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LIS-området Morängsviken i Stocka;
Naturvärdesbedömning
(1 bilaga)
1. Bakgrund
Av Nordanstigs kommun fick vi i maj 2013 uppdraget att göra en
naturvärdesbedömning för LIS-området ”Morängsviken” i Stocka. Vi
överlämnar härmed redovisning av detta arbete.
2. Tillvägagångssätt
Vi har under två dagar (2013-06-18 och 08-10) besökt området och granskat
det utifrån naturvärdessynpunkt för att få en uppfattning om behov av ev.
naturskyddshänsyn. Med hänsyn till områdets biotoptyper har vi prioriterat
förekomsten av ev. botaniska värden, noterat de fåglar vi hört och sett samt
gjort en bedömning av områdets betydelse för rekreation/friluftstliv.
3. Redovisning och bedömning
3.1 Allmänt
Området består huvudsakligen av avverkad skogsmark. I den norra och östra
delen finns mot bebyggelsen och stränderna även skog, som undgått
avverkning. Rakt genom södra delen av området går en mindre väg till
Morängsvikens småbåtshamn. I området finns även ett par stigar. Ungefär mitt
på området finns vissa lämningar efter en mindre militär anläggning (sannolikt
ett stridsvärn från 1940-talet. Hurvida detta omfattas av något skydd saknar vi
kunskap om.) Områdets norra del är bebyggd med några fritidshus med tomter,
som i norr vetter mot havsstranden. Vägen dit löper på södra sidan av
bebyggelsen. Strandområdena är blockiga och steniga.
3.2 Fåglar
Av bifogad bilaga framgår de arter vi sett och/eller hört. Det är totalt 18 arter,
som torde ha blivit ännu fler om vi ägnat ytterligare ett antal dagar för
inventeringen. Fyra av dessa arter, drillsnäppa, ejder, havsörn och svärta är
rödlistade (NT.) Av dessa är drillsnäppan den enda art som är en utpräglad
”strandfågel.” Området är dock inte känt som någon betydande fågellokal. De
arter vi hittat är säkerligen representativa för området men sannolikt till antalet
i underkant berorende på för få inventeringstillfällen.

3.3 Kärlväxter
Totalt har vi funnit över 80 arter (se bilagan.) Av dessa är en art, orkidén
knärot, rödlistad (NT.) Den är även (med stöd av Miljöbalken 8 kap) fridlyst
enligt Artskyddsförordningens § 8. Knäroten fann vi på två platser (framgår av
bilagan.)
Vår inventering är inte helt fullständig. På grundval av områdets karaktär
bedömer vi dock att - förutom knäroten - inga fler rödlistade/fridlysta eller i
övrigt hänsynskrävande arter finns i området.
3.4 Friluftsliv
LIS-området genomkorsas av ett par stigar, som synes vara använda. Detta
tyder på att området nyttjas för lokala skogspromenader. Utanför området (i
dess västra gräns) följer vandringsleden Kustleden befintlig väg. Även
småbåtshamnen torde locka en del gående eftersom det är en lättillgänglig och
relativt naturskön plats med bra havsutsikt. Området torde därför ha viss
betydelse för friluftslivet, dock sannlolikt inte i någon större omfattning.
3.5 Sammanfattande bedömning
Vid detaljplanering behöver viss hänsyn tas till de faktorer vi nämnt i
punkterna 3.1-3.4. Den viktigaste punkten är förekomsten av de två
knärotslokalerna (enligt punkt.3.3.) Dessa lokaler är skyddade enligt lag och får
således inte påverkas negativt av kommande exploateringar
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