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Utförda arbeten och publikationer
- inklusive relevanta projekt som berör natur och miljö vid anställningar före 2004.
Publikationer, rapporter, PM mm är skrivet med grön text.
2014

Inventering och landskapsanalys för bevarande av bin och andra skyddsvärda arter längs
vägar, banvallar, flygfält och militära övningsområden vid Karlsborg. Trafikverket Region
Väst och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

2014

Bin och andra insekter vid Osdal-Bråt i Borås Stad 2014. Borås Stad.

2014

Åtgärder för vandringsfisk och levande vattendrag i Ätradalen Halland - sex biflöden till
Högvadsån. Projektet redovisas i åtta delrapporter: Inledning riktad till markägare,
Projektbeskrivning, metod och utvärdering, Hjärtaredsån, Kvarnbäcken, Rammbäcken,
Ryenbäcken, Stockån och Österbäcken. Länsstyrelsen i Hallands län.

2014

Inventering av rödlistade insekter och kärlväxter längs område för ledningsdragning söder
om Bråt vid Borås. Borås Elnät AB.

2014

Föredrag om träd vid vattendrag. Årstad LRF.

2014

Rådgivning vid anläggning av slänter för bin den 19/11 2014 vid väg 27, Borås. EnviroPlanning
AB.

2014

Teknisk funktion, igenväxningsgrad och biologisk mångfald i våtmarken vid Karstorp.
Skara kommun.

2014

Pedagogiska vattenmiljöer vid Munkedal, Uddevalla och Vänersborg. Inom projektet
Sötvattensbiologiska studier 2014. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

2014

Fakta om vattenlevande ryggradslösa djur i sötvatten -översättning av text från Utforsk
Enningdalelva. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

2014

Föredrag om vildbin. Borås Naturskyddsförening.

2014

Rådgivning om anläggning av ängsvegetation. Olofsbo Havsbads Vägförening.

2014

Inventering av källmiljö vid Vällsjön. Härryda kommun.

2014

Naturinventering av gammal grustäkt vid Häljared, Borås kommun 20. Ramböll Sverige AB.

2014

Föredrag om vildbin. Naturskyddsföreningen i Falkenberg.

2014

Naturvårdsbränning i Vessigebro. Vessigebro Vägsamfällighetsförening.

2014

Preliminär bedömning av område vid Viskan där arbetsväg ska anläggas. Pöyry
SwedPower AB.

2014

Inventering av bibagge i Marks kommun 2011-2013. Miljökontoret Marks kommun.

2014

Uppföljning av restaurerade småvatten i Marks kommun 2006-2013. Miljökontoret Marks
kommun.

2014

Arbetsbeskrivning för röjning kring ekar i Vessigebro samhälle. Länsstyrelsen i Hallands
län.

2014

Föredrag om vildbin. Kinnarumma Naturskyddsförening.

2014-2013

LONA-projektet Lygnerns norra branter. Samordning av exkursioner, inventeringar mm.

2014-2013

LONA-projektet Vattnet i skolan. Inventeringar av pedagogiska vattenmiljöer. Vattenbiologiska
undersökningar av vattenmiljöer tillsammans med skolklasser.

2014-2009

Sekreterarskap i Lygnerns vattenråd.

2013

Skötselplan för Osdal-Bråt. ÅF Infrastructure AB
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2013

Klockgentianan på Härsjöns strandäng – inventering och skötselplan. (I samverkan med
Natur och Människa). Miljökontoret till Mark.

2013

Strategi för fokusområden i naturvårdsplanen – remissupplaga. Miljökontoret Marks
kommun.

2013

Skötselplan för tätortsnära natur i Vessigebro - Naturnära Vessigebro. Vessigebro
Vägsamhällighetsförening.

2013

Skötselplan för naturreservatet Tråkärrsslätt och Årekärr 1:4 i Göteborgs kommun.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

2013

Vildbin och dagaktiva fjärilar i vägkanter i Borås driftområde. Trafikverket Region väst.

2013

Föredrag ”Vårt livsviktiga vatten” för lärare i Marks kommun.

2013

Bin och andra insekter med fokus på hotade arter vid Osdal-Bråt i Borås Stad 2013 - inför
byggandet av ny väg 27. Infrastructure AB.

2013

Inventering av bin längs vägkanter i Valle härad. Trafikverket Region väst.

2013

Kurs om skyddsvärda träd i marks kommun tillsammans med Vikki Bengtsson, ProNatura. Marks
kommun.

2013

Våtmarker i Nygårdsängens naturreservat – beskrivning och förslag till åtgärder för att
skapa bättre förutsättningar för våtmarksfaunan. Naturvårdsgruppen AB.

2013

Elfiske, bottenfaunaundersökning och allmän naturvärdesbedömning av Lottasbäcken,
biflöde till Ätran, i Svenljunga kommun. Svenljunga kommun.

2013

Vildbin i vägkanter längs väg O 1559 och O 1534 i Mårdaklev. WSP Samhällsbyggnad.

2013

Vildbin i vägkanter längs väg O 1758 norr om Bollebygd. WSP Samhällsbyggnad.

2013

Vildbin i vägkanter längs väg O 1655 Roasjö-Reaskäl. Trafikverket Region väst.

2013

Guidning och visning av guldsandbiprojektet i Storåns dalgång. Länsstyrelsen i Västra Götalands
län.

2013

Strömmared Östergården - översiktlig naturinventering, förslag till åtgärder och
information.

2013

Biguidning vid Osdal i Borås. Borås Stad.

2013

Skyddsvärda träd i Marks kommun - resultat och analys av inventering. Miljö i Mark 2013:1.
Miljökontoret, Marks kommun.

2013

Föredrag om svämplan under våtmarkskonferens i Örebro. Svens Våtmarksfond.

2013

Inventering av amfibier vid väg 120 väster om Älmhult. Ramböll.

2013

Förslag till riktlinjer för anläggning av dagvattendammar i Varberg och Falkenberg –
biologisk mångfald. Varberg Vatten AB, Falkenberg Vatten och Renhållning AB, Varbergs
kommun.

2012

Vildbin och dagfjärilar i vägkanter i Skövde driftområde. Trafikverket Region Väst.

2012

Vildbin och dagfjärilar i vägkanter i Skövde driftområde-Beskrivningar av vägkanterna.
Trafikverket Region Väst.

2012

Gaddsteklar, dagfjärilar och några andra insekter vid väg 41 i Veddige. Trafikverket Region
Väst.

2012

Riktlinjer för skötsel av träd med naturvärden och hantering av död ved i Falkenberg.
Falkenbergs kommun.

2012

Utbredningen hos smal dammsnäcka Omphiscola glabra, gråvingad källbäckslända
Nemoura dubitans och åkergroda vid Vällsjön samt bedömning av hur anläggning av
dammar påverkar naturvärdena. Härryda kommun.
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2012

Utlåtande: Anläggning av våtmarker vid Vällsjön – kompensatorisk åtgärd för smal
dammsnäcka Omphiscola glabra. På uppdrag av Härryda kommun.

2012

Skötselplan för naturreservatet Gullängen i Falköpings kommun. Länsstyrelsen Västra
Götalands kommun.

2012

Fältvandring i Storåns dalgång med information om vildbin på uppdrag av Länsstyreslen i
Västra Götaland.

2012

Naturvärdesbedömning av bäck och bottenfauna vid Överby, Trollhättan. Solid Ground.

2012

Översiktlig inventering av fåglar i planområde på Koön. Kungälvs kommun.

2012

Uppföljning av amfibier i restaurerade småvatten i Marks kommun. På uppdrag av Marks
kommun.

2012

Inventering av smal dammsnäcka Omphiscola glabra vid Gunnebodal samt bedömning av
effekter vid våtmarksanläggning. Mölndals kommun.

2012

Föredrag om Mölndalsån vid vattenrådsmöte i Mölnlycke.

2012

Textförslag till skylt för faunadepåer på uppdrag av Härryda kommun.

2012

Föredrag om Mölndalsån för kommunsstyrelsen i Bollebygd.

2012

Bedömning av förutsättningar för åkergroda längs en delsträcka av planerat motionsspår norr
om Finnsjön, Härryda kommun. På uppdrag av Härryda kommun.

2012

Text, bild och layout till informationsskylt om grodor på uppdrag av Härryda kommun.

2012

Inventering av åkergroda i planerat område för kyrkogård i Kållered på del av Livered 1:63.
På uppdrag av Kodeda konsulter AB.

2012

Vårbränning och uppföljning av effekter av tidigare åtgärder inom projektet ”Guldsandbi i
Marks kommun”.

2012

Inventering av större vattensalamander vid några dammar och förevisning av
inventeringsmetod med lampa i Borås kommun.

2012

Föredrag om Mölndalsån vid Mölndalsåns vattenråds årsmöte.

2011

Vildbin och fjärilar i vägkanter – driftområde Ätradalen 2011. Trafikverket Region Väst.

2011

Vildbin och andra insekter längs vägkanter med färgginst – driftsområde Mariestad.
Trafikverket Region Väst.

2011

Nolbrant, P. & Röstell, Å. Inventering av trollsländor i Göteborgs kommun. Göteborgs Stad
Miljöförvaltningen.

2011

Nolbrant, P. & Röstell, Å. Inventering av dagaktiva fjärilar i Göteborgs kommun. Göteborgs
Stad Miljöförvaltningen.

2011

Naturvärden i område vid Vällsjön med planer för våtmarksanläggning - bedömning av
effekter med särskild inriktning på smal dammsnäcka Omphiscola glabra. Härryda
kommun.

2011

Inventering av växt- och djurliv i dammar vid Wendelsberg och Pixbo, Härryda kommun
2011.

2011

Tätortsnära natur i Falkenberg – beskrivning och förslag till skötsel. Falkenbergs kommun.

2011

Tätortsnära natur i Falkenberg – skötselplaner 2011. Falkenbergs kommun.

2011

Inventering av skyddsvärda träd i Svenljunga kommun.

2011

Föredrag om Mölndalsån för Mölndalsåns Fiskevårdsområde.

2011

Inventering av naturvärden i område vid Lockryd i Svenljunga kommun. Svenljunga
kommun.
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2011

Naturområde vid Kerstinsås kvarn i Nossebro Naturvärdesbedömning och förslag till
åtgärder för att höja naturvärden och pedagogiska värden. Naturvårdsgruppen AB.

2011

Vårbränning och uppföljning av effekter av tidigare åtgärder inom projektet ”Guldsandbi i
Marks kommun”.

2011

Inventering av vårsidenbi inom projektet ”Inventering av bibagge i Marks kommun”.

2011

Utvärdering av restaureringsåtgärder i småvatten för större vattensalamander, på uppdrag av
Marks kommun.

2011

Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde - en resurs för människor och ekosystem.
Mölndalsåns vattenråd.

2011

Naturvärdesinventering längs väg vid Grimsholmens naturreservat och Natura 2000
område. Falkenbergs kommun.

2011

Vattendrag och svämplan – helhetssyn på hydromorfologi och biologi. WWF information.

2011

Översiktlig inventering och beskrivning av Horshaga fly i Uppvidinge kommun naturvärden, påverkan och förslag till åtgärder. Länsstyrelsen Kronobergs län.

2011

Föreläsning om Sjuhäradsnatur vid guideutbildning.

2011

Berguvsinventering vid planerat vindkraftsverk på uppdrag av Eolus Vind AB.

2011

Föredrag om Mölndalsån för Härryda Naturskyddsförening.

2010

Framtagande av förslag till naturvårdsprogram för Bollebygds kommun.

2010

Framtagande av informationsfolder med karta för Ekleden, på uppdrag av Marks kommun.

2010

Bedömning av flora och fauna i 21 dagvattendammar i Varberg 2010. VIVAB.

2010

Inventering och bedömning av ekområde vid Slumsvik samt förslag till skötsel och
konsekvensbedömning vid avverkning av ekar 2010. Tranemo kommun.

2010

Vägrenarnas betydelse för vildbin i Storåns dalgång – med särskild inriktning på
väddsandbi och guldsandbi. Trafikverket Region Väst.

2010

Gaddsteklar i vägrenar längs väg O549 mellan Landvetter och Rya i Härryda kommun inventering och förslag till åtgärder. Trafikverket Region Väst.

2010

Samordning av vårbränning, grävning, stängsling och röjningsåtgärder samt uppföljning av gjorda
åtgärder inom projektet ”Guldsandbi i Marks kommun”.

2010

Test av metodik för inventering av biologisk mångfald i våtmarker på uppdrag av Länsstyrelsen i
Jönköpings län.

2010

Nattinventering av salamandrar med lampa i några dammar på uppdrag av Marks kommun.

2010

Uppföljande inventering av bottenfauna vid anlagt biologiskt erosionsskydd i Ätran, på uppdrag av
Svenljunga kommun.

2010

Två informationsträffar om inventeringsresultat för markägare vid Helge å och Lilla Helge å, på
uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2010

Ädellövskogar i Västra Götalands län 2009 - övervakning av 30 områden. Länsstyrelsen i
Västra Götalands län. Rapport 2010:18.

2010

Varning för sjögull – en vacker men förrädisk vattenväxt. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2009

Nilsson, A., Nilsson, B. & Nolbrant, P. Ängssvampar i Västra Götalands län 2009.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2010:17.

2009

Abenius, J., L. A. Nilsson & Nolbrant, P. Gaddstekelfaunan på stäppartade torrängar i
Västergötland 2009. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

2009

Bedömning av flora och fauna i åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg 2009.
VIVAB.
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2009

Inventering av guldsandbin samt kontakter med markägare inom projektet ”Guldsandbi i Marks

kommun”.
2009

Inventering av gammelträd – inom ramen för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i
kulturlandskapet. På uppdrag av Marks kommun.

2009

Framtagande av skötselplan inför säkerställande vid Trässhults kanal på uppdrag av
Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2009

Framtagande av två skötselplaner inför säkerställande vid Hackekvarn på uppdrag av
Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2009

Sjögull i Åsnen och Mörrumsån - Förekomst och åtgärder för att begränsa spridningen.
Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2009

Smal dammsnäcka - Inventering av några områden i Västra Götalands län 2009.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

2009

Bedömning av påverkan av flora och fauna vid etablering av två vindkraftverk, Berghem 3:4
och 4:15. Eolus Vind AB.

2009

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Marks kommun.

2009

Föredrag om insekter på uppdrag av Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen i Borås.

2009

Sammanställning av GIS-data för naturvårdsplanen i Svenljunga kommun.

2009

Föredrag med bildvisning om naturen längs Storån på uppdrag av LRF i Mark.

2009

Appelqvist, T., Lindholm, M., Holmquist, M. & Nolbrant, P. Vedinsekter i grova ekar i Mark förstudie, inventering och skötselförslag. Miljökontoret, Marks kommun. Miljö i Mark
2009:1.

2009-2006

Arbete med ”Ekleden” och framställning av informationsskyltar tillsammans med
landsbygdsutvecklare samt markägare, föreningar, byalag, näringsidkare m fl i Fritsla, Kinnahult,
Rydal och Seglora. På uppdrag av Marks kommun.

2008

Kling, J. & Nolbrant, P. Undersökning av bottenfauna och sediment i tre pooler längs en
riffle-pool sträcka i Helge å. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2008

Kling, J. & Nolbrant, P. Naturvärdesinventering av Helge å mellan Stensjön och
Agunnarydsjön - hydromorfologi och biologi. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2008

Kling, J. & Nolbrant, P. Naturvärdesinventering av Lilla Helge å - hydromorfologi och
biologi. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2008

Kling, J. & Nolbrant, P. Naturvärdesinventering av Trässhults kanal - hydromorfologi och
biologi. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2008

Kling, J. & Nolbrant, P. Naturvärdesinventering av Mörrumsån, Blidingsholm hydromorfologi och biologi. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2008

Kling, J. & Nolbrant, P. Död ved i vattendrag. Information från Länsstyrelsen i Kronoberg.
Informations broschyr

2008

Ekar som behöver vård
Informationsblad om ihåliga ekar framtaget på uppdrag av miljökontoret i Mark

2008

Informationsträffar med sju markägare/arrendatorer om resultat från skalbaggsinventering i
områden med ihåliga ekar i Mark, på uppdrag av miljökontoret i Mark

2008

Kling, J. & Nolbrant, P. Utredning av kvarndammen vid Aspholmen, Helge å. Länsstyrelsen
i Kronobergs län.

2008

Bildpresentation och information om inventeringsresultat på möte för markägare och föreningar i
Storåns dalgång. På uppdrag av miljökontoret i Marks kommun.
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2008

Rundvandring tillsammans med Skogsstyrelsen, länsstyrelsen, Göteborgs ornitologiska förening,
Naturskyddsföreningen i Härryda och markägare i Yxsjöskogarna, på uppdrag av
Naturskyddsföreningen i Härryda.

2008

Bedömning av skogar med avseende på skoghöns, ljungpipare och nattskärra i två
utredningsområden för vindkraft. Tanums kommun 2008.

2008

Landskapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konsekvensbeskrivning för
naturvärden vid genomförande av Landvetter Park. Golf Of Course AB.

2008

Inventering av bottenfauna inför byggande av biologiskt erosionsskydd i Ätran, Svenljunga
kommun 2008
Uppföljning inom ramen för ”Projekt Restaurering av Ätran, etapp III”

2008

Naturvärdesbedömning av Landvetter 4:130 i Härryda kommun. Golf Of Course AB.

2008

Naturvårdsprogram för Bollebygds kommun - beskrivningar av områden. Bollebygds
kommun.

2008

Samordning vid restaurering av betad ekskog och framtagning av informationsskyltar vid Mjöllösa
på uppdrag av miljökontoret i Marks kommun.

2007

Inventering av natur- och kulturmiljöer längs Viskan mellan Stämmemad och Skebro inom
projektet ”Viskan tillgänglig för alla”. Marks kommun.

2007

Kling, J. & Nolbrant, P. Naturvärdesbedömningar för vattendragssträckan MöckelnVäraberga samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2007

Undersökning av bottenfaunan i Helge å - vattendragssträckan Möckeln-Väraberga, samt
Åsnens utlopp vid Hackekvarn 2007. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

2007

Analys av småvattenförekomst och våtmarksarter i odlingslandskapet i Västra Götalands
län. Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Traktsanalys för prioritering av anläggande av våtmarker i odlingslandskapet med hänsyn till biologisk mångfald.
Genomgång av snäckor i Naturhistoriska museets samlingar

2007

Nolbrant, P. & Wallman, K. Natur- och kulturmiljöinventering av Storåns dalgång I Marks
kommun 2007. Marks kommun, miljö i Mark 2008:2.

2007

Gårdsbesök tillsammans med Skogsstyrelsen för planering av naturvårdsåtgärder runt gamla
ekar.

2007

Uppsättning och tömning av fönsterfällor på ihåliga ekar i Marks kommun i samarbete med Pro
Natura och miljökontoret i Mark.

2007

Förstudie av åtta ekområden inför inventering av vedlevande skalbaggar i Marks kommun
2007

2007

Uppföljning efter röjningar runt ekar inom det lokala naturvårdsprojektet ”Gammelekar i
Häggåns dalgång”. Miljökontoret i Mark.

2007

Himmerland, A. & Nolbrant, P. Naturvärdesbedömning av område som berörs av planerad
golfbana i Trollhättans kommun. Himmerland Natur- & Vattenvård AB.

2007

Himmerland, A. & Nolbrant, P. Naturvärdesbedömning Härryda Björröd 1:179 samt
Gökskulla 4:51 och 4:52 i Härryda kommun. Himmerland Natur- & Vattenvård AB.

2007

Tjörns naturvårdsprogram. Sammanställning av underlagsinventeringar i GIS. Avgränsningar och
naturvärdesinklassningar av naturvårdsområden, inmatning av data i attributtabeller och fältbesök
på uppdrag av Tjörns kommun.

2007

Mossexkursion med lärare från Fritslaskolan i Mark.

2007

Kråkfåglar på Bälinge avfallsstation – svar på utlåtande 2007-09-25
På uppdrag av Advokatfirma Åberg AB.

2007

Arbete med underlag till statusklassning i Ätrans avrinningsområde på uppdrag av Länsstyrelsen i
Halland.
Naturvårdskonsult • peter@biodivers.se • www.biodivers.se
0320-33484 • 070-567 20 15 • Väftgatan 2, 511 63 Skene

BioDivers

sid 7(12)

2007

Framtagning av text och skisser till informationsskyltar på uppdrag av Bollebygds kommun.

2007

Närnaturen i Bollebygd – en plats att uppleva och upptäcka.
Broschyr, framtagen på uppdrag av Bollebygds kommun.

2006

Ovanliga mossor i Bollebygds kommun i Västergötland. Myrinia 16(1) 2006

2006

Malmqvist, A. & Nolbrant, P. Ny lokal för fågelfotsmossa Ptergonium gracile. Myrinia 16(1)
2006

2006

Inventering och naturvärdesbedömning av Ätran med dess stränder i Svenljunga kommun.
Svenljunga kommun.
Ca 5 mil av Ätrans strand- och vattenmiljöer i Svenljunga kommun på uppdrag av miljökontoret i Svenljunga
kommun.

2006

Naturvårdsprogram för Bollebygds kommun. Beskrivningar av områden. Delrapport av
inventerade områden 2005-2006. Bollebygds kommun.
Inventering och naturvärdesbedömning av 70 områden för naturvårdsprogrammet i Bollebygds kommun.
Digitalisering av områdesavgränsningar, inläggning i databas och fotodokumentation.

2006

Revidering av naturvårdplanen i Mark - fältkontroller 2006. Marks kommun.
Fältkontroller, naturvärdesbedömning, fotodokumentation, digitalisering av områdesavgränsningar och inläggning i
databas av 230 delområden på uppdrag av miljökontoret i Mark.

2006

Samordning vid utkörning av virke efter röjning runt grova ekar på uppdrag av miljökontoret i Mark.

2006

Rådgivning om ängsväxter till en insådd äng samt om röjning och anläggning av bäckar och
dammar för samhällsbyggnadsförvaltningen i Mark.

2006

Uppföljning av tre restaurerade småvatten - delrapport 2006. Marks kommun

2006

Naturinventering och naturvärdesbedömning i detaljplanerat område för ny kyrkogård i
Kållered - med konsekvensbeskrivning för naturvärden. Melica.
Inventering, naturvärdesbedömning och inläggning i GIS. På uppdrag av Melica.

2006

Restaurering av Ätran - utvärdering av åtgärder i provsträckor. Svenljunga kommun.

2006

Johansson, C. & Nolbrant, P. Mångfald i Häggåns dalgång utveckling av ekonomi, natur
och kultur - en förstudie. Miljö i Mark 2006:5, Miljökontoret i Mark.
Projektsamordning av förstudien ”Mångfald i Häggåns dalgång”. Planering och genomförande av två idémöten och
redovisning i rapport. Med landbygdsutvecklingsmedel i samarbete med landsbygdsutvecklare och på uppdrag av
Marks kommun.

2006

Restaurering av märgelgravar i Mark 2003-2006. Marks kommun. Miljö i Mark 2006:3
Kontakter med markägare, framtagande av skötselplaner, avtalsskrivande och genomförande av åtgärder för att
restaurera fem märgelgravar i Mark. Inom kommunbiologtjänsten.

2006

Räkning av korpar vid Bälinge avfallsanläggning på uppdrag av markägare.

2006

Sammanställning av tidigare naturinventeringar som underlag för naturvårdsprogram i Bollebygds
kommun på uppdrag av Bollebygds kommun.

2006

Exkursionsledning längs Ätran på uppdrag av Länsstyrelsen i Halland och Svenljunga kommun.

2006

Föredragning med bilder av naturvårdsprojekt för miljönämnden på uppdrag av miljökontoret i
Mark.

2006

Visning av naturbilder i samband med stormöte om ”Ekleden” i Marks kommun.

2006

Medverkan med bildvisning samt vid exkursion med föreningar i samband med arbetet med
Bollebygds naturvårdsprogram.

2006

Visning av naturbilder samt föredragning av projektet ”Restaurering av Ätran” för markägare och
intresserade i Sexdrega och Östra Frölunda på uppdrag av Svenljunga kommun.

2006

Två föredrag och bildvisning om naturvård för högstadieelever på Lyckeskolan i Mark.

2005

Gustavsson, J. & Nolbrant, P. Kråkfåglar på Bälinge avfallsstation. Advokatfirma Åberg AB
Expertutlåtande kring kråkfåglar på Bälinge avfallsstation på uppdrag av Advokatfirma Åberg AB.
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2005

Ätran –en livsnerv att vårda. Svenljunga kommun.
Broschyr, framtagen på uppdrag av Svenljunga kommun.

2005

Naturinventering och naturvärdesbedömning av Bollebygds kommuns skogar. Bollebygds
kommun.
Inventering av mossor och lavar samt naturvärdesbedömning av kommunala skogar.

2005

Inventering av 24 dagvattendammar och våtmarker i Falkenberg - bedömning av
förutsättningar för våtmarksberoende arter och förslag till skötsel. FAVRAB
Inventering av amfibier, växter och översiktligt av evertebrater. Bedömning av förutsättningar för våtmarksarter samt
förslag till skötsel av dammarna.

2005

Nyckelbiotopsinventering av kommunalt ägda skogar i Bollebygds kommun. På uppdrag av
Skogsstyrelsen i Borås.

2005

Tätortsnära natur i Bollebygd - inventering och förslag till skötsel. Bollebygds kommun.

2005

Himmerland, A & Nolbrant, P. Naturvärdesbedömning av fastighet Landvetter 9:1 i Härryda
kommun. Himmerland Natur- & Vattenvård AB.
Översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning av en skogsfastighet i Härryda kommun. På uppdrag av
Himmerland Natur- och Vattenvård AB.

2005

Inventering av mygg- och knottlarver i Skene dagvattendamm 2005. Marks kommun.
På uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningnen, Marks kommun.

2005

Restaurering av Ätran – naturvärdesbedömning och åtgärder för biologisk mångfald,
friluftsliv och minskad översvämningsrisk. Svenljunga kommun.
Naturinventering längs fyra provsträckor i Ätran. Förslag till åtgärder för biologisk mångfald, friluftsliv och minskad
översvämningsrisk. Uppgifter om områden i GIS. På uppdrag av Svenljunga kommun.

2005

Tätortsnära natur i Bollebygd - för rekreation och upptäckarglädje. Inventering,
naturvärdesbedömning och skötselåtgärder. Bollebygds kommun.

2005

Gammelekar i Häggåns dalgång – fem skötselplaner för intressanta ekmiljöer. Miljökontoret
i Mark.

2005

Rådgivning till markägare i samband med avverkningsanmälningar i Natura 2000-området Fegen,
29 kontaktade markägare. Kontroll av fem nyckelbiotoper i samband med
avverkningsanmälningar. Rådgivning i samband med anläggning av skogsbilväg och överfart över
bäck. På uppdrag av Skogsstyrelsen, distrikt Svenljunga.

2005

Himmerland, A & Nolbrant, P. Naturvärdesbedömning av område vid Grötsjön som berörs
av utbyggnad av golfbana – ett underlag för MKB. Vallentuna och Österåkers kommun.
Himmerland Natur- & Vattenvård AB.

2005

Framtagande av text och bilder till hemsida som handlar om Falkenbergs dagvattendammar på
uppdrag av FAVRAB, Falkenbergs kommun.

2005

Föredragning med bildvisning av resultatet från ”Tätortsnära natur i Bollebygd” för
kommunstyrelsen i Bollebygd.

2005

Oaser i odlingslandskapet - halvdagskurs för lantbrukare om betydelsen av småbiotoper i
jordbrukslandskapet. På uppdrag av Länsstyrelsen i Halland.

2004

Fältkontroll, översiktlig inventering (främst lavar, mossor), naturvärdesbedömning och
gränsdragningar av 15 naturvårdsområden inför en revidering av naturvårdsplanen i Marks
kommun. (Inom kommunbiologtjänst)

2005

Naturen i Mark i CD-rom boken Marks Härad. Marks Hembygdskrets.
Författande av ett avsnitt om naturen i Mark till CD-rom bok som främst riktar sig till skolor på uppdrag av Marks
hembygdskrets inom ett Leader+ projekt. (Inom kommunbiologtjänst)

2004

Flora- och fauna i en dagvattendamm i Skene. Samhällsbyggnadsförvaltningen Marks
kommun.
Inventering av vattenlevande evertebrater, amfibier och våtmarksväxter i en dagvattendamm i Skene på uppdrag av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
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2004

Naturvärdesbedömning av ett småvatten på uppdrag av miljökontoret, Marks kommun.

2004

Flora- och faunautveckling i Falkenbergs dagvattendammar. Falkenbergs Vatten &
Renhållnings AB.
Återinventering av fem dagvattendammar med avseende på vattenlevande evertebrater, amfibier, fåglar och
våtmarksväxter. Framtagande av bildspel som presenterar resultatet.

2004

Himmerland, A & Nolbrant, P. Naturvärdesbedömning av område vid Svartsjön som berörs
av utbyggnad av golfbana -Vallentuna kommun och Österåkers kommun
Naturvärdesbedömning och översiktlig inventering av kryptogamer i sumpskog som underlag för MKB inför
utbyggnad av golfbana i Vallentuna kommun på uppdrag av Himmerland Natur- och Vattenvård AB.

2004

Himmerland, A & Nolbrant, P. Naturvärdesbedömning av områden som berörs av planerad
golfbana vid Pixbo i Härryda kommun. Himmerland Natur- & Vattenvård AB.
Översiktlig inventering av lavar och mossor, naturvärdesbedömning och MKB inför utbyggnad av golfbana vid Pixbo,
Härryda kommun på uppdrag av Himmerland Natur- och Vattenvård AB.

2004

Beskrivning av småvatten vid Brokvarn, på uppdrag av Marks kommun.

2004

Framtagande av ansökan om projektstöd till förstudien ”Mångfald i Häggåns dalgång - utveckling
av ekonomi, natur och kultur” i samarbete med Hushållningssällskapet, Skogsvårdsstyrelsen, LRF
och markägare på uppdrag av miljökontoret, Marks kommun.

2004

Föredrag den 29/4 om ”Hur utvecklas den biologiska mångfalden i anlagda våtmarker? Vilken roll
spelar skötseln” under seminariet ”Våtmarker som näringsfällor - hur når vi målen?” som
arrangerades av VASTRA, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Våtmarkscentrum.

2004-2003

Planering och genomförande av träffar med kommuninvånare för diskussion om revideringen av
kommunens naturvårdsplan (ca 80 deltagare). Mötena resulterar i ett nätverk för biologisk
mångfald (ca 50 deltagare) i kommunen samt en rapportlista för naturvårdsplanen.
Informationsbrev om arbetet skickas ut till deltagare. Sammanställning av inkomna rapporter och
möte om resultat. Inom kommunbiologtjänsten.

2004-2003

Upphandling av inventering av naturvärden längs Häggån i Marks kommun. Genomförande av två
träffar med markägare och naturintresserade för att få in synpunkter och uppgifter. Översiktlig
inventering av några områden och eftersök av signalarter (lavar, mossor och svampar).
Framtagande av förslag till handlingsplan för området och möte med skogsvårdsstyrelse,
hushållningssällskap, LRF och länsstyrelse för att diskutera denna. Inom kommunbiologtjänsten.

2004-2002

Bedömning av naturvärden i ett 40-tal avverkningsanmälda skogsområden inom kommunens
naturvårdsområden bl a genom översiktlig inventering av signalarter (lavar och mossor). Kontakter
med Skogsvårdsstyrelsen för eventuella avgränsningar och särskild hänsyn i områdena. Inom
kommunbiologtjänsten.

2004-2001

13 visningar av bildprogrammet ”Från stjärnstoff till jordmyller – en resa genom mångfalden” med
efterföljande diskussioner på uppdrag av Studiefrämjandet, naturskyddsföreningar, folkhögskolor
och kommuner.

2003

Förändringar av arealförluster och halter hos fosfor och kväve i Marks kommuns
vattendrag 1987-2001. Miljökontoret i Mark.

2003

Dokumentation av flora- och faunautvecklingen i våtmarker i Skåne och Kalmar län.
Hushållningssällskapet i Halland och Jordbruksverket.
Uppföljande inventering av växter, evertebrater, amfibier, fisk och fåglar i anlagda våtmarker samt av ängsväxter och
gräshoppor i närliggande gräs-/örtmarker i Skåne och Kalmar län. På uppdrag av Hushållningsällskapet i Halland.

2003

Flora- och faunautvecklingen efter biotopförbättrande åtgärder i småvatten på Lilla Böslid.
Hushållningssällskapet i Halland, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.
Uppföljande inventering av vattenlevande evertebrater, amfibier, fisk, våtmarksväxter och fåglar samt trädmiljöer och
gräs-/örtmarker efter biotopförbättrande åtgärder vid märgelgravar på Hushållningssällskapets försöksgård Lilla
Böslid i Halland.

2003

Jordbrukets påverkan på evertebratfaunan i småvatten - en jämförande studie av
konventionellt och ekologiskt odlade jordbruksmarker i sydvästra Sverige.
Naturvårdsverket.
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2003

Medverkan i grupp som tagit fram programfoldern ”Upptäck naturen i Mark” där ideella föreningar
och miljökontoret presenterar närmare 40 programpunkter under året 2004. Skickas ut till samtliga
hushåll i kommunen. Inom kommunbiologtjänsten.

2003

Upphandling av konsult för restaurering av lekbottnar för lax i Lillån. Inom kommunbiologtjänsten.

2003

Föredrag för entreprenörer, länsstyrelsetjänstemän m fl vid två tillfällen om ”Placering och
utformning av våtmarker för ökad biologisk mångfald utan negativ påverkan på fisket” under
kursen Våtmarker i jordbrukslandskapet på uppdrag av Jordbruksverket.

2003-2002

Kompletterande inventering av signalarter (lavar och mossor) samt planering och igångsättande
av restaureringsåtgärder i naturreservatet Lekvads landmiljöer. Uppstart av skötselråd för
reservatet. Upphandling av informationsskyltar. Inom kommunbiologtjänsten.

2002

Källstorps våtmarker –en inventering av amfibier och vattenlevande evertebrater. Rapport
2002:1, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Falkenbergs kommun
Inventering av amfibier och vattenlevande evertebrater i Källstorps våtmark på uppdrag av Falkenbergs kommun.

2002

Inventering och naturvärdesbedömning av en sträcka av Sörån som kommer att påverkas
av dammutrivning. Bollebygds kommun
Inventering av våtmarksfåglar, amfibier, våtmarksväxter, ängsväxter och lavar i bl a sumpskog längs en sträcka av
Sörån som påverkas av utrivning av damm som utgör vandringshinder för fisk på uppdrag av länsstyrelsen i Västra
Götaland.

2002

Naturvärdesbedömning av områden vid Östra Nedsjön. Bollebygds kommun.
Naturvärdesbedömning av skogs- och odlingsmarker genom inventering av bl a signalarter (lavar och mossor) och
ängsväxter i ett område längs Östra Nedsjön som berörs av planarbete på uppdrag av Bollebygds kommun.

2002

Framtagande av förslag till miljöstrategi och miljömål för Bollebygds kommun tillsammans med en
arbetsgrupp inom kommunen. Bollebygds kommun.

2001

Projekt småvatten i Mark 2001 –en del i SNF:s jordbrukskampanj. Naturskyddsföreningen
och Studiefrämjandet. Miljö i Mark 2001:1
Studiecirkel och för småvattensinventerare. Två föreläsningstillfällen och fyra exkursioner för kommuninvånare som
vill inventera småvatten. Två exkursioner med skolklass/barngrupp. (60 personer deltar i utbildningen och inklusive
skolklasser och barngrupper medverkar 450 personer i inventeringar och rapportering.) Återinventering av
småvatten. Grupper som inventerats är vattenlevande evertebrater, våtmarksfåglar, våtmarksväxter och fisk samt
lavar, växter, reptiler och fåglar i omgivande trädmiljöer, gräs-/örtvegetation och åkermark. Med medel från Svenska
Naturskyddsföreningen.

2001

Framtagande och sammanställning av ”Miljöledningspärm - för inre och yttre miljö” som ska vara
en grund för miljöarbetet på de kommunala arbetsplatserna. Miljöutbildning där pärmen
introduceras.

2001-1999

Sammanställning av befintliga kommunala miljömål samt data för uppföljning av dessa i
miljöbokslut 1999, 2000 och 2001.

2001-1998

Planering, inbjudan och genomförande av ”Miljöutmanare”, en miljöutbildning, introduktion till
miljöledning och miljödiplomering för små företag och kommunala arbetsplatser under tre år.
Bollebygds kommun.

2000

Naturvärden i några småvatten i södra Halland – en uppföljning efter biotopförbättrande
åtgärder på Lilla Böslid 1996-2000. Hushållningssällskapet i Halland och Länsstyrelsen i
Halland.
Uppföljande inventering av vattenlevande evertebrater, amfibier, våtmarksväxter, fisk och fåglar samt trädmiljöer och
gräs-/örtmarker efter biotopförbättrande åtgärder vid märgelgravar på Hushållningssällskapets försöksgård Lilla
Böslid i Halland.

2000

Kompletterande miljökonsekvensbeskrivning för en tegelbruksdamm som berörs av
ansökan om vattendom avseende bevattningsuttag till Marks golfklubb. Jordbruksverket.
Miljökonsekvensbeskrivning för vattenuttag i damm vid Marks Golfklubb med avseende på fåglar, amfibier,
vattenlevande evertebrater, våtmarksväxter och fisk.
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2000

Naturvärden i småvatten längs Smedjeån 2000. Hushållningssällskapet i Halland och
Världsnaturfonden.
Inventering av amfibier, vattenlevande evertebrater, fisk och fåglar i några småvatten längs Smedjeån i södra
Halland inför restaurering av meanderlopp och strandängar. På uppdrag av Hushållningssällskapet i Halland och
med medel från Världsnaturfonden.

2000

Småvatten i odlingslandskapet – rester av forna tiders våtmarker. Särtryck.
Hushållningssällskapet i Halland.
Författande av populärtext till folder som beskriver resultaten av de biotopförbättrande åtgärderna vid småvattnen på
Lilla Böslid. På uppdrag av Hushållningssällskapet i Halland.

2000

Idé och text till bildprogram om biologisk mångfald, ”Från stjärnstoff till jordmyller – en resa genom
mångfalden”. Produktion tillsammans med naturfotograf Gert Olsson, Viskadalens Miljö & Bild.

2000

Framtagande av ”Åtgärdsplan för växtnäring i Rolfsåns vattensystem -Nolån och Sörån i
Bollebygds kommun” på uppdrag av Bollebygds kommun.

2000

Miljö- och Agenda 21-bokslut för Bollebygds kommun – med en överblick av miljöarbetet
under åren 1998-2000. Bollebygds kommun

2000-1996

Medverkan under 10 visionsseminarier för hållbar utveckling för olika grupper, bl a på Ekotopia
Aneby, i Tranemo kommun och för Centerpartiet Stockholm.

1999

Djur och växter i Falkenbergs dagvattendammar. Falkenbergs Vatten & Renhållning AB.
Inventering av vattenlevande evertebrater, amfibier och vattenväxter i dagvattendammar samt omgivande miljöer
med träd och gräs-/örtvegetation. På uppdrag av Falkenbergs kommun, FAVRAB.

1999

Naturvärden längs Smedjeån 1999 -ett underlag inför restaurering av meanderlopp och
strandängar. Hushållningssällskapet i Halland och Världsnaturfonden.
Inventering av naturvärden längs Smedjeån i södra Halland inför restaurering av meanderlopp och strandängar.
Innefattar kärlväxter, fåglar, amfibier, lavar och svamp i gräsmarker, träddungar, våtmarker, småvatten och
vattendrag. På uppdrag av Hushållningssällskapet i Halland och med medel från Världsnaturfonden.

1999

Källfördelning av näringstillförseln i Rolfsåns vattensystem 1993-1997- och förslag till
åtgärder. Lygnerns Vattenvårdsförbund.
Beräkning av arealförluster och källfördelning av kväve och fosfor i Rolfsåns avrinningsområde på uppdrag av
Lygnerns Vattenvårdsförbund.

1999

Våtmarkernas biologi. Kursdag för jordbrukare och rådgivare på uppdrag av
Hushållningssällskapet i Halland.

1998

Ryggradslösa djur och groddjur i några småvatten på Lilla Böslid 1998 -en uppföljning efter
biotopförbättrande åtgärder 1996. Hushållningssällskapet i Halland.
Uppföljande inventering av evertebrater, amfiber, växter och fåglar samt trädmiljöer och gräs-/örtvegetation efter
biotopförbättrande åtgärder vid småvatten på Hushållningssällskapets försöksgård Lilla Böslid i Halland.

1998

Fauna och flora i några nyanlagda småvatten i Kalmar och Skåne län 1998.
Jordbruksverket och Hushållningssällskapet i Halland.
Inventering av vattenlevande evertebrater, växter, amfibier, fisk och fåglar i nyanlagda småvatten i Skåne och
Kalmar län på uppdrag av Jordbruksverket och Hushållningssällskapet i Halland.

1998

Från källa till hav - källfördelning av näringstillförseln i Ätrans vattensystem, punktkällor av
giftiga ämnen, förslag till åtgärder. Ätrans Vattenvårdsförbund.
Beräkning av arealförluster och källfördelning av kväve och fosfor i Ätrans avrinningsområde på uppdrag av Ätrans
Vattenvårdsförbund.

1998

Färdigställande av påbörjat Lokal Agenda 21-dokument i Bollebygds kommun.

1998

Sammanställning av Lokal Agenda 21-dokument för Svenljunga kommun.

1997

Föredrag vid två tillfällen om evertebratfaunan i småvatten inom projektet Västsvenska småvatten.
Länsstyrelsen i Skaraborg och Kungsbacka kommun på uppdrag av Naturhistoriska museet i
Göteborg.

1997

Biologisk mångfald och underifrånperspektivet. Mångfalden november 2007.
Naturvårdsverket
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1997

Nolbrant, P. Odlingsrösen, Diken, Åkerrenar, Myrar och källor, Hamlade träd och
solitärträd, Alléer, pilerader samt träd- och buskrader, Brukningsvägar och vägrenar,
Stenmurar, Jordvallar, Småvatten och vätar, Bäckar och åar i Kristina Höök Patriksson
(red.). Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden. Rådgivarhandbok.
Jordbruksverket.
Författande av text i ”Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden” inom projektet ”Markernas Mångfald”.
Uppdraget har gällt historiebeskrivning, karaktärsarter, metod för naturvärdesbedömning, signal-/indikatorarter,
målsättningar, åtgärder och uppföljning för olika miljöer. Miljöer som uppdraget gällt är odlingsrösen, diken,
åkerrenar, myrar och källor, hamlade träd och solitärträd, alléer, brukningsvägar, stenmurar, jordvallar, småvatten
och vätar samt bäckar och åar. På uppdrag av Jordbruksverket

1997-1996

Planering av och medverkan under 30 idé- och visionssemniarier för hållbar utveckling på 12
mindre orter i Svenljunga kommun.

1997-1996

Medverkan i fem föredrag om visionsarbete, översiktsplanering samt lokal och hållbar utveckling
för Rikskonferens för Agenda 21 , Sveriges Planerares Riksförbund, Akershus fylkeskommune,
Förbundet Nordisk Vuxenupplysning och Länsstyrelsen Göteborgs och Bohuslän. Svenljunga
kommun.

1996

Ryggradslösa djur och groddjur i några småvatten på Lilla Böslid och Stenastorp 1996.
Hushållningssällskapet i Halland.
Inventering och naturvärdesbedömning av småvatten med omgivningar på Hushållningssällskapets försöksgård Lilla
Böslid i Halland. Inventering av amfibier, vattenlevande evertebrater, vattenväxter, fisk och fåglar samt intilliggande
miljöer av gräs-/örtvegetation och träd med lavar, svampar och vedlevande skalbaggar. Förslag till skötsel av
småvattnen med omgivande miljöer.

1996

Andrén, C., Hansson, R., Nilsson, G. & Nolbrant, P. Biologisk mångfald i kulturlandskapets
småvatten - en jämförande studie av evertebratfaunan från märgelgravar belägna i
konventionellt och ekologiskt odlade jordbruksmarker i Hallands län. Zoologiska
institutionen, Göteborgs Universitet.
Pilotstudie där art- och individantal av vattenlevande evertebrater jämförs i märgelgraver som ligger i ekologiskt
respektive konventionellt odlad åkermark. Med medel från Naturvårdsverket.

1996

Småvatten i odlingslandskapet - en undersökning i Marks kommun. Fåglar i Södra
Älvsborg, 5/96.

1995

Näringstillförseln till Viskans vattensystem 1991-1993. Viskans vattenvårdförbund.
Beräkning av arealförluster och källfördelning av kväve och fosfor och jämförelse med uppmätta transporter i
Viskans avrinningsområde på uppdrag av Viskans vattenvårdsförbund.

1994

Märgelgravar och andra småvatten i Marks kommun. Miljö i Mark 1994:2. Miljökontoret,
Marks kommun.
Inventering och naturvärdesbedömning av småvatten i odlingslandskapet samt omgivande miljöer med avseende på
vattenlevande evertebrater, amfibier, kärlväxter, fåglar och fisk samt skötselförslag för miljöerna. Markägarkontakter
för åtgärdsavtal. På uppdrag av Miljö- och hälsoskyddskontoret Marks kommun.

1993

Inventering inom projektet ”Status och populationsändringar hos häckande sjöfåglar på
västkusten”. Zoologiska institutionen, Göteborg.

1992

Johansson, O. C., Arvidsson, B. L. & Nolbrant, P. Inventering av fågellivet i Sankt
Jörgenområdet. Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet.
Revirkartering

1991-1990

Projekt tofsvipa. Zoologiska institutionen, Göteborg. Inventering vid Lindome, Mölndals kommun.

1985-1983

Projekt storlom. Södra Älvsborgs Ornitologiska förening. Inventering av Viaredssjön, Borås
kommun.

1979

Fågellivet på högmossar i södra Älvsborg. Södra Älvsborgs Ornitologiska förening. Inventering av
Tänge mosse, Borås kommun.

70-talet

Svensk Fågelatlas. Zoologiska institutionen, Lund. Inventering av två rutor (5 x 5 km) i Borås
kommun.
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