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Förord 
Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av 

ett nationellt program för biogeografisk uppföljning av naturtyper och arter 

inom delsystem hav. Uppföljningen gäller främst marina naturtyper och arter 

inom art- och habitatdirektivet. Biogeografisk uppföljning ska följa upp areal 

och utbredning av naturtyper samt dess viktiga strukturer, funktioner och 

typiska arter. 

 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ansvarar för delsystemen hav samt sjöar 

och vattendrag inom biogeografisk uppföljning. Naturvårdsverket (NV) 

ansvarar för de terrestra delsystemen och har i tillägg det nationella 

samordningsansvaret för art- och habitatdirektivet. ArtDatabanken (ADb)–

SLU har fått i uppdrag av HaV att utreda och granska de akvatiska 

delsystemen. Denna rapport är ett resultat i ett sådant uppdrag för att utveckla 

den biogeografiska uppföljningen. Rapporten utgör inte något 

ställningstagande från HaV:s sida utan författarna ansvarar själva för 

innehållet. 

 

Data som samlats in levereras till SMHI för lagring och rapporten läggs upp på 

miljödataportalen http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/ och DiVA 

portal http://www.diva-portal.org/.  

 

Ansvariga handläggare för projektmedel till denna studie har varit Anna 

Westling och Christina Halling vid ADb, Johan Abenius vid NV samt Erland 

Lettevall och Lars Gamfeldt vid HaV. 
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Sammanfattning 
Syftet med det här uppdraget var att inom projektet ”Biogeografisk uppföljning 

av naturtyper och arter” utföra en basinventering av Natura 2000-naturtypen 

havsgrottor (8330) inom naturreservatet Kullaberg i Skåne län. Målet var att 

beskriva och inventera naturtypen med avseende på flora och fauna, samt att 

identifiera lämpliga karaktäristiska och typiska arter för att ge underlag till 

fortsatt vägledning och uppföljning.  

 

Av de havsgrottor som sedan tidigare var kända i området kring Kullaberg 

valdes tre objekt ut som ansågs vara särskilt intressanta att inventera med 

avseende på deras storlek, läge och karaktär. Objekten beskrevs och 

totalinventerades i fält genom visuella metoder (snorkling och dykning). 

Därefter gjordes översiktliga beskrivningar av ytterligare sju havsgrottor och 

noteringar av flertalet potentiella havsgrottor i området.  

 

Förutom det direkta resultatet av basinventeringen har detta uppdrag 

resulterat i ett antal rekommendationer inför det fortsatta arbetet med 

naturtypen havsgrottor (8330). Ett antal arter som återfunnits i de inventerade 

objekten föreslås som tillägg till listan över karaktäristiska och typiska arter för 

naturtypen havsgrottor (8330) i marin Atlantisk region. På grund av den höga 

tätheten av havsgrottor i och kring naturreservatet Kullaberg vore det mycket 

intressant att fortsätta beskriva och inventera objekt i området för att få ett 

större kunskapsunderlag gällande naturtypen havsgrottor (8330).  

 

Summary 
The purpose of this study was to perform a basic inventory of the Natura 2000-

habitat Submerged or partially submerged sea caves (8330) in Kullaberg 

nature reserve in Scania, Sweden. The aim was to describe and make an 

inventory of the habitat type regarding its flora and fauna, and to identify 

species suitable to use in the continued monitoring as characteristic and typical 

species for the habitat type.  

 

From the previously known sea caves in the area three where chosen, based on 

their size, position and character, for total inventory and description. These 

caves were described and inventoried in the field by use of visual methods 

(snorkelling and diving). Also, basic descriptions were made of an additional 

seven sea caves in the area and several potential sea caves were noted.  

 

This study has, in addition to the result from the basic inventory, resulted in 

some recommendations for the continued monitoring of the habitat type sea 

caves (8330).  Some species found in the inventoried sea caves are suggested to 

be added to the list of characteristic and typical species for the habitat type in 

this geographical region. Given the high density of sea caves already found in 

the Kullaberg area we also suggest a continued inventory in this area to further 

add to the knowledge of the habitat type sea caves (8330).   
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Bakgrund 
EU:s art och habitatdirektiv listar ett antal arter och naturtyper som ska 

bevaras och vars bevarandestatus även skall övervakas (Naturvårdsverket 

2011). Naturvårdsverket driver tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten 

och i samarbete med ArtDatabanken projektet ”Biogeografisk uppföljning av 

naturtyper och arter” som syftar till att etablera uppföljning för de arter och 

naturtyper där sådan behövs men saknas. Syftet med uppföljningen är att få 

underlag till bedömning av status samt att identifiera behov av åtgärder så att 

målen med habitatdirektivet kan nås, d.v.s. gynnsam bevarandestatus för 

berörda naturtyper och arter. 

 

Kunskapen om naturtypen havsgrottor (8330), deras förekomst, utseende, 

struktur, funktion, fauna och flora är generellt dålig eller obefintlig såväl i 

Sverige som i övriga EU. Naturtypen beskrivs mycket kort i EU:s 

tolkningsmanual (European Commission DG Environment 2013) (se nedan) 

och det saknas idag en svensk vägledning enligt Naturvårdsverket (2011). För 

att uppfylla kraven på uppföljning av naturtypens status måste naturtypen 

därför i första hand beskrivas och inventeras med avseende på fauna och flora, 

för att identifiera lämpliga karaktäristiska och typiska arter och därmed ge 

underlag till vägledning. Endast ett fåtal lokaler med havsgrottor (8330) är 

kända i Sverige, där det största området finns vid Kullaberg i Skåne (Eide, 

2014). 

 

Definition av havsgrotta enligt utdrag ur EU:s tolkningsmanual: 

8330 Submerged or partially submerged sea caves 

Caves situated under the sea or opened to it, at least at high tide, including 

partially submerged sea caves. Their bottom and sides harbour 

communities of marine invertebrates and algae. 

 

Denna rapport presenterar genomförande, resultat och slutsatser från den 

basinventering av naturtypen havsgrottor (8330) som genomfördes, enligt 

uppdraget nedan, inom naturreservatet Kullaberg under sommaren 2016. 

Uppdraget från Havs- och vattenmyndigheten 

Länsstyrelsen Skåne, via naturum Kullaberg, fick i uppgift av Havs- och 

vattenmyndigheten att totalinventera och beskriva tre möjliga havsgrottor 

(8330) inom naturreservatet Kullaberg i Skåne län. Utöver beskrivningen av 

grottorna skulle eventuell infauna identifieras och en kvantitativ inventering 

göras av epifaua och flora med hjälp av lämpliga visuella metoder.  

 

Efter inventering av kända grottor ingick det i uppdraget att leta efter 

ytterligare objekt i området och bestämma dessa till naturtyp, geografisk 

position, storlek samt uppskatta hur stor del av grottan som är vattentäckt.    
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Metodbeskrivning 
Basinventeringen och sökandet efter ytterligare havsgrottor i området 

genomfördes av personal vid naturum Kullaberg, Länsstyrelsen Skåne, under 

totalt fyra dagar i augusti och september 2016. Samtliga havsgrottor nåddes 

med hjälp av en liten motorbåt (cirka 6 meter lång).  

 

Inventeringsarbete och artbestämning utfördes uteslutande av 

marinbiologerna Malin Melén och Johanna Stedt, Länsstyrelsen Skåne. 

 

Malin Melén   Johanna Stedt 

malin.melen@lansstyrelsen.se johanna.stedt@lansstyrelsen.se 

042-34 70 83 / 010-224 12 20 073-738 30 36 

 

Övriga medarbetare i fält: Daniel Åberg (Lst Skåne, marinbiolog), Kristoffer 

Stedt (Lst Skåne, marinbiolog), och Carlos Velasco (filmare och fotograf).  

Totalinventerade havsgrottor  

I samarbete med ArtDatabanken SLU valdes genom utförarnas egen kännedom 

samt kontakt med lokala experter tre kända havsgrottor inom naturreservatet 

Kullaberg ut för totalinventering (figur 1, tabell 1).  

 

De tre utvalda grottorna basinventerades enligt fältmetodiken beskriven i 

avsnittet Metodik för totalinventerade havsgrottor.  

 

 

Figur 1. Totalinventerade havsgrottor inom naturreservatet Kullaberg i Skåne län. Namn och 

koordinater för respektive objekt återfinns i tabell 1. 
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Tabell 1. Namn och koordinater (SWEREF99 TM) (±10m) för de tre totalinventerade havsgrottorna 

inom naturreservatet Kullaberg i Skåne län.  

 Namn N O 

Objekt 1 Undervattensgrottan 6242656 343163 

Objekt 2 Kanalgrottan 6242212 344516 

Objekt 3 Porten 6242190 344640 

Metodik för totalinventerade havsgrottor 

I två av havsgrottorna, Objekt 2 och 3, genomfördes inventeringsarbetet genom 

snorkling eftersom grottorna bedömdes vara mest lättillgängliga på detta sätt. 

För båda dessa objekt gäller att de enbart delvis ligger under vatten och att den 

vattenfyllda delen är relativt grund (<2,5 m). För Objekt 2 gäller även att 

grottan är så smal att det bedömdes vara mycket svårt att genomföra 

inventeringen genom dykning med tuber. För Objekt 1 krävdes dykning med 

tuber eftersom havsgrottan helt ligger under vatten och på lite större djup (>2,5 

m). Samtliga grottor direktinventerades, d.v.s. inget material samlades in för 

senare bestämning/analys utan samtliga värden och arter noterades i fält.  

 

Grottornas utseende och omgivning, samt fältarbetet i sin helhet, 

dokumenterades genom fotografier och videoinspelning (GoPro) för att 

använda i rapporteringen och även för att lyfta fram och visa arbetet med 

inventeringen för besökarna på naturum Kullaberg.  

Beskrivning av havsgrotta 

Den generella beskrivningen av respektive totalinventerade havsgrotta 

genomfördes, och noterades, i fält enligt följande: 

 Grottmynningens geografiska position (SWEREF99 TM) bestämdes i 

fält med hjälp av handhållen GPS (Garmin GPSMAP 64st)  

 Den omgivande naturtypen bestämdes (enligt habitatdirektivets 

naturtyper)  

 Storleken på grottan (bredd, höjd, djup, mynningsbredd och 

mynningshöjd) mättes med måttband till närmsta decimeter (p.g.a. 

grottans oregelbundhet i storlek valdes decimeter, istället för centimeter, 

som måttenhet)  

 Grottans yta (m2) och volym (m3) räknades ut med hjälp av måtten ovan  

 Läget i förhållande till vattenytan bestämdes genom (a) mätning med 

måttband (Objekt 1, helt belägen under vattenytan) eller (b) 

uppskattning (Objekt 2 och 3, delvis belägna under vattenytan) enligt 

följande:  

a.) Mätning (till närmsta decimeter): djupet från vattenytan till (1) 

grottmynningens tak samt (2) grottmynningens botten  

b.) Uppskattning: (1) procent av grottans volym som mestadels är under 

vatten samt (2) medelvärde av grottans vattendjup 
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 Graden av vågexponering uppskattades till en av följande 

påverkansgrader; ingen, låg, måttlig, hög eller mycket hög påverkan 

 Salinitet mättes dels som konduktivitet (S/m) och dels som salthalt (psu) 

med en handhållen salinitetsmätare (Oxyguard Handy Salinity) i mitten 

av den vattenfyllda delen av grottan 

 Graden av dagljusinträngning uppskattades genom att skatta hur stor del 

(procent) av grottan som ljuset tränger in i 

 Grottmynningens (-arnas) väderstreck (grader) bestämdes med hjälp av 

handhållen kompass  

 Typen av grotta bestämdes enligt Åström (1986) 

 Grottans berggrund karaktäriserades översiktligt 

 Grottans bottentyp karaktäriserades genom uppskattning av (a) 

kornstorlek och (b) andel (enligt SS-EN ISO 14688)  

 

Utöver ovan nämnda beskrivningspunkter gjordes en generell beskrivning av 

grottans utseende och eventuell zonering (vertikalt och/eller inåt i grottan) 

med avseende på ljus, vattenströmning, vågexponering, etc. Efter 

artinventering (se metodik i stycket nedan) gjordes även en översiktlig 

beskrivning av olika arters och funktionella gruppers förekomst i grottans olika 

funktionella miljöer och eventuella zoner.   

Inventering av flora och fauna  

Genom okulär totalinventering identifierades och noterades samtliga 

förekommande arter av marin/limnisk fauna (såväl mobila som fastsittande) 

och flora i havsgrottan. Av de terrestra arterna identifierades enbart eventuella 

spindlar och fladdermöss. För samtliga identifierade arter klassificerades 

artens förekomst i havsgrottan som ovanlig, vanlig, mycket vanlig eller 

dominerande.   

 

Utförandet av den kvantitativa inventeringen av flora och fauna baserades på 

undersökningstypen för visuella undervattensmetoder för uppföljning av 

marina naturtyper och typiska arter (Havs- och vattenmyndigheten manus). 

Metoden modifierades dock, från att titta på en bestämd area till att inventera 

en transekt, för att passa naturtypen 8330. Transekten lades från grottans 

djupaste del till grottans högsta punkt, med undantaget att transekten slutade 

1,5 m ovanför vattnet för de grottor som hade högt i tak (Objekt 2 och 3). 

Transekten lades på ett sådant sätt att grottans flora och fauna på ett 

representativt sätt täcktes in av transekten. Hänsyn i detta avseende togs till 

arter i vattnet, på väggarna och i taket samt till ljusgradienten och eventuell 

annan zonering. Längs transekten identifierades samtliga arter inom 

transektytan, vilken utgjordes av längden på transekten (Objekt 1: 5,5 m, 

Objekt 2: 3,75 m, Objekt 3: 8,0 m) och bredden 20 cm (10 cm på respektive 

sida av transekten). Arternas förekomst klassificerades inom transektytan på 

samma sätt som vid den okulära totalinventeringen. Slutligen noterades även 

arternas täckningsgrad (procent) i punkter, motsvarande en tiokrona i storlek, 

vilka var markerade med 25 cm intervall längs transekten (motsvarande 20 

punkter/m2).   
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Databehandling 

De identifierade arternas förekomst i respektive havsgrotta sammanställdes 

genom att jämföra och kombinera klassificeringarna från totalinventering och 

inventerad transektyta. Arternas täckningsgrad för respektive transekt 

beräknades genom att summera arternas totala täckningsgrad för samtliga 

inventerade punkter längs transekten och därefter beräkna relativ 

täckningsgrad för respektive art.  

 

Artlistor sammanställdes för respektive objekt, innehållande en jämförelse med 

listan för typiska arter för naturtypen (arbetsdokument). Samtliga artfynd 

rapporterades till Artportalen. Fynd av främmande arter rapporterades 

därutöver till Havs- och vattenmyndigheten.  

Övriga havsgrottor 

Ytterligare objekt i området att klassificera som naturtypen havsgrottor (8330) 

identifierades dels genom tidigare kännedom och dels genom att från båt söka 

av kusten längs norra sidan av Kullaberg. 

 

Identifierade objekt (figur 2, tabell 2) fotograferades och/eller filmades för 

dokumentation, bestämdes till naturtyp (enligt habitatdirektivets naturtyper) 

och deras geografiska position (SWEREF99 TM) noterades med handhållen 

GPS. Därutöver uppskattades, på så nära håll som möjligt, havsgrottornas 

storlek (m3) samt hur stor del av grottan (procent) som täcks av vatten. De 

grottor som inte redan hade ett allmänt använt namn gavs namn som speglar 

utseende, geografisk placering och/eller upphittare.  

 

 

Figur 2. Identifierade och översiktligt beskrivna övriga havsgrottor inom naturreservatet Kullaberg i 

Skåne län. Namn och koordinater för respektive objekt återfinns i tabell 2. 
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Tabell 2. Namn och koordinater (SWEREF99 TM) (±10m) för identifierade och översiktligt beskrivna 

övriga havsgrottor inom naturreservatet Kullaberg i Skåne län. Havsgrottor som namngivits i denna 

basinventering är markerade (*). 

 Namn N O 

Objekt 4 Kullamannens krök* 6242732 342551 

Objekt 5 StoneWatergrottan 6242652 342915 

Objekt 6 Lilla Ablahamsgrottan* 6242495 343440 

Objekt 7 Kristoffers krypin* 6242248 344487 

Objekt 8 Djupadalsgrottan 6242125 344765 

Objekt 9 Söftingsdyket 6241800 345638 

Objekt 10 Musslan 6241674 346060 

Resultat och utvärdering 

Tidsåtgång 

Generell tidsåtgång i fält per totalinventerad grotta, inklusive praktiska 

förberedelser, motsvarar cirka 6 timmar. Totalt 18 timmar för de tre 

totalinventerade grottorna. Ytterligare cirka 4 timmar lades i fält på att 

identifiera och översiktligt beskriva övriga havsgrottor i området. Totalt 

identifierades under denna tid ytterligare 7 havsgrottor och omkring 10 

potentiella havsgrottor noterades.  

 

I redovisningen av tidsåtgången ovan har inte hänsyn tagits till antal utövare. 

För allt fältarbete gäller att tre utövare var involverade vid respektive tillfälle.  

Totalinventerade havsgrottor  

Objekt 1. Undervattensgrottan 

Objekt 1. Undervattensgrottan är en relativt stor havsgrotta som är belägen helt 

under vattnet (figur 3).  

 

  

Figur 3. Objekt 1. Undervattensgrottan. Grottan är belägen helt under vattnet. Den är djup och 

dagsljuset tränger bara in en bit (vänstra bilden). Storleken på grottan tillåter flera dykare att vistas inuti 

grottan samtidigt (högra bilden). 
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Grottmynningen ligger på mellan cirka 2 – 5 meters djup och är ungefär 2 

meter bred och 3 meter hög. Längst in i grottan, som är 8 meter djup, finns 

ytterligare en liten öppning i den fasta berggrunden där det går att nå havsytan 

och komma ut ovan vatten. Denna öppning har dock, i denna inventering, inte 

klassificerats som grottmynning p.g.a. dess mycket begränsade påverkan 

gällande dagljusinträngning och dess ringa storlek i förhållande till den stora 

mynningen under vatten. Grottan är en urbergsgrotta i gnejsbergrund där 

bottnen till största delen utgörs av det fasta berget med inslag av mindre 

stenar. Vågpåverkan bedöms vara låg i grottan, främst p.g.a. att den är belägen 

några meter under vattenytan.  

 

Samtliga storleksmått för havsgrottan återfinns i tabell 3. Övriga 

beskrivningspunkter, och deras respektive beskrivning, presenteras i tabell 4.  

 

Tabell 3. Uppmätta och beräknade storleksmått för Objekt 1. Undervattensgrottan (M. bredd = 

mynningsbredd; M. höjd = mynningshöjd).  

Objekt 1. Undervattensgrottan 

Bredd (m) Höjd (m) Djup (m) M. bredd (m) M. höjd (m) Yta (m2) Volym (m3) 

2,3 3,0 8,0 2,0 2,8 18,4 55,2 

 

Tabell 4. Övriga beskrivningspunkter för Objekt 1. Undervattensgrottan.  

Objekt 1. Undervattensgrottan 

Beskrivningspunkt 

 

Beskrivning 

Omgivande naturtyp  

      På land 1230 (havsklippor) 

      Under medelvattenståndet 1170 (rev) 

Läge i förhållande till vattenytan helt belägen under vattenytan 

      Djup från vattenytan till grottmynningens tak (m) 1,9 

      Djup från vattenytan till grottmynningens botten (m) 4,7 

Grad av vågexponering låg påverkan 

Salinitet:  

      Konduktivitet (S/m) 2,1 

      Salthalt (psu) 14 

Dagljusinträngning (%) 25 

Mynningens väderstreck nordnordväst, 340 grader 

Typ av grotta urbergsgrotta 

Berggrund gnejs 

Typ av botten (%):  

      Häll 80 

      Sten 20 
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Zonering 

Grottans olika delar skiljer sig mycket lite eller inte alls gällande salthalt, djup 

och vattenströmning. Det finns dock en ljuszonering inåt i grottan, med belysta 

delar närmast öppningen och delar som ej nås av dagljusinträngningen längre 

in. Det finns också en vertikal ljusgradient; grottans botten är mer ljusbelyst än 

övriga delar och nära taket är det mycket mörkt.    

 

Flora och fauna 

Alger, både brun- och rödalger, återfinns enbart i de ljusbelysta delarna absolut 

närmast grottmynningen. I de mörka delarna av grottan, vilka utgör cirka 75 

procent av grottan, är filtrerare den dominerande funktionella gruppen. Av 

dessa är hydroider mycket vanliga som ett ljust ludd på grottans väggar och tak. 

Även blåmusslor (Mytilus edulis) är mycket vanligt förekommande i grottan 

och dessa sitter främst i sprickskrevor i väggar och tak. Havstulpaner 

(Amphibalanus improvisus och Semibalanus balanoides), brödsvamp 

(Halichondria panicea) och taggig tångbark (Electra pilosa) förekommer 

också, den senare dock enbart närmast grottmynningen. På grottans botten är 

stenarna i mycket mindre utsträckning bevuxna med hydorider och andra 

fastsittande organismer. Istället finns här mobil epifauna såsom strandkrabba 

(Carcinus maenas) och vanlig sjöstjärna (Asterias rubens), den senare även 

vanligt förekommande på väggar och tak. Övriga mobila arter inkluderar 

öronmanet (Aurelia aurita), amerikansk kammanet (Mnemiopsis leidyi) och 

olika arter av fisk.  

 

Det finns ingen tydlig zonering i havsgrottan med avseende på flora och fauna 

utöver de skillnader mellan grottans olika delar som beskrivits ovan. Av de 

identifierade arterna anses brödsvamp (Halichondria panicea) vara vanligare i 

havsgrottan jämfört med området utanför. Även hydoriderna Dynamena 

pumila och Thecata sp. förekommer i större utsträckning inuti havsgrottan.    

 

För artlista med samtliga noterade arter för havsgrottan, samt deras relativa 

förekomst och täckningsgrad, se Bilaga 1, tabell 1.  

Objekt 2. Kanalgrottan 

Objekt 2. Kanalgrottan är en smal grotta i en spricka i urberget som till lite mer 

än hälften är fylld med vatten (figur 4).  

 

 

Figur 4. Objekt 2. Kanalgrottan. Grottan är belägen delvis ovan vatten (vänstra bilden). Den är mycket 

smal och så djup att dagsljuset endast tränger in en bit i grottan (högra bilden).  
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Havsgrottan är jämnbred, cirka 60 centimeter, från mynning till den inre 

väggen som ligger nästan 7 meter längre in. Bottnen är plan, utan sluttning, och 

består av delvis stora block samt rundade stenar. Påverkan från vågexponering 

är mycket hög och hela havsgrottan blötläggs regelbundet av saltvatten p.g.a. 

vågor som slår mot väggar och tak.  

 

Under inventeringsarbetet dokumenterades ett stenras (Bilaga 2, Figur 1) från 

terrängen ovanför grottan som medförde att stora stenblock, samt grus och 

jord, lade sig utanför mynningen. Miljön inuti grottan var dock direkt 

opåverkad av raset. Risken för ytterligare ras bedöms vara ganska hög. 

 

Samtliga storleksmått för havsgrottan återfinns i tabell 5. Övriga 

beskrivningspunkter, och deras respektive beskrivning, presenteras i tabell 6. 

  

Tabell 5. Uppmätta och beräknade storleksmått för Objekt 2. Kanalgrottan (M. bredd = mynningsbredd; 

M. höjd = mynningshöjd).  

Objekt 2. Kanalgrottan 

Bredd (m) Höjd (m) Djup (m) M. bredd (m) M. höjd (m) Yta (m2) Volym (m3) 

0,6 3,8 6,8 0,6 3,2 4,1 15,5 

 

Tabell 6. Övriga beskrivningspunkter för Objekt 2. Kanalgrottan. 

Objekt 2. Kanalgrottan 

Beskrivningspunkt 

 

Beskrivning 

Omgivande naturtyp  

      På land 1230 (havsklippor) 

      Under medelvattenståndet 1170 (rev) 

Läge i förhållande till vattenytan delvis belägen under vattenytan 

      Volym under vatten (%) 60 

      Medelvärde vattendjup (m) 1,6 

Grad av vågexponering mycket hög påverkan 

Salinitet:  

      Konduktivitet (S/m) 2,1 

      Salthalt (psu) 14 

Dagljusinträngning (%) 20 

Mynningens väderstreck nordnordost, 22 grader 

Typ av grotta urbergsgrotta 

Berggrund gnejs 

Typ av botten (%):  

      Block 60 

      Sten 40 
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Zonering 

Salthalt och vattenströmning är densamma i hela grottan och även de inre 

delarna av havsgrottan bedöms vara kraftigt påverkade av vågor. Det finns en 

tydlig ljuszonering inåt i grottan, med belysta delar endast närmast öppningen 

och mycket mörka delar längre in som aldrig belyses av dagsljus. Det finns även 

en svag vertikal ljusgradient nära grottmynningen; de delar av väggarna som är 

närmast havsytan är här mer belysta än områden närmre grottans botten och 

tak. Den starka vågexponeringen bidrar till att det inte finns någon tydlig 

zonering kring medelvattenlinjen med avseende på flora och fauna.  

 

Flora och fauna 

Alger, såväl brun- som grön- och rödalger, förekommer enbart precis i 

grottmynningen. I de mörka delarna, vilka utgör cirka 80 % av havsgrottan, är 

filtrerare den dominerande funktionella gruppen. Främst förekommande är 

hydroider, såsom granpolyp (Abietinaria abietina) och triangelstaplad hydroid 

(Dynamena pumila), liksom blåmussla (Mytilus edulis), brödsvamp 

(Halichondria panicea) och havstulpaner (Amphibalanus improvisus och 

Semibalanus balanoides). Därutöver tillkommer tångbark (Membranipora 

membranacea) och havsanemon (Urticina sp.). Övrig vanligt förekommande 

fauna utgörs av vanlig sjöstjärna (Asterias rubens) och öronmanet (Aurelia 

aurita). Inga terrestra arter dokumenterades i havsgrottan.  

 

Det finns ingen tydlig zonering i havsgrottan med avseende på flora och fauna 

förutom att alger uteslutande förekommer i direkt anslutning till de 

dagsljusbelysta delarna direkt vid grottmynningen och en hög täthet av 

havstulpaner och cyanobakterien Callothrix sp. kring medelvattenlinjen. Av de 

identifierade arterna anses hydroiderna vara de enda arterna som har en högre 

täthet i havsgrottan jämfört med området utanför.  

 

För artlista med samtliga noterade arter för havsgrottan, samt deras relativa 

förekomst och täckningsgrad se Bilaga 1, tabell 2. 

Objekt 3. Porten 

Objekt 3. Porten är en stor tunnel till 20 procent fylld med vatten. Denna har 

klassificerats som en havsgrotta p.g.a. förekomst av ständigt mörklagda delar 

där miljön anses vara likvärdig med den i en havsgrotta (figur 5).  

 

   

Figur 5. Objekt 3. Porten. Havsgrottan är en tunnel som delvis är belägen ovan vatten, med en öppning 

åt sydost (södra mynningen, vänstra bilden) och en åt nordväst (norra mynningen, högra bilden).  
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Figur 6. Objekt 3. Porten. Grottväggarna och större stenblock är rikligt bevuxna med alger när man 

blickar mot grottans södra mynning (vänstra bilden). Mindre stenar som sätts i rörelse av vattnets 

rörelse genom tunneln dominerar på bottnen när man blickar mot grottans norra mynning, men även här 

är grottväggarna rikligt bevuxna med alger (högra bilden).    
 

Tunnelns båda mynningar är relativt lika i storlek, cirka 3 meter breda och 6 – 

7 meter höga. Bottnen består till ungefär lika stora delar av häll, block och 

rundade stenar. De större stenblocken återfinns dock främst i den södra halvan 

av grottan, medan mindre rundade stenar dominerar i norra delen av grottan 

(figur 6). Påverkan från vågexponering är något lägre inuti tunneln, jämfört 

med omgivande havsklippor, p.g.a. att tunneln löper längsmed klipporna med 

mynningar som inte är direkt exponerade för vågor. Vid starka vindar blir dock 

vågorna så höga och kraftfulla att de, trots tunnelns höga takhöjd, blötlägger 

hela havsgrottan med saltvatten.  

 

Samtliga storleksmått för havsgrottan återfinns i tabell 7. Övriga 

beskrivningspunkter, och deras respektive beskrivning, presenteras i tabell 8. 

 

Tabell 7. Uppmätta och beräknade storleksmått för Objekt 3. Porten (M. bredd = mynningsbredd; M. 

höjd = mynningshöjd, S = södra mynningen, N = norra mynningen).  

Objekt 3. Porten 

Bredd (m) Höjd (m) Djup (m) M. bredd (m) M. höjd (m) Yta (m2) Volym (m3) 

3,0 5,5 12,0 3,5 (S) 

3,0 (N) 

6,0 (S) 

7,0 (N) 

36,0 198,0 

 

Tabell 8. Övriga beskrivningspunkter för Objekt 3. Porten. 

Beskrivningspunkt Beskrivning 

Omgivande naturtyp  

På land 1230 (havsklippor) 

Under medellvattenståndet 1170 (rev) 

Läge i förhållande till vattenytan delvis belägen under vattenytan 

      Volym under vatten (%) 20 

      Medelvärde vattendjup (m) 1,5 

Grad av vågexponering hög påverkan 

Salinitet:  

      Konduktivitet (S/m) 2,1 

      Salthalt (psu) 14 
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Dagljusinträngning (%) 70 

Mynningarnas väderstreck  

     Södra mynningen sydost, 125 grader 

     Norra mynningen nordväst, 305 grader 

Typ av grotta urbergsgrotta (tunnel) 

Berggrund gnejs 

Typ av botten (%):  

      Häll 30 

      Block 40 

      Sten 30 

 

Zonering 

Salthalten är densamma i hela havsgrottan. Vid de tillfällen då havet inte är 

helt stilla är vattenströmningen hög genom tunneln. Alger på botten och väggar 

rör sig då fram och tillbaka i takt med vattnets rörelser och de dyningar som 

når någon av havsgrottans mynningar. Vågexponeringen bidrar till att det inte 

finns någon tydlig vertikal zonering kring medelvattenlinjen med avseende på 

flora och fauna. Det finns en tydlig ljuszonering med ett ständigt mörkt område 

i mitten av havsgrottan och ljusare, solbelysta områden vid de båda 

mynningarna. Den södra mynningen är dock mer solbelyst än vad den norra 

mynningen är, vilket också avspeglas i algernas utbredning (se stycke nedan).  

 

Flora och fauna 

Alger, såväl brun- som grön- och rödalger, förekommer i nästan hela 

havsgrottan. Vid den norra mynningen förekommer dock mestadels röd- och 

grönalger, och dessa sitter framförallt på väggarna eftersom botten består av 

rundade stenar som stundtals rör sig med vattnets rörelse genom tunneln. Vid 

den södra mynningen är brunalger, såsom fingertare (Laminaria digitata) och 

sågtång (Fucus serratus) vanligt förekommande på såväl väggar som på de 

större stenblocken på botten. Av rödalgerna är släke (Ceramium sp.) vanligast 

och bland grönalgerna dominerar bergborsting (Cladophora rupestris). Ovan 

medelvattenlinjen finner man framförallt havsstenhinna (Hildenbrandia 

rubra).  

 

Bland den mobila faunan är vanlig sjöstjärna (Asterias rubens) mycket vanligt 

förekommande. Öronmanet (Aurelia aurita), strandkrabba (Carcinus 

maenas), vanlig strandsnäcka (Littorina littorea) samt amerikansk kammanet 

(Mnemiopsis leidyi) är vanligt förekommande. Den funktionella gruppen 

filtrerare representeras av ungefär hälften av de arter som identifierats i 

havsgrottan. Av dessa är blåmussla (Mytilus edulis) dominerande. Övriga 

vanligt förekommande filtrerande arter är havstulpaner (Amphibalanus 

improvisus och Semibalanus balanoides), hydroider (Dynamena pumila och 

Laomedea sp.) och tångbark (Electra pilosa och Membranipora 

membranacea). En stor mängd fisk uppehåller sig även i havsgrottan, varav 

den vanligaste arten är stensnultra (Ctenolabrus rupestris). Inga terrestra arter 

identifierades i havsgrottan.  
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Det finns ingen tydlig zonering i havsgrottan med avseende på flora och fauna 

förutom att algernas förekomst är som högst i direkt anslutning till de 

dagsljusbelysta delarna av havsgrottan (se stycke ovan) och att havstulpaner 

främst förekommer kring medelvattenlinjen. Av de identifierade arterna är där 

ingen som anses vara mer vanligt förekommande i havsgrottan än i området 

utanför. Detta beror troligtvis på det stora ljusinsläppet som kommer från de 

två mynningarna och som bidrar till att habitatet i havsgrottan inte skiljer sig 

markant från området utanför havsgrottan.  

 

För artlista med samtliga noterade arter för havsgrottan, samt deras relativa 

förekomst och täckningsgrad se Bilaga 1, tabell 3. 

Övriga havsgrottor 

Ytterligare 7 havsgrottor längs kusten på norra sidan av Kullaberg 

identifierades och beskrevs översiktligt (tabell 9). Utöver dessa noterades 

omkring 10 potentiella havsgrottor som inte beskrevs. Merparten av dessa 

potentiella havsgrottor påträffades på östra delen av Kullabergs norra sida 

(sydost om objekt 8). I Bilaga 2 finns fotografier på två av de översiktligt 

beskrivna havsgrottorna (figur 2 och 3) samt fyra av de potentiella 

havsgrottorna (figur 4).  

 

Tabell 9. Namn och övergripande beskrivning för övriga identifierade havsgrottor inom naturreservatet 

Kullaberg i Skåne län. Havsgrottor som namngivits i denna basinventering är markerade (*). 

 Namn Typ av grotta Storlek (m3) Vattenfyllnad (%) 

Objekt 4 Kullamannens krök* urbergsgrotta (tunnel) 15 100 

Objekt 5 StoneWatergrottan urbergsgrotta 10 50 

Objekt 6 Lilla Ablahamsgrottan* urbersggrotta 6 30 

Objekt 7 Kristoffers krypin* urbergsggrotta 6 100 

Objekt 8 Djupadalsgrottan urbergsggrotta 12 50 

Objekt 9 Söftingsdyket urbergsgrotta 4 50 

Objekt 10 Musslan blockgrotta (tunnel) 15 100 

 

På kort tid, och med relativt liten tidsåtgång, har denna basinventering 

resulterat i kännedom om flera nya havsgrottor längs Kullabergs norra kust. 

Vår bedömning är att ytterligare ett stort antal havsgrottor, såväl över som 

under vattenytan, återstår att identifiera och beskriva i och invid Kullabergs 

naturreservat (figur 7).  

 

De generella förutsättningarna för havsgrottor i området finns högst troligt 

enbart i direkt anslutning till Kullabergs havsklippor. Enligt vår vetskap är 

dock ännu inga havsgrottor beskrivna på södra sidan av Kullaberg. Kustens 

utseende och förutsättningarna för bildande av havsgrottor, såväl över som 

under ytan, bedöms dock i stort vara identisk med den på norra sidan. 

Längre ut från kusten är bottnen av mjukbottenkaraktär och såväl söder som 

norr om Kullaberg är kusten flack och utgörs av mjukbotten. Undantaget är 
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klippkusten intill orterna Arild och Skäret, strax öster om Kullaberg, där 

klipporna och botten intill kusten på många sätt liknar den på Kullaberg och 

därmed bedöms ha potential att rymma havsgrottor. Enligt vår vetskap finns 

det dock i nuläget inte heller här några kända och/eller beskrivna havsgrottor.  

 

 

Figur 7. Kusten inom markerade områden (streckad svart linje), i och invid naturreservatet Kullaberg i 

Skåne, bedöms ha förutsättningar att rymma ett stort antal, i nuläget okända, havsgrottor.  

 

Det totala antalet okända havsgrottor i området är mycket svårt att uppskatta. 

En rimlig gissning, givet det stora antal som påträffats under denna inventering 

samt områdets storlek och dess speciella karaktär med sprickor och skrevor i 

urberget såväl ovanför vattenlinjen som ner till 20 - 25 m djup, är att minst 30 

- 50 havsgrottor av olika storlek återstår att upptäcka i området.  

 

De havsgrottor som delvis ligger ovanför vattenytan bör identifieras genom att 

med båt i detalj söka av hela kuststräckan i naturreservatet Kullaberg och invid 

orterna Arild och Skäret. Detta anses vara en uppgift som kräver två utförare 

under 5 dagar. Att identifiera alla de havsgrottor inom området som helt 

befinner sig under havsytan är en betydligt svårare uppgift som skulle kräva 

detaljerad dykinventering längs hela den markerade kuststräckan (figur 7). Här 

föreslås istället i första hand att kontakt tas med det lokala dykcentret samt 

aktiva dykklubbar och sportdykare i området för att med hjälp av dessa 

inhämta information om ytterligare, i nuläget okända, havsgrottor. Därefter 

kan särskilt intressanta områden med förväntad hög täthet av havsgrottor 

undersökas i detalj genom snorkling och dykning. Tidsåtgången för en sådan 

uppgift är mycket svår att uppskatta eftersom den är helt beroende av storleken 

på det område som ska undersökas och den faktiska tätheten av havsgrottor i 

detta område. Oavsett tidsåtgång bedöms arbetet kräva tre utförare för att 

trygga säkerheten vid snorkling och dykning.     
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Karaktäristiska och typiska arter 

En jämförelse gjordes med listan på karaktäristiska och typiska arter för 

naturtypen havsgrottor (8330) och de arter som identifierats i denna 

basinventering (tabell 10). Totalt återfanns sju karaktäristiska arter, varav tre 

även är typiska för naturtypen.  

 

Den identifierade karaktäristiska faunan utgörs av arter som ingår i den 

funktionella gruppen filtrerare. I de mörkare delarna sitter dessa direkt fästade 

på grottans väggar och tak (om havsgrottan är belägen helt under ytan). I de 

ljusare delarna av havsgrottor växer de dock ofta på brunalger, såsom 

fingertare (Laminaria digitata). Brunalgerna kan då eventuellt också anses 

vara karaktäristiska arter genom sin roll som livsmiljö för andra karaktäristiska 

arter (Aronsson 2008). Efter denna basinventering föreslås följande tillägg 

gällande karaktäristiska arter för naturtypen havsgrottor (8330) vara lämpliga 

att överväga i detta geografiska område; havsris (Ahnfeltia plicata), fingertare 

(Laminaria digitata), vanlig sjöstjärna (Asterias rubens), brödsvamp 

(Halichondria panicea), räfflad havstulpan (Semibalanus balanoides) samt 

hydroiderna Laomedea sp. och Dynamena pumila.  

 

Tre typiska arter identifierades; slät havstulpan (Amphibalanus improvisus), 

taggig tångbark (Electra pilosa) och blåmussla (Mytilus edulis). Dessa tre arter 

återfanns i samtliga totalinventerade objekt. Efter denna basinventering 

föreslås att även brödsvamp (Halichondria panicea) och räfflad havstulpan 

(Semibalanus balanoides) ingår som typiska arter för havsgrottor i detta 

geografiska område. 

 

De båda brunalgerna havsris (Ahnfeltia plicata) och fingertare (Laminaria 

digitata) föreslås som tillägg (K-arter) p.g.a. sin funktion som livsmiljö för 

andra arter, varav vissa av dessa är karaktäristiska och typiska för naturtypen. 

Vanlig sjöstjärna (Asterias rubens) föreslås (K-art) eftersom dess förekomst i 

inventerade havsgrottor är mycket vanlig och täckningsgraden längs inventerad 

transekt är hög. Hydroiderna Laomedea sp. och Dynamena pumila föreslås 

som tillägg (K-arter) eftersom de är mycket vanligt förekommande i alla tre 

inventerade objekt och också bedöms ha en mer dominerande förekomst inuti 

havsgrottorna än vad de har i den omgivande miljön utanför havsgrottorna. 

Brödsvamp (Halichondria panicea) förekom i varierande utsträckning i de 

inventerade objekten, men anses vara mer vanligt förekommande i de 

inventerade havsgrottorna än vad den är i den omgivande miljön p.g.a. sin 

preferens för skuggiga platser. Arten anses även, som filtrerande organism, 

kunna indikera gynnsam bevarandestatus och bör därför övervägas som såväl 

typisk som karaktäristisk art. Även räfflad havstulpan (Semibalanus 

balanoides) anses lämplig att överväga som tillägg till listan över såväl typiska 

som karaktäristiska arter p.g.a. dess höga förekomst i samtliga inventerade 

objekt och nära släktskap med den redan listade typiska och karaktäristiska 

arten slät havstulpan (Amphibalanus improvisus).  

 

I arbetet med att utvärdera och ge förslag på typiska och karaktäristiska arter 

för naturtypen har Aronsson (2008) använts som vägledning.  
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Tabell 10. Karaktäristiska (K) och typiska (T) arter för havsgrottor (8330) i marin Atlantisk region. De 

arter som identifierades i de tre totalinventerade objekten i naturreservatet Kullaberg är markerade (x).  

Vetenskapligt namn Svenskt namn K-art T-art Objekt  

1 2 3 

ALGER       

Hildenbrandia rubra havsstenhinna K-art T-art  x x 

Lithothamnion sp. skorpalg K-art   x  

Phymatolithon  K-art     

Pilinia rimosa grottsammet  T-art    

Rhodochorton purpureum rödplysch K-art    x 

RYGGSTRÄNGSDJUR       

Corella parallelogramma nätsjöpung  T-art    

Dendrodoa grossularia krusbärssjöpung  T-art    

BLÖTDJUR       

Mytilus edulis blåmussla K-art T-art x x x 

Nucella lapillus purpursnäcka  T-art    

KRÄFTDJUR       

Amphibalanus improvisus slät havstulpan  K-art T-art x x x 

MOSSDJUR       

Electra crustulenta brackvattenstångbark K-art     

Electra pilosa taggig tångbark K-art  x  x 

Flustra foliacea ett bladmossdjur K-art     

Membranipora membranacea slät tångbark K-art   x  

RINGMASKAR       

Pomatoceros triqueter trekantsmask K-art T-art    

DEL AV GROTTAN OVAN VATTEN      

DÄGGDJUR       

Barbastella barbastellus barbastell K-art T-art    

Eptesicus nilssonii nordfladdermus K-art T-art    

Myotis brandtii tajgafladdermus K-art T-art    

Myotis daubentonii vattenfladdermus K-art T-art    

Myotis mystacinus mustaschfladdermus K-art T-art    

Myotis nattereri fransfladdermus K-art T-art    

Plecotus auritus brunlångöra K-art T-art    

SPINDLAR       

Meta menardi källarspindel K-art     

Metallina merianae bryggspindel K-art     

Nesticus cellulanus nordlig grottspindel K-art     

Lepthyphantes leprosus husmattvävare K-art     

Palliduphantes pallidus hålmattvävare K-art     

Porrhomma convexum bäckvättespindel K-art     

Porrhomma egeria grottvättespindel K-art     
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Rödlistade arter och främmande arter 

Den rödlistade fiskarten torsk (Gadus morhua) noterades i Objekt 3. Porten. 

Torsk klassas som sårbar (VU) i rödlistan 2015 (ArtDatabanken 2015).  

Två arter som kan betecknas som främmande för den svenska faunan 

noterades under inventeringen; slät havstulpan (Amphibalanus improvisus) 

och amerikansk kammanet (Mnemiopsis leidyi). Båda arterna noterades i 

samtliga tre totalinventerade havsgrottor.  

Visuella metoder som uppföljningsmetod för 
havsgrottor (8330) 

Vid uppföljning av naturtypen havsgrottor (8330) bör inventering ske genom 

den metod som efter förutsättningarna i fält (grottans storlek, form, läge i 

förhållande till vattenytan, etc.) bedöms vara mest kostnadseffektiv men som 

samtidigt ger en tillfredsställande säkerhet i artbestämningen.  

 

För många av objekten som identifierats och/eller inventerats i denna 

inventering gäller att objektens storlek, form och läge i förhållande till 

vattenytan gör att de inte är direkt tillgängliga via båt och därmed förhindrar 

inventering genom dropvideo eller vattenkikare. Snorkling bör i dessa fall 

användas i så stor utsträckning som möjligt eftersom det är en mer 

kostnadseffektiv metod än dykning. I de fall då grottan är helt belägen under 

ytan används dykning som inventeringsmetod. Dykning bör även övervägas 

framför snorkling då vattendjupet är > 1,5 m samt i de fall då artbestämning 

försvåras av grottans form och exponeringsläge (t.ex. om det lätt blir stora 

dyningar eller strömt i grottan och detta medför svårigheter för utföraren att 

hålla sig stilla vid artbestämning). I denna inventering anses snorkling och 

dykning ha varit kostnadsmässigt effektiva som inventeringsmetoder eftersom 

de har gett en hög artsäkerhet och inte har krävt någon analys i efterhand.  

 

Objekt 1, Undervattensgrottan, bör följas upp genom dykning eftersom den är 

helt belägen under vattenytan och därför inte är tillgänglig att inventera genom 

någon annan metod. 

  

Objekt 2, Kanalgrottan, bör följas upp genom snorkling eftersom grottan är så 

smal att den bedöms vara omöjlig att inventera från båt, via dropvideo eller 

vattenkikare, samt genom dykning.  

 

Objekt 3, Porten, kan inventeras genom samtliga metoder men snorkling eller 

dykning rekommenderas. Dropvideo eller vattenkikare kan användas om en 

tillräckligt smal båt används vid inventeringsarbetet. Snorkling anses dock vara 

att föredra framför dessa båda metoder eftersom det ger en högre artsäkerhet 

och i detta objekt bedöms vara kostnadsmässigt likvärdigt eftersom ingen 

analys krävts i efterhand. Snorkling väljs vanligtvis även framför dykning p.g.a. 

de högre kostnaderna associerade med dykning. Här bedöms dock dykning, 

eftersom genomströmningen av vatten nästan alltid är hög i grottan, underlätta 

inventeringsarbetet för utföraren genom möjligheten att hålla sig mer stilla.  
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Bilaga 1 – artlistor 
Tabell 1. Noterade arter för Objekt 1. Undervattensgrottan. Arternas uppskattade relativa förekomst 

anges som ovanlig (o), vanlig (v), mycket vanlig (mv) eller dominerande (d). De 14 arter som påträffats i 

alla tre totalinventerade objekt är markerade (*). Täckningsgraden anges som procent (%) för de arter 

som påträffades längs inventerad transekt. Typiska (T) och karaktäristiska (K) arter för naturtypen 

havsgrottor (8330) (Naturvårdsverket 2015) anges, liksom förslag på tillägg till listan. 

TaxonID Vetenskapligt namn Svenskt namn Relativ 

förekomst 

Täcknings-

grad 

K-art T-art Nya 

förslag 

 ALGER       

232508 Ahnfeltia plicata havsris o*    K-art 

1008451 Ceramium sp. släke o*     

232561 Chondrus crispus karragenalg o*     

232618 Delesseria sanguinea ribbeblad o* 7    

 FAUNA       

261373 Amphibalanus 

improvisus 

slät havstulpan  v* 4 K-art T-art  

217671 Asterias rubens vanlig sjöstjärna mv* 10   K-art 

233745 Aurelia aurita öronmanet o*     

217785 Carcinus maenas strandkrabba o     

206168 Ctenolabrus rupestris stensnultra mv*     

233748 Dynamena pumila triangelstaplad 

hydroid 

d*    K-art 

233450 Electra pilosa taggig tångbark v 3 K-art   

218457 Halichondria panicea brödsvamp v*    K-art / 

T-art 

206169 Labrus berggylta berggylta o     

1009340 Laomedea sp.  v*    K-art 

242128 Mnemiopsis leidyi amerikansk 

kammanet 

o*     

106665 Mytilus edulis blåmussla mv* 5 K-art T-art  

234282 Semibalanus 

balanoides 

räfflad 

havstulpan 

v* 2   K-art / 

T-art 

206171 Symphodus melops skärsnultra v     

6006115 Thecata sp.   d 36    
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Tabell 2. Noterade arter för Objekt 2. Kanalgrottan. Arternas uppskattade relativa förekomst anges som 

ovanlig (o), vanlig (v), mycket vanlig (mv) eller dominerande (d). De 14 arter som påträffats i alla tre 

totalinventerade objekt är markerade (*). Täckningsgraden anges som procent (%) för de arter som 

påträffades längs inventerad transekt. Typiska (T) och karaktäristiska (K) arter för naturtypen 

havsgrottor (8330) (Naturvårdsverket 2015) anges, liksom förslag på tillägg till listan. 

TaxonID Vetenskapligt namn Svenskt namn Relativ 

förekomst 

Täcknings-

grad 

K-art T-art Nya 

förslag 

 ALGER       

232508 Ahnfeltia plicata havsris o*    K-art 

1008451 Ceramium sp. släke o*     

232561 Chondrus crispus karragenalg o*     

232829 Cladophora rupestris bergborsting o 3    

1008577 Cladophora sp. grönslick o     

232618 Delesseria sanguinea ribbeblad o*     

232757 Fucus serratus sågtång o     

232536 Hildenbrandia rubra havsstenhinna v 2 K-art T-art  

232752 Laminaria digitata fingertare o    K-art 

1008409 Lithothamnion sp. skorpalg v  K-art   

1008467 Polysiphonia sp. rödslick o 1    

 FAUNA       

243072 Abietinaria abietina granpolyp mv 38    

261373 Amphibalanus 

improvisus 

slät havstulpan v* 3 K-art T-art  

217671 Asterias rubens vanlig 

sjöstjärna 

v* 7   K-art 

233745 Aurelia aurita öronmanet v*     

206168 Ctenolabrus rupestris stensnultra o*     

233748 Dynamena pumila triangelstaplad 

hydroid 

mv*    K-art 

2001650 Gammaridea sp. märlkräfta o     

218457 Halichondria panicea brödsvamp v* 1   K-art / 

T-art 

1009340 Laomedea sp.  v*    K-art 

217986 Littorina littorea vanlig 

strandsnäcka 

o     

234087 Membranipora 

membranacea 

slät tångbark o  K-art   

242128 Mnemiopsis leidyi amerikansk 

kammanet 

o*     

106665 Mytilus edulis blåmussla mv* 7 K-art T-art  

239367 Pleurobrachia pileus havskrusbär o     

234282 Semibalanus 

balanoides 

räfflad 

havstulpan 

v* 2   K-art / 

T-art 

1004873 Urticina sp. havsanemon o     

 ÖVRIGT       

1009419 Calothrix sp.  såpa v 12    
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Tabell 3. Noterade arter för Objekt 3. Porten. Arternas uppskattade relativa förekomst anges som 

ovanlig (o), vanlig (v), mycket vanlig (mv) eller dominerande (d). De 14 arter som påträffats i alla tre 

totalinventerade objekt är markerade (*). Täckningsgraden anges som procent (%) för de arter som 

påträffades längs inventerad transekt. Typiska (T) och karaktäristiska (K) arter för naturtypen 

havsgrottor (8330) (Naturvårdsverket 2015) anges, liksom förslag på tillägg till listan.  

TaxonID Vetenskapligt 

namn 

Svenskt namn Relativ 

förekomst 

Täcknings- 

grad 

K-art T-art Nya 

förslag 

 ALGER       

232508 Ahnfeltia plicata havsris v* 3   K-art 

1008451 Ceranium sp. släke mv* 10    

232561 Chondrus crispus karragenalg v*     

232750 Chorda filum sudare o     

232829 Cladophora 

rupestris 

bergborsting mv 18    

232618 Delesseria 

sanguinea 

ribbeblad v*     

232757 Fucus serratus sågtång v 2    

232759 Fucus vesiculosus blåstång o     

232570 Furcellaria 

lumbricalis 

kräkel o     

232536 Hildenbrandia 

rubra 

havsstenhinna mv 15 K-art T-art  

232752 Laminaria digitata fingertare v 5   K-art 

1008409 Lithothamnion sp. skorpalg v 2 K-art   

1008467 Polysiphonia sp. rödslick v     

232528 Rhodochorton 

purpureum 

rödplysch v   T-art  

1008537 Sphacelaria sp. fjädertofs v     

232799 Ulva intestinalis tarmalg o     

 FAUNA       

261373 Amphibalanus 

improvisus 

slät havstulpan v* 3 K-art T-art  

217671 Asterias rubens vanlig sjöstjärna mv* 6   K-art 

233745 Aurelia aurita öronmanet v*     

217785 Carcinus maenas strandkrabba v     

206168 Ctenolabrus 

rupestris 

stensnultra v*     

239374 Cyanea capillata röd brännmanet o     

233748 Dynamena pumila triangelstaplad 

hydroid 

v* 1   K-art 

233450 Electra pilosa taggig tångbark v  K-art   

206142 Gadus morhua torsk o     

218457 Halichondria 

panicea 

brödsvamp o*    K-art / 

T-art 

206169 Labrus berggylta berggylta o     

1009340 Laomedea sp.  mv* 13   K-art 

217986 Littorina littorea vanlig 

strandsnäcka 

v     
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234087 Membranipora 

membranacea 

slät tångbark v 1 K-art   

242128 Mnemiopsis leidyi amerikansk 

kammanet 

v*     

106665 Mytilus edulis blåmussla mv* 16 K-art T-art  

217813 Palaemon 

elegans 

tångräka o     

234282 Semibalanus 

balanoides 

räfflad 

havstulpan 

v* 1   K-art / 

T-art 

206171 Symphodus 

melops 

skärsnultra o     

 ÖVRIGT       

1009419 Calothrix sp. såpa v     
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Bilaga 2 – fotodokumentation 
  

  

Figur 1. Vid Objekt 3. Kanalgrottan dokumenterades ett ras från branten ovan grottmynningen vilket 

medförde att stora stenblock och stenar rasade ner och lade sig utanför grottan. Det bedöms finnas risk 

för ytterligare ras, vilket bör tas hänsyn till vid framtida uppföljning av havsgrottans status.  

 

  

Figur 2. Objekt 4. Kullamannens krök är en tunnel i urberget som är helt belägen under vattenytan. De 

båda mynningarna är på cirka 4 respektive 2 meters djup. Tunneln går att simma igenom med 

snorklingsutrustning, men bedöms vara för trång för att komma igenom med dykutrustning.  

 

 

Figur 3. Objekt 7. Kristoffers krypin är helt belägen under vattenytan, på cirka 4 meters djup, vid basen 

av en fristående del av urberget. Grottan bedöms vara cirka 0,5 meter bred och 3 meter djup. 

 



Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:28 

 

31 

 

Figur 4. Flertalet ytterligare potentiella havsgrottor upptäcktes vid fältarbetet genom att enbart köra med 

båt längs med den klippiga kusten på norra sidan av naturreservatet Kullaberg.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


