar na är of tast att sit ta och spa na från ett träd el ler an nan ut siktsplats
tills de lo ka li se rat ett bo. Det ta har vi sat sig sär skilt ne ga tivt för fle ra stran dängs-
häck an de va da re, som i stu di er vi sat sig ha säm re häck nings fram gång och/el ler
und vi kit att häcka nära upp stick an de fö re mål el ler skogs ri då er.  Stol par och mas-
ter har för de len för rov fåg lar att vara när mast ide a la som ut siktsplat ser. Ur va dar-
nas per spek tiv finns dock för de len att en rov få gel på en stol pe är lätt att upp täcka
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och ha koll på. Va dar na kan bli tvung na att trycka länge på boet el ler läg ga ener gi
på att stö ra rov få geln, men de vet var den finns. En bygg nad el ler en skogs ri då gör
det på ett helt an nat sätt möj ligt för pre da torn att sit ta gömd och att till ex em pel
över ras ka med en låg flyg ning in utan att av teck na sig mot him len. Det ta att ha så
myck et fri him mel som möj ligt omk ring sig kan myck et väl vara en vik tig an led-
ning ar na att häcka på vida stran däng ar. Det är rim ligt att anta att bygg na der på
det ta sätt upp fat tas på mot sva ran de sätt som skogs ri då er.

Bland våra mest ho ta de ar ter av stran dängs va da re har någ ra – t.ex. syd lig  kärr-
snäppa (CR) – i fle ra stu di er vi sat sig myck et känsli ga för när het till skogs ri då er.
Ne ga tiv ef fekt har i någ ra stu di er vi sat sig på så långa av stånd som över 400 m
(Stroud 1990) el ler till och med 700 m (Wilson 2014).

Även bland de fåg lar som häck ar el ler gjort häck nings för sök i Käll torps våt-
mark finns någ ra ar ter som har upp vi sat käns lig het för när het till träd el ler skogs-
bryn. Det gäl ler till ex em pel stor spov (NT) som i en finsk stu die ci te rad i Wil son
bara lyck a des med 20 % av alla häck ning ar där av stån det till bryn var i me del tal
180 m, me dan 90 % lyck a des där me de lav stån det var 600m. I and ra stu di er har
dock inget tyd ligt av stånds sam band med skogskanter setts för storspov.

Ock så tofs vi pa (-50 %) häck ar i Käll torp. I Sve ri ge har tofs vi pa vid Get te rön
be dömts und vi ka att häcka när ma re än 100 m till ett högt få gel torn ute på stran d-
äng en (Flo din 1990). (Få gel tor net har se na re ri vits och er satts med ett läg re och
mer perifert beläget gömsle. )

Det bör be to nas att forsk ning en om ef fek ter på öp pen marks häck an de fåg lar av
skogs ri då er fort fa ran de är be grän sad, att de re sul tat som finns ibland är mot stri-
di ga och att ännu min dre är stu de rat vad gäl ler bygg na der. Trots det ta finns till-
räck ligt med re sul tat för att det ska vara rim ligt att be gä ra för sik tig het och be-
gräns ning ar vid ett vär de fullt få ge lom rå de.
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11.2.2 Risk för fön ster kol li sio ner
Ett an nat pro blem med bygg na der in till få ge lom rå den kan vara ris ken för få gel-
kol li sio ner med gla sy tor. Det är ett väl känt fak tum att fåg lar kan fly ga in i fönst er
på bygg na der. Pro ble met upp står av både gla sets genom skin lig het och dess re-
flek tion, som båda kan ge in tryck et att gla set är en fri öpp ning till ett an nat ut-
rym me. I USA upp skat ta de en stu die (Klem 2009) att mel lan 100 mil jo ner och
en mi ljard fåg lar dö das av kol li sio ner med fön ster glas var je år. Det finns ing en
mot sva ran de upp skatt ning för eu ro pe is ka för hål lan den, men klart är att olämp-
ligt pla ce ra de bygg na der med sto ra, starkt re flek te ran de och el ler olämp ligt pla-
ce ra de fön ste ry tor kan or sa ka myck et få gel kol li sio ner. Råd och rikt lin jer för att
und vi ka det ta finns fram tag na av få gel skydd sor ga ni sa tio ner och ar ki tek ter i sam-
ar be te både i Tysk land och USA  (Shep pard 2011 och LBV & NABU 2010).

11.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Med hän syn till osä ker het om ri då ers be ty del se för främst stor spov och tofs vi pa
samt till möj lig he ter att få and ra känsli ga ar ter att häcka in förs fö ljan de be gräns-
ning ar i pla nen där alla av stånd sang i vel ser gäl ler mot grän sen för våt mar ken i norr:

Zon I: 0–200 m från Na tu ra 2000-grän sen: Här släpps helt rät ten att byg ga och
om rå det av sätts i stäl let som öp pen buf fert zon helt fri från bygg na der, bus-
kar och träd. Ge nom att mar ken be va ras mjuk (som åker el ler stran däng) får
den ock så funk tion som bul ler däm pa re.

Zon II: 200–350 me ter: max byg gnads höjd  12 m

Zon III: Över 350 me ter: max byg gnads höjd 20 m

Bygg na der och plank som vet ter mot våt mar ken må las i ljus färg, gär na ”ljus him-
mels färg” för att inte lik na en mörk skogs ri då med göm stäl len för bo plun dra re.

För de fåg lar som vis tas i Na tu ra 2000-de len ös ter om Carls berg be döms byg g-
nads höj der spe la min dre roll. Så inte hel ler för de tre ut pe ka de Na tu ra 2000-ar-
ter na.

För att und vi ka olämp lig de sign av gla sy tor med tan ke på få gel kol li sio ner skall
sam råd ske med Fal ken bergs or ni to lo gis ka fö re ning ske vid de sign av nya bygg na-
der med fa sad mot våtmarksområdet.
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Fi gur 11.3. Vi su ell på ver kan för häck an de få gel.



12     Kul tur mi ljö
12.1     Nu va ran de för hål lan den

12.1.1    Mark his to rik
Huvud de len av om rå det har ut nytt jats som od lings mark. Nu tids ar ke o lo gis ka
läm ning ar finns i en de po ni i om rå dets öst ra del.

12.1.2    Ti di ga re do ku men te ra de kul tur mi ljö vär den
Norr om isälv sav lag ring en i lä, för västanvinden, finns en gam mal bo plats där det
hit tats gott om flin taavslag. And ra fynd är pilspets, pryl, tjock nack ig yxa och hå l-
eg gad flin tyxa. Bo plat sen är 2 500 till 3 800 år gam mal.

12.2 Kon se kven ser av plan för sla get
Ut byg gna den in ne bär att jord bruks mark tas i an språk men att den gam la bo plat-
sen inte behöver tas i an språk.

12.3  Ska de fö re byg gan de åt gär der
Pla nän dring en ger ing en för änd ring i kul tur mi ljön då bo plat sen exkluderats.
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Den bo plats som mar ke rats i Rik san ti kva ri a tets Forn sök.



13     Rek re a tion
13.1     Nu va ran de för hål lan den
Na tu ra 2000-om rå det i norr och ös ter om pla nom rå det an vänds fli tigt för få gel-
skåd ning. Om rå det lig ger 4 km från Fal ken bergs cen trum och 1,5 km från cen-
trum i när mas te stör re bos tads om rå de, Slät ten. Där med är om rå det nå bart med
cy kel. Många tar ock så bi len hit vil ket ses på de mo der na flyg bil der na.

Uppe vid få gel dam mar na finns både få gel torn och gömsle bygg da för att an vän-
das vid skåd ning. På vä gen upp till dam mar na pas se rar man en vack er li ten ek-
skog. Hela van dring en ger en po si tiv na tu rup ple vel se, då det re dan vid par ke ring-
en är ett Na tu ra 2000-om rå de för få gel liv.

13.2      Kon se kven ser av plan för sla get
Plan för sla get in ne bär mar gi nellt mer på träng an de bygg na der än idag, men av se-
värt min dre på träng an de än vid ett ut byggt nol lal ter na tiv. Det sam ma kan sä gas
om bul ler stör ning från in du strin. Båda ef fek ter na mås te an ses klart po si ti va för
friluftslivet.

Pla nen säk rar ock så en god till gäng lig het till om rå det.

13.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
För att hål la få gel li vet in takt bör de åt gär der som be skrivs i av snittet om bul ler
och na tur mi ljö fö ljas.
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Sti gar och mål punk ter för fri lufts li vet.



14 Mark frå gor
14.1     Nu va ran de för hål lan den

14.1.1    Geo lo gi
De läg re lig gan de mar ker na ner mot Ätran ut görs av post gla ci al sand som mot
nor dost över går i sväm sand. Höjds träck ning en i sy dost och med fort sätt ning sö-
der om vä gen ut görs av isälvs se di ment. På bäg ge si dor om den nord li ga spet sen av
isälvs se di men ten lig ger det lera. Längs vä gen, väs ter om isälvs se di men ten finns
ett om rå de med flyg sand ovan på post gla ci al sand och grus.

14.1.2    För o re nad mark/deponi
Täktverk sam het har be dri vits i isälvs se di men ten. Den na täkt har se dan an vänts
som de po ni. Avfall togs emot under 1977–1999 och tillståndet omfattade totalt
150 000 m³, med en avfallsyta på 37 000 m². Det är osä kert om hela tillståndet
utnyttjades.

Av fal let ut görs av bygg- och riv nings av fall, träd gårds av fall och åter för da rest-
frak tio ner från kom pos te rat hus håll sav fall.

För de po nin finns en täck nings plan och täck ning en är nära fö res tå en de. Ef ter
1999 har mas sor för täck ning mel lan lag rats på den övre de len. Som tätskikt ska
en be nto nit mat ta an vän das.

En gas brunn an läggs syn ligt på täck ning ens hög sta del med syf te att min ska och
föra ut even tu ellt ga stryck un der tätskik tet. Ing en kli ma tåt gärd för deponigas
görs.

14.2     Kon se kven ser av plan för sla get

14.2.1    Geo lo gi
En ut byg gnad i ak tu ell om rå de in ne bär en för ändrad slänt lut ning där in farts vä gen
ska dras fram.
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Fi gur 14.1. Ut drag ur jord artskar tan.



14.2.2    För o re nad mark/de po ni
De po nin ska inte ha far ligt av fall men det finns all tid en viss osä ker het om vad
som de po ne rats. Tät ning en av de po nin kom mer att min ska bil dan det av la kvat-
ten och där med min ska sprid ning en av fö ro re ning ar na. Huvud sa kli ga ström-
nings rikt ning en är mot norr.

Gas risk

Den täta täck ning en in ne bär att grund vat ten ni vå er na i de po nin av sänks suc ces-
sivt med ti den och kan ge öka de gas mäng der från av falls ma te ri a let i de po nin. Risk
för ho ri son tell trans port av de po ni gas i mark kom mer fin nas un der lång tid.
Denna gas kan ge en gas risk i jord la ger ut an för be nto nit tät ning en.

Lämp li ga skydd såt gär der in ne fat tar att bygg na der med käl la re bör und vi kas,
p-ga ra ge un der mark und viks, pump hus och brun nar bör ut for mas luf ta de,
genom fö ring ar av mark för lag da led ning ar ska ut fö ras luf ta de, kon tors byg gna der
ska an läg gas som vid ra don säk ring; ven ti la tion, mark plat ta etc.
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Fi gur 14.2. Om rå det som ska täck as en ligt Vi vabs pla ner.



14.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der

14.3.1 Ge o tek nik
De po niom rå det be döms som olämp ligt för bygg na tion.

14.3.2 För o re nad mark
Yt ter li ga re un der sök ning ar be döms inte vara nöd vän di ga om de po niom rå det och
dess när mas te om giv ning inte ex ploa te ras.

Vid in köp av de po niom rå det över tas vis sa skyl dig he ter för äga ren. Skyl dig het
att min ska ris ken för ga so lyck or gäl ler för mark äga ren/verk sam het sä ga ren en ligt
La gen om skydd för olyck or (LSO). Även skyl dig het att bi be hål la ett lång tids per-
spek tiv på täck ning ens tät het, sköt sel och ut fö ran de över går till mark äga-
ren/verk sam het sä ga ren enligt Deponeringsförordningen.
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Fi gur 14.3. Näs sel hav på de po nin.



15 Vat ten frå gor
15.1 Nu va ran de för hål lan den
Pla nom rå det är be lä get på sö dra si dan av Ätran. Nord väst om om rå det finns dam-
mar som ska pats ge nom ler täkt. I norr finns dam mar som ska pats ge nom ett mi l-
jö kom pen sa tions pro jekt i sam band med järnvägsutbyggnaden. I sy dö stra de len
av om rå det finns en djup sän ka med öp pen vat ten yta och en min dre vat ten fylld
sänka.

15.1.1 Na tur vär den i Ätran
Ätran och Hög vad sån med de ras dal gång ar har sto ra ge o ve ten ska pli ga vär den, en
sär präg lad to pog ra fi, ett rikt djur- och växt liv med ett fler tal ho ta de el ler sår ba ra
bio to per och ar ter, samt ut gör väst kus tens främ sta rep ro duk tion som rå de för lax.
Ätran har ut setts till Na tu ra 2000-om rå de från Fal ken bergs stad upp till dam men
i Ätra fors 26 ki lo me ter från myn ning en i ha vet. Ut över huvud få ran in går även 15
me ter av strand par ti er na längs med ån.

Åar na hy ser Sve ri ges stör sta be stånd av na tur lig at lant lax och det sker ing en ut-
sätt ning el ler re pro duk tion av od lad lax. Ätran hy ser fö ru tom lax även ål, berg-
sim pa, öring, fär na, löja, gös, skrubbs käd da, stor spigg, gäd da, lake, id, el rit sa,
havs- och bäck ne jo nö ga, mört och ab bor re. Ätrans vat ten sys tem hy ser ock så en
vär de full bot ten fau na. Bl.a. finns Sve ri ges enda kän da fö re komst av natt slän dan
Se to des punc ta tus vid Tull bron i Fal ken berg och här finns även en rad and ra säll-
syn ta vat te nin sek ter. Längs med Ätran fö re kom mer ett rikt få gel liv med ar ter
som for sär la, kungs fis ka re och ström sta re, härm sång a re och näk ter gal.
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Fi gur 15.1. En stor del av det tänk ta pla nom rå det ris ke rar över sväm ning en ligt Myn dig he ten
för sam hälls skydd och be red skap.



15.1.2 Över sväm nings risk
De låg län ta de lar na i norr ris ke rar att över sväm mas vid kom man de hög flö de, se
Fi gur 15.1. Över sväm nings kar tor na har pro du ce rats för tre ni vå er som mots va rar
ett flö de med 100 års åter komst tid (100-års flödet), 200 års åter komst tid
(200-års floödet) re spek ti ve beräknat högsta flö de.

15.1.3 Grund vat ten
I den mer låg län ta de len av om rå det lig ger grund vat ten ni vån re la tivt nära  mark-
ytan. Mar ky tan lu tar ner mot Ätran där strand lin jen nor malt lig ger strax un der
+8 m. Slänt fo ten mot höj dom rå de na lig ger på +10 m. Uppe på isälv spla tån lig-
ger mar ky tan på +18–19 m me dan grund vat ten ni vån tro li gen lig ger på en nivå
un der +16 m. Det ta in di ke ras av den vat te ny tan som syns i en sän ka i syd. Då
isälv sma te ri a let är re la tivt genom släp pligt så ström mar grund vatt net inte ut för r-
än i slänt fo ten där tä ta re ma te ri al och flack a re mark mö ter.

Grund vatt net är till en del fö ro re nat av la kvat ten från de po nin. I huvud sak
ström mar det ta fö ro re na de grund vat ten mot norr och ut ur om rå det.

15.2 Kon se kven ser av planförslaget

15.2.1 Dag vat ten
Ökad hård gör ning av mar ky tor na inom pla nom rå det kom mer att öka mäng den
dag vat ten som krä ver åt gär der. Fram för allt så kom mer flö de na och då spe ci ellt
topp flö de na att öka. Hu ru vi da den to ta la fö ro re nings mäng den kom mer att öka
be ror myck et på om bil trans port vo ly men änd ras. Pla ner na är att den na vo lym
inte ska ökas näm värt. I och med att topp flö de na ökar så ökar ris ken för att fö ro-
re ning ar na når Ätran.

15.2.2 Över sväm ning
Det är vik tigt att de om rå den som kan bära fö ro re ning ar och dag vat ten re nings sy-
met är an pas sade till en fram ti da över sväm ning.

15.2.2 Grund vat ten
En ex ploa te ring som inte gör sto ra in grepp i höj dom rå det kom mer inte att på ver-
ka grund vat ten för hål lan de na.
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Fi gur 15.2. Vid be-
sö ket 2018-10-06
hade det se nas te
reg net inte in fil tre rat
på de låg län ta om-
rå de na.



15.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Ett dag vat ten sys tem som har för må ga att om hän der ta fö ro re ning ar na be hövs för
att min ska fö ro re nings be last ning en på Ätran och fram för allt för att min ska
olycks ris ker och den ök ning av fö ro re nings ut för seln som blir följ den av en ökad
hård gör ning.
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16 Na tur re sur ser
De na tur re sur ser som be hand las här är främst så da na som kan be dömas som mil-
jö- och be va ran dein tres sen en ligt 3, 4 och 7 kap mi ljö bal ken (MB).

16.1 Nu va ran de för hål lan den
Ätran och de lar av dess om gi van de strand zo ner om fat tas av riks in tres se för na tur-
vår den, fri lufts li vet och kul tur mi ljö vår den en ligt 3 kap 6 § MB. Syf tet med riks-
in tres se na är att åns na tur-, kul tur- och fri lufts vär den skall vär nas och skyd das
mot åt gär der som kan ska da dem. Na tu ra 2000-om rå de na är riks in tres sen en ligt
4 kap mi ljö bal ken och vik ti ga re sur ser för fri lufts li vet. Gäl lan de de talj plan är i
kon flikt med des sa vär den ge nom att in du striut byg gnad kan ske i norr ända fram
till Na tu ra 2000-om rå dets gräns och i sy dost långt in i det sam ma. Pro duk tiv åker-
mark finns i om rå det, men nu va ran de plan till å ter ex ploa te ring av hela åker mar-
ken.

16.2 Kon se kven ser av planförslaget
Plan för sla get in ne bär att bät tre skydd ska pas mot ne ga ti va ef fek ter av dag vat ten i
Ätran, att en buf fert zon mot Na tu ra 2000-om rå dets våt mar ker i norr in förs och
att byg grät tig he ter na inom Na tu ra 2000-om rå det i sydost tas bort. Buf fert zo nen
in ne bär ock så be va ran de av en del av åker mar ken.

16.3 Ska de fö re byg gan de åt gär der
Pla nen har jus te rats en ligt ovan för att mini me ra ne ga ti va ef fek ter på na tur re sur-
ser na.
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17 På ver kan un der byg gti den
Den vik ti gas te på ver kan som sker är den stör ning som häck an de våt marks fåg lar
kan ut sät tas för. Där för är det vik tigt att bygg verk sam he ten inte ut förs un der
den na tid.

Stö ran de ar be te får ej ske kring pe rio den 15 april till 1 juli inom Na tu ra
2000-om rå det jäm te en zon på 100 m mot våt mar ken och 50 m kring öv ri ga de lar.

18 Mi ljö kva li tets mål
Mi ljö kon se kvens be skriv ning en för ut byg gna den inom den na plan re la te ras till de
16 na tio nel la mi ljö kva li tets mål som riks da gen be slu tat skall ut gö ra ut gångs punkt
för sam häl lets mi ljö ar be te. Hal lands län har även ta git fram re gio na la mi ljö mål
som ut gör re gio na la an pass ning ar till de na tio nel la mi ljö må len, un dan ta get må let
”Stor sla gen fjäll mi ljö”. Vid a re har Fal ken bergs kom mun bru tit ner de na tio nel la
och re gio na la mi ljö må len till lo ka la mi ljö mål. De lo ka la mi ljö må len re do vi sas i två
do ku ment ”Plan för den eko lo gis ka håll bar he ten” och ”Plan för håll bar ener giom-
vand ling 2012–2015” (Fal ken bergs kom mun, 2007b, 2007c). Samman ta get ut-
gör mi ljö må len en vik tig ut gångs punkt vid be döm ning av mi ljö kon se kven ser i all-
män het, och i syn ner het vid mer stra te gis ka be döm ning ar som den na. Mi ljö må-
len är dock inte ju ri diskt bin dan de.

Mi ljö må len re do vi sas i Ta bell 18.1. De mi ljö mål som an ses vara re le van ta för
pla nen är 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16. Hur pla nen be döms på ver ka de re le van ta mi l-
jö kva li tets må len re do vi sas i Ta bell 18.2.
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De nationella miljökvalitetsmålen

1 Begränsad klimatpåverkan 9 Grundvatten av god kvalitet

2 Frisk luft 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

3 Bara naturlig försurning 11 Myllrande våtmarker

4 Giftfri miljö 12 Levande skogar

5 Skyddande ozonskikt 13 Ett rikt odlingslandskap

6 Säker strålmiljö 14 Storslagen fjällmiljö

7 Ingen övergödning 15 God bebyggd miljö

8 Levande sjöar och vattendrag 16 Ett rikt växt- och djurliv

Ta bell 18.1. De na tio nel la mi ljö må len.



34

Ta bell 18.2. Lis ta över de mi ljö mål son an tas på ver kas av pla nän dring en. De fet mar ke ra de mi ljö må len är de av Fal ken-
bergs kom mun prio ri te ra de.



Re fe ren ser
Art Da ta ban ken,https://art fak ta.art da ta ban ken.se/

Ber gil, C. 2006. På ver kan på Na tu ra 2000-om rå det Get te rön av ut byg gnad av
Var bergs hamn.

De po ne rings plan, stads ä ga 2104 Ågård, Fal ken bergs kom mun. K-Kon sult 1992.

Fal ken bergs kom mun, 2006. Na tur vårds prog ram. Fram ta gen i sam ar be te med
Läns sty rel sen i Hal land. An ta gen av kom mun fullm äk ti ge 2006-04-27.

Fal ken bergs kom mun, 2007a. De lö ver siktsplan för Fal ken bergs cen tra lort som rå-
de, Under lags ma te ri al: in ven te ring av be fint li ga för hål lan den, all män na in tres-
sen m.m. Sam råds hand ling. Stads byg gnad skon to ret 2001-2004. An ta gen av
kom mun fullm äk ti ge 2007-04-27.

Fal ken bergs kom mun, 2007b. Plan för den eko lo gis ka håll bar he ten. An ta gen av
kom mun fullm äk ti ge 2007-10-25.

Fal ken bergs kom mun, 2008. Na tur gui de Fal ken berg. Fal ken bergs kom mun och
Fal ken bergs Tu rist.

Flo din, L-Å.1990. Bo plats och kläck nings re sul tat hos tofs vi pa Van el lus van el lus
på stran däng ar inom Get te röns na tur re ser vat. Vår få gel värd 49 (1990):
221-229.

För fråg nings un der lag Åter ställl nings plan 2017, ma te ri al er hål let från Vi vab, Eli-
sa beth Andersson.

Hell din, J-O. 2013. Tra fik bul ler i vär de ful la na tur mi ljö er II. Slu trap port. CBM
Cen trum för bio lo gisk mång fald och Triekol.

Klem, D. Jr. 2009(?): Av i an mor ta li ty at win dows: the se cond lar gest hu man
sour ce of bird mor ta li ty on earth. Pro ce e dings of the Fourth Inter na tio nal Part-
ners in Flight Con ve ren ce: Tun dra to Tropics. 244-251

LBV & NABU (Lan des bund fur Vo gel schutz  in Bay ern & Na tur schutz bund
Deutsch land). 2010: GLAS FLÄ CHEN und Vo gel schutz – Vo gel freund lig ches
Bau en mit Glas und Mög lich kei ten fur nach träg li che Schutzmassnahmen

Läns sty rel sen, 1988a. Om rå den av riks in tres se. Kul tur min ne svård. Hal lands län.
Del II. Med de lan de nr 1988:17.

Läns sty rel sen, 1988b. Om rå den av riks in tres se. Fri lufts liv. Sär skil da hus håll-
nings bes täm mel ser. Hal lands län. Del III. Med de lan de nr 1988:18.

Läns sty rel sen, 1990. Ängs- och hag mar ker i Fal ken bergs kom mun. Med de lan de
nr 1990:2. Mi ljö vårds en he ten. Kris ti na Lind feldt.

Läns sty rel sen, 1994a. Lax och öring i Hal lands län. In ven te ring av vat ten drag
samt upp skatt ning av nu va ran de och möj ligt smolt pro duk tion. Med de lan de
1994:4.

Läns sty rel sen, 1994b. Be va ran dep rog ram för od lings lands ka pet i Hal lands län.
Med de lan de 1994:11. Na tur vård, Kul tur mi ljö vård.

Läns sty rel sen, 2001. Om rå den av riks in tres se för na tur vård i Hal lands län. Med-
de lan de 2001:20. Red. Je a net te Er lands son 2000-02-07.

35



Läns sty rel sen, 2002. Na tu ra 2000. Re ge rings god kän da om rå den i Hal lands län
2002. Med de lan de 2002:1.

Läns sty rel sen Hal lands län 2005: Be va ran de plan för Käll torps våt mar ker

Mi ljö de par te men tet, 1998. SFS 1998:905 Fö rord ning om Mi ljö kon se kvens be-
skriv ning ar.

Mi ljö de par te men tet, 2010. SFS 2010:477 Luft kva li tets fö rord ning en.

Myn dig he ten för sam hälls skydd och be red skap. Över sväm nings kar te ring utmed
Ätran. Sträck an från Vist till ut lop pet i Kat te gatt, samt sträck an från Säms jön
till Ass mans myn ning i Ätran Rap port nr: 34,2015-10-21

Na tur vårds ver ket, 1983. Rikt lin jer för ex ternt in du stri bul ler. Råd och Rikt lin jer,
SNV RR 1978:5 rev. 1983.

Na tur vårds ver ket 2005. Ljud kva li tet i na tur- och kul tur mi ljö er. Ut vär de ring och
ut veck ling av mått, mä te tal och in ven te rings me tod. Slu trap port i ett sam ar-
bets pro jekt. Na tur vårds ver ket rapport 5440.

Na tur vårds ver ket 2007. God ljud mi ljö…mer än bara fril het från bul ler. Rap port
5709. Maj 2007.

Na tur vårds ver ket, 2003. Riktvär den för tra fik bul ler i and ra mil jö er än för bo en-
de, vård och under vis ning. Re do vis ning av re ge rings upp drag. Au gus ti 2003.
Dnr 544-1916-02 Rv.

Na tur vårds ver ket, 2008. Riktvär den för tra fik bul ler i and ra mil jö er än för bo en-
de, vård och under vis ning. Re ge rings upp drag. Au gus ti 2008. Dnr
544-1916-02 Rv.

Reij ne nen, R. & Fop pen R. 2006. Im pact of Road Traf fic on bre e ding bird po pu la-
tions.

Re ge ring en 2016-12-14. Pro to koll vid re ge rings sam man trä de M2015/02273
/Nm (del vis) 1:19 För teck ning över om rå den som bör be re das skydd som sär-
skil da skydd som rå den en ligt få gel di rek ti vet samt jus ter ing ar i om rå den som ti-
di ga re har be retts sådant skydd. Regeringens beslut.

Rik san ti kva ri e äm be tet, 2017. www.raa.se/cms/forn sok/start.html. Ka ta da ta bas
över forn läm ning ar m.m.

Shep pard, C.2011. Bird-Fri end ly Buil ding De sign. Ame ri can Bird Con ser va cy.
The Plains, VA,

SLU Art da ta ban ken 2017. Art fak ta och art vi sa väg led ning ar. https://art fak-
ta.art da ta ban ken.se/taxon/100091

Stroud, D. A. et. Al. 1990. Do mo or land bre e ding wa ders av oid plan ta tion ed ges?
Bird Stu dy (1990): 177-186.

Svea hov rätt 2010. Dom i mål nr 57-09 an gå en de Var bergs Hamns An sö kan om
till stånd till mud dring, ut fyll nad, byg gan de av ka jer m.m. i Var bergs hamn etc.
nära Get te röns Na tu ra 2000-om rå de.

Svea hov rätt 2014. Dom i mål nr M 10231-13 an gå en de NCC Roads AB an sö kan
om till stånd till ut ö kad trans port verk sam het vid Tor svi kens Na tu ra 2000-om-
rå de.

Tra fi kver ket 2012: Kar ta över bul le rut bred ning från stör re vä gar i Fal ken berg.
https://www.tra fi kver ket.se/TrvSe Fi ler/Fil list ning ar/Bul ler kar tor/Bul ler kar-
tor_vag/bul ler kar te ring_vag_kom mu ner_2012_falkenberg1.pdf

36



Tra fi kver ket, 2018. vtf.tra fi kver ket.se/Se Tra fik flo den

Tra fi kver ket, 2018. nvdb2012.tra fi kver ket.se/Se Trans port natver ket

37


