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DOKUMENTINFORMATION

Naturvärdesinventering av delar av Fastigheterna Karlshamn 6:1 och 6:5,
Karlshamns kommun, Blekinge län.

Följande personer har medverkat:

Malin Stensson (MSc Miljövetenskap) – Förstudie, inventering,
bedömningar och rapportering.

Erik Fridolf (MSc Biologi) – Förstudie, inventering, bedömningar och
rapportering.

Mathias Öster (Fil Dr Växtekologi) – Kvalitetsgranskning.

Omslagsbild: översiktsbild av nyckelbiotop i inventeringsområdets nordöstra
hörn

Samtliga foton i rapporten är tagna av Erik Fridolf och Malin Stensson, WSP
om inte annat anges.
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1 INLEDNING

WSP Sverige AB har på uppdrag av Karlshamns kommun utfört en
naturvärdesinventering av delar av fastigheterna Karlshamn 6:1 och 6:5,
Karlshamns kommun, Blekinge län. En fältinventering genomfördes den 16:e
juli 2019 av Erik Fridolf och Malin Stensson. Två underkonsulter till WSP,
Naturvårdskonsult Gerell samt Joakim Hemberg Andersson vid
Skogsstyrelsen har också inventerat delar av området. Naturvårdskonsult
Gerell genomförde den 23–24 juli en fladdermusinventering av området.
Joakim Hemberg Andersson besökte området den 15 augusti, och
inventerade träd på värdefull epifytflora inom berörda nyckelbiotoper samt
inom de delar som omfattas av planer för ny brandstation. Resultatet från
deras respektive inventering finns som bilaga till rapporten och har utgjort
underlag till den naturvärdesbedömning som WSP genomfört. Rapporten har
granskats av Mathias Öster.

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de
geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk
mångfald samt att dokumentera och bedöma vilka naturvärden dessa
områden har. Identifierade områden och sammanställning av befintlig
information redovisas i rapporten.

Syftet med undersökningen är att belysa naturvärdena i området samt att
utreda om registrerade naturvärden i området kan utgöra hinder mot
exploatering. Denna rapport innehåller bedömningar och rekommendationer
ur naturhänseende. Det är viktigt att poängtera att naturvärdesbedömningen
inte är några ställningstaganden av inventeringsområdets lämplighet för en
exploatering.

1.1 METODIK OCH OMFATTNING
Inventeringen har i möjligaste mån utgått från metoden beskriven i SIS
standard (SIS 199000:2014a och b) med följande tillägg:

- 4.5.2 Naturvärdesklass 4
- 4.5.3 Generellt biotopskydd
- 4.5.4 Värdeelement för läderbagge (värdeelement som är särskilt

viktiga för arten visas på karta, t.ex. lämpliga ekar, samt efterträdare
- 4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst (naturvårdsarter som

hittas visas på karta)
- 4.5.6. Detaljerad artinventering av fladdermöss

Metodiken som använts beskrivs mer ingående i Bilaga 1.

Naturinventeringen och naturvärdesbedömningen omfattade:
· Inventering av befintlig information rörande riksintressen, Natura

2000-områden, områdets eventuella skyddsvärda biotoper,
rödlistade arter, fridlysta arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m.
Denna information har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i
Blekinge län, Naturvårdsverket, ArtDatabanken och Skogsstyrelsen.

· En naturvärdesinventering i fält av detaljgrad detalj genomförds den
16 juli 2019. Inventeringen inkluderade systematisk
naturvärdesbedömning samt klassificering av områden med
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avseende på naturvärden som identifierats vid fältbesöket. I
uppdraget kartlades även påträffade naturvårdarter och grova, eller
på annat sätt särskilt skyddsvärda, träd inom området.

1.2 OMRÅDESBESKRIVNING
Det berörda inventeringsområdet som är ungefär 18,5 hektar stort gränsar till
Oljehamnsvägen (Figur 1), strax väster om centrala Karlshamn. Området är
tidigare utpekat för bl.a. grova lövträd och förekomst av läderbagge.
Läderbaggen förekommer i större utsträckning i Natura 2000-området
Bellevueparken, strax öster om inventeringsområdet.

Inventeringsområdet har en varierande topografi med bitvis relativt stora
höjdskillnader. Vegetationen utgörs av heterogen skog på två områden med
berg i dagen. Delar av området har troligtvis brukats som skogsbruk med
anledning av befintlig relativt homogen granskog. Dessutom indikerar
områdets stenmurar att delar av marken tidigare uppodlats.

Skogsområdet utgörs av flera olika skogstyper. Det finns äldre ädellövskog
med bok och ek med längre kontinuitet och ädellövskog av bok och ek med
kortare kontinuitet, med avsaknad av äldre och/eller grova träd. Busk- och
fältskiktet varierar kraftigt inom inventeringsområdet. Ett mindre område med
produktionsskog med gran finns i södra delen av inventeringsområdet. Vid
identifierade stenmurar och ut mot vägen utgörs skogen till stor del av yngre
björkskog/brynskog. Uppe på berghällarna finns hällmarkstallskog.

Att döma från ortofoton från 1960 och 1975 är har området utgjorts av
skogsmark fram till idag.

Figur 1. Översiktskarta över berört inventeringsområde, i Karlshamns kommun.
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2 RESULTAT

2.1 FÖRSTUDIE
Förstudien har genomförts med en buffert av 200 m från angivet
inventeringsområde. Detta för att beakta eventuell osäkerhet för
inrapporterade fynd till Artportalen.

2.1.1 Skyddade områden
Inga Natura 2000-områden eller naturreservat finns inom förstudiens
avgränsning.

Strax öster om området finns ett Natura 2000-område, Bellevueparken
(SE0410195, Figur 2). Bellevueparken domineras av gamla ekar och är en
viktig plats för rödlistade arter, däribland den skyddade läderbaggen
(Osmoderma eremita).

Figur 2. Natura 2000-området Bellevueparken ligger strax öster om inventeringsområdet.

Inventeringsområdet ligger inom Biosfärområdet Blekinge Arkipelag.

2.1.2 Övriga tidigare inventeringar
Tre stycken nyckelbiotoper gränsar till inventeringsområdet (Figur 3).

Den större nyckelbiotopen som gränsar till inventeringsområdet i väster
utgörs av lövrik barrnaturskog. Inom biotopen finns spärrgreniga grova träd,
rikligt med senvuxna träd, hällar, rikligt med död ved och en värdefull
kryptogamflora. Trädskiktet utgörs av 70 % tall, 25 % bok och 5 % ek.

Nyckelbiotopen som gränsar till inventeringsområdets nordöstra hörn (vid
Tubbaryd, Figur 3) utgörs av ädellöv, 90 % ek och 10 % bok.
Biotopkaraktärerna utgörs av stengärdesgård och rikligt med grova träd. Död
ved förekommer sparsamt. Det finns allmänt-rikligt med spärrgreniga grova
ekar.
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Den till inventeringsområdet angränsade nyckelbiotopen i söder (vid
Stenhagen, Figur 3) utgörs av en bergbrant. Trädslagen utgörs av lika andel
bok som ek. Inom biotopen är gammal bok tämligen allmän och mängden
död ved är rikligt förekommande. Det finns enstaka högstubbar av bok, på
vilka det finns hackmärken efter hackspett samt rik förekomst av
vedsvampar.

Figur 3. Utpekade nyckelbiotoper inom och strax utanför inventeringsområdet.

2.1.3 Tidigare inrapporterade naturvårdsarter
Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för fridlysta arter, rödlistade arter,
typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Dessa indikerar att ett område har
högt naturvärde eller är i sig själv är av särskild betydelse för biologisk
mångfald. För mer information om naturvårdsarter, se Bilaga 1.

En sökning av naturvårdsarter genomfördes i Artportalen 2019-07-01 för
rapporteringsperioden 2000–2019.

Inom inventeringsområdet har det mellan 2000 och 2019 noterats fyra
naturvårdsarter (Tabell 1).

Tabell 1. Naturvårdsarter noterade inom inventeringsområdet.

Art År Naturvård
Grå skärelav Dendrographa decolorans 2005 Signalart
Gul dropplav Cliostomum corrugatum 2005 NT, Signalart
Läderbagge Osmoderma eremita 2015, 2019 Fridlyst, NT
Tårticka Inonotus dryadeus 2005 VU, signalart

Samtliga naturvårdsarter dokumenterade inom inventeringsområdet återfinns
i nyckelbiotopen i inventeringsområdets nordöstra hörn (Figur 3).

Läderbagge är dokumenterad från det nordöstra hörnet av
inventeringsområdet, samt strax öster om inventeringsområdet, inom Natura
2000-området Bellevueparken. Rapporterade fynd av arten mellan 2000 och
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2019 framgår av Figur 4. I figuren visas lila ytor vilka illustrerar läderbaggens
maximala spridning (500 m) från den punkt (grön punkt) där de påträffats.
För att läderbaggen ska kunna spridas inom dessa lila ytor behöver lämpliga
miljöer finns, dvs. gamla och ofta mycket grova bokar och ekar.

Figur 4. Förekomst av läderbagge i Karlshamns kommun. Lilla polygoner visar områden inom
vilka läderbagge potentiellt kan sprida sig, förutsatt att lämpliga miljöer finns.

Inom en radie av 200 m utanför inventeringsområdet har det mellan 2000
och 2019 noterats 37 naturvårdsarter varav 20 fåglar (Tabell 2).

Tabell 2. Naturvårdsarter som registrerats inom 200 m från inventeringsområdet (inkl.
inventeringsområdet). Fynden är rapporterade till Artportalen mellan 2000 och 2019.

Art År Naturvård
Backsvala Riparia riparia 2012 NT
Bivråk Pernis apivorus 2006, 2008, 2011, 2012,

2013, 2014, 2016, 2017
NT

Blekticka Haploporus tuberculosus 2005 NT, Signalart
Blå kärrhök Circus cyaneus 2011 NT
Blåmossa Leucobryum glaucum 2019 Signalart
Brun glada Milvus migrans 2012 EN
Duvhök Accipiter gentilis 2013 NT
Ekticka Phellinus robustus 2005 NT
Glansfläck Arthonia spadicea 2004 Signalart
Grå skärelav Dendrographa decolorans Signalart
Gröngöling Picus viridis 2012 NT
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum 2005, 2009 Signalart
Gulsparv Emberiza citrinella 2009, 2010, 2012 VU
Havsörn Haliaeetus albicilla 2011, 2013 NT
Korallticka Grifola frondosa 2005 NT, Signalart
Kungsfiskare Alcedo atthis 2009 VU
Kungsfågel Regulus regulus 2009, 2010 VU
Kungsörn Aquila chrysaetos 2006 NT
Läderbagge Osmoderma eremita 2015, 2019 Fridlyst, NT
Mindre hackspett Dendrocopos minor 2005, 2006, 2009, 2013,

2014,2016, 2017
NT

Murgröna Hedera helix 2004 Signalart
Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2013, 2014, 2015 NT
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Oxtungssvamp Fistulina hepatica 2005, 2009 NT, Signalart
Pilgrimsfalk Falco peregrinus 2008, 2015 NT

Placusa pumilio 2009 NT
Rosenfink Carpodacus erythrinus 2006, 2019 VU
Rostfläck Arthonia vinosa 2004 Signalart
Skogslind Tilia cordata 2012 Signalart
Skuggorangelav Caloplaca lucifuga 2005 NT
Sommargylling Oriolus oriolus 2007 NT
Spillkråka Dryocopus martius 2010, 2011 NT
Stare Sturnus vulgaris 2013 VU
Sånglärka Alauda arvensis 2015 NT
Tornseglare Apus apus 2005 VU
Vippärt Lathyrus niger 2009 Signalart
Åkersyska Stachys arvensis 2012 VU
Ädelguldbagge Gnorimus nobilis 2004 NT

Enligt Länsstyrelsen Blekinge finns inga skyddsklassade arter inom
inventeringsområdet.

2.1.4 Tidigare inrapporterade värdefulla träd
I norra delen av inventeringsområdet finns flertalet gamla grova ekar till vilka
mycket höga naturvärden är knutna. Enstaka skyddsvärda bokar och tallar
finns också noterade i inventeringsområdet.

Inventering av skyddsvärda träd har genomförts av Länsstyrelsen Blekinge
och Landskapsvårdarna (Figur 5).

Figur 5. Skyddsvärda träd inom och utanför inventeringsområdet.

Majoriteten av inventerade skyddsvärda träd återfinns i det nordöstra hörnet
av inventeringsområdet, inom en nyckelbiotop. Totalt är 20 skyddsvärda träd
dokumenterade inom inventeringsområdet.
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2.2 FÄLTINVENTERING

2.2.1 Sammanfattning
En fältinventering genomfördes den 16 juli 2019 av Erik Fridolf och Malin
Stensson. Som underlag till naturvärdesbedömningen har också resultat från
fladdermusinventeringen samt resultat från den inventering som genomförts
av Joakim Hemberg använts. Resultatet av naturvärdesinventeringen i fält
redovisas nedan. Redovisningen är uppdelad i tre delar med följande
ordning:

· Naturvärdesobjekt (7 objekt)
· Fynd av skyddade och/eller rödlistade arter (18 fynd)
· Skyddsvärda träd (30 träd)

Viktigt att notera är att individuella värdefulla träd kan förekomma både som
värdefullt träd och som skyddad/rödlistad art.

Stenmurar förekommer inom inventeringsområdet men eftersom att området
inte utgörs av jordbrukslandskap omfattas inte stenmurarna av det generella
biotopskyddet.

2.2.2 Naturvärdesobjekt
Totalt identifierades 7 naturvärdesobjekt (se Figur 6). Naturvärdesobjekten
beskrivs i detalj nedan.
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Figur 6. Utpekade naturvärdeobjekt och stenmurar.
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Naturvärdesobjekt N01: Ädellövskog, 1,00 ha

Naturvärdesklass 1 - Högsta naturvärde

Biotopvärden: Grov stående död ved, grova äldre ädellövträd, lång
skoglig kontinuitet, stengärde, träd med håligheter

Beskrivning:
Området utgörs av flerskiktad ädellövskog som domineras av bok och ek.
Skogen är öppen och ljus och hyser stora blottade bergväggar. Det finns
rikligt med grova träd (Figur 7). Det grövsta trädet, en ek, har en diameter
på nästan 120 cm. I trädskiktet finns även inslag av rönn, gran och tall.
Buskskiktet utgörs av sly av klen ek, kaprifol, hallon och hassel. Örtskiktet
är sparsamt. Flera stående grova döda träd finns i objektets östra halva.
Liggande död ved förekommer, men inte rikligt. En stenmur löper parallellt
med Trubbarydsvägen, ca 5 meter in i skogen.
Två läderbaggar påträffades i en grov ek i områdets nordöstra del.
Flertalet lämpliga träd för läderbagge finns inom naturvärdeobjektet,
inklusive efterträdare.
Dvärgpipistrell och nordfladdermus påträffades vid
fladdermusinventeringen. Dvärgpipstrell bedöms troligtvis ha en koloni i
angränsande bebyggelse till inventeringsområdet. Båda arterna utnyttjar
inventeringsområdet som jaktmark.
Naturvärdesobjektet sammanfaller med nyckelbiotopen i
inventeringsområdets nordöstra hörn (Figur 3).
Biotopvärdet klassas som högt bl.a. med anledning av att det inom
området finns förekomst av stående död ved, grova äldre lövträd och lång
skoglig kontinuitet. Artvärdet klassas som högt med anledning förekomst
av flertalet naturvårdsarter. Sammantaget tilldelas området
naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde), se Figur 6.

Naturvårdsarter:
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus. Fridlyst.
Gammelekslav Lecanographa amylacea. Rödlistad (VU).
Grå skärelav Dendrographa decolorans. Signalart enligt Skogsstyrelsen.
Gul dropplav Cliostomum corrugatum. Rödlistad (NT). Signalart enligt
Skogsstyrelsen.
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum. Signalart enligt Skogsstyrelsen.
Läderbagge Osmoderma eremita. Rödlistad (NT). Fridlyst enligt 4 §
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845).
Matt pricklav Pachnolepia pruinata. Rödlistad (NT). Signalart enligt
Skogsstyrelsen.
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii. Fridlyst.
Oxtungsvamp Fistulina hepatica. Rödlistad (NT). Signalart enligt
Skogsstyrelsen.
Rostfläck Arthonia vinosa. Signalart enligt Skogsstyrelsen.
Skuggorangelav Caloplaca lucifuga. Rödlistad (NT).
Tårticka Inonotus dryadeus. Rödlistad (VU). Signalart enligt
Skogsstyrelsen.
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Figur 7. Skyddsvärda träd inom naturvärdesobjekt N01.

Naturvärdesobjekt N02: Ädellövskog 0,50 ha

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde

Biotopvärden: Block, död ved

Beskrivning:
Naturvärdesobjekt N02 består av ädellövskog, huvudsakligen med bok
och ek (Figur 9). I trädskiktet förekommer också enstaka rönn, björk och
tall. De grövsta träden inom objektet har en diameter av ungefär 40 cm.
Buskskiktet utgörs av hallon, kaprifol och hassel. Det förkommer mindre
områden med tät klen sly av bok. Död ved av klenare dimension
förekommer.
Sammantaget är miljön lik den inom naturvärdeobjekt N01 och N03, men
flera biotopvärden saknas eller är förhållandevis bristfälliga.
Biotopvärdet klassas som visst med anledning av förekomst av död ved
och stenblock. Artvärdet är obetydligt pga. avsaknad av naturvårdsarter.
Sammantaget tilldelas området naturvärdesklass 4 (visst naturvärde), se
Figur 6.

Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.
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Figur 8. Marken inom naturvärdeobjekt N02 utgörs delvis av sten och block.

Naturvärdesobjekt N03: Ädellövskog, 0,92 ha

Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde

Biotopvärden: Grova äldre ädellövträd, lång skoglig kontinuitet,
stengärde, träd med hålighet

Beskrivning:
Naturvärdesobjekt N03 består av flerskiktad ädellövskog som
huvudsakligen utgörs av bok och ek. Området är öppet, ljust och kuperat
samt hyser blottade bergväggar. Det finns flertalet grova lövträd, vissa
med håligheter/sprickor (Figur 9). Det grövsta trädet, en bok, har en
diameter på nästan 90 cm. I trädskiktet finns även inslag av rönn, gran och
tall. Buskskiktet utgörs av sly av klen ek, kaprifol, hallon och hassel.
Örtskiktet är sparsamt. Andelen liggande död ved är liten. Parallellt med
Trubbarydsvägen, ca 5 meter in i skogen, finns en stenmur.
Naturvärdesobjektet sammanfaller med nyckelbiotopen i
inventeringsområdets nordöstra hörn (Figur 3).
Inga naturvårdsarter dokumenterades inom naturvärdeobjektet. Dock
bedöms träd inom objektet på sikt kunna ha förutsättningar att hysa
läderbagge, vilken noterats inom intilliggande naturvärdeobjekt N01. Inom
N01 har även två fladdermusarter noterats.
Biotopvärdet klassas som påtagligt bl.a. med anledning av att det inom
naturvärdesobjekt finns förekomst av grova äldre lövträd och lång skoglig
kontinuitet. Artvärdet är obetydligt pga. avsaknad av naturvårdsarter.
Sammantaget tilldelas området naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde),
se Figur 6.

Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.
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Figur 9. Träd inom naturvärdesobjekt N03 som uppvisar håligheter/sprickor.

Naturvärdesobjekt N04: Ädellövskog i brant, 0,73

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde

Biotopvärden: Stengärden, block, rotvältor, stor mängd liggande död ved,
brant

Beskrivning:
Naturvärdesobjekt N04 utgörs ädellövskog på en västligt belägen brant
som västerut avgränsas av en stenmur som är ungefär en meter hög och
drygt en halv meter bred. Objektet är beläget mellan tallskog i öst och
björkskog i väst. Trädskiktet domineras av ek med en diameter på 5–40
cm. Tre ekar med en diameter på 53 till 61 cm noterades i utkanten av
objektet, i anknytning till den västligt belägna stenmuren (Figur 14). I övrigt
saknas grova träd trots att tecken efter skogsbruk saknas. Rotvältor finns
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och liggande död ved förekommer rikligt. Buskskiktet är bitvis tätt, ibland
på ett negativt sätt med avseende på igenväxning.
I fältskikt finns stensöta, blåbär, skogskovall, liljekonvalj, avenbok, klen
tysklönn och hassel. I norra delen av objektet finns också lite vitsippa.
Överlag är fältskiktet örtfattigt.
Objektet bedöms på sikt kunna utveckla strukturer som kan vara lämpliga
för läderbagge.
Biotopvärdet klassas som påtagligt med anledning av förekomst av död
ved, förekommande branter och stengärde. Artvärdet är obetydligt pga.
avsaknad av naturvårdsarter. Sammantaget tilldelas området
naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde), se Figur 6.

Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.

Figur 10. Träd stående i brant inom naturvärdesobjekt N04.

Naturvärdesobjekt N05: Ädellövskog, 2,87 ha

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde

Biotopvärden: Blockmark, stengärde, naturlig åldersfördelning.

Beskrivning:
Det utpekade naturvärdeobjektet utgörs av ett långsmalt ädellövsområde
inom investeringsområdets södra halva.
Den östra halvan utgörs av örtfattig bokskog med inslag av ek, hassel och
tall. Trädskiktet är flerskiktat och har en naturlig åldersfördelning. En ek
med en diameter på 82 och en bok med en diameter på 91 cm noterades.
Det finns sparsamt med död ved. Skogen är förhållandevis sluten jämfört
med omgivande miljöer. Sly av bok förekommer ganska rikligt.
Den västra halvan består av lövskog med bok och ek. Precis som för östra
delen finns det inom västra delen endast ett fåtal grova träd. Inom området
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finns en genomgående stenmur och samlingar med stora stenblock.
Buskskiktet är lummigt och kraftigt. Markskiktet är fläckvist örtfattigt.
Påträffade arter är blåbär, skogskovall, stensöta, hassel, rönn, hallon,
blåbär och olika arter gräs.
Objektet bedöms på sikt kunna utveckla strukturer som kan vara lämpliga
för läderbagge.
Förutom blåmossa påträffades åtta fladdermusarter inom
naturvärdesobjektet, däribland den rödlistade sydfladdermusen.
Fladdermössen nyttjade området som jaktområde. Inga yngelplatser
kunde bekräftas inom naturvärdesobjektet.
Biotopvärdet klassas som visst med anledning av att skogen är flerskiktad
och pga. förekomst av blockmark och grövre träd. Artvärdet klassas som
påtagligt med anledning av den rika fladdermusfaunan. Sammantaget
tilldelas området naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde), se Figur 6.

Naturvårdsarter:
Barbastell Barbastella barbastellus. Fridlyst. Rödlistad (VU).
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus. Fridlyst.
Blåmossa Leucobryum glaucum. Signalart enligt Skogsstyrelsen.
Mustasch-/taigafladdermus Myotis mystacinus/brandtii. Fridlyst.
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii. Fridlyst.
Större brunfladdermus Nyctalus noctula. Fridlyst.
Sydfladdermus Eptesicus serotinus. Fridlyst. Rödlistad (EN).
Trollpipistrell Pipistrellus nathusii. Fridlyst.
Vattenfladdermus Myotis daubentonii. Fridlyst.

Figur 11. Skogen i naturvärdesobjekt N05 är relativt sluten.
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Naturvärdesobjekt N06: Hällmarktallskog, 6,01 ha

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde

Biotopvärden: Stengärde, död ved, döda stående tallar, hällar

Beskrivning:
Naturvärdesobjektet utgörs av hällmarkstallskog belägen på två höjder
inom inventeringsområdet. Marken utgörs bitvis av ett lite tjockare
jordlager vilket ger ett fältskikt med tätt och högt gräs och relativt rikligt
med blåbär.
Det västra området består av solbelyst tallskog på berghäll. Tallarna är
upp till 40 cm i diameter och riktigt grova träd saknas. Enstaka unga ekar
med en höjd av ca tre meter förekommer. Fältskiktet utgörs av rikligt med
blåbär och stensöta samt gräs. Inga särskilt anmärkningsvärda arter
påträffades vid fältinventeringen.
Det östra området utgörs också av solbelyst tallskog uppe på berghäll.
Trädskiktet är sparsamt men utgörs huvudsakligen av tall, med inslag av
enstaka ek och en. Inom delområdet finns en del död ved, däribland
stående döda tallar med spår av hackspett. På berghällarna finns rikligt
med lavar. Fältskiktet utgörs av högt gräs, bergsyra och ljung. Inga särskilt
anmärkningsvärda arter påträffades vid fältinventeringen.
Biotopvärdet klassas som visst med anledning av att det inom området
förekommer stående död ved och hällar. Artvärdet är obetydligt pga.
avsaknad av naturvårdsarter. Sammantaget tilldelas området
naturvärdesklass 4 (visst naturvärde), se Figur 6.

Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.

Figur 12. Tallar och hällar inom naturvärdesobjekt N06.
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Naturvärdesobjekt N07: Hällmarktallskog, 0,21 ha

Naturvärdesklass 4 - Påtagligt naturvärde

Biotopvärden: Gamla tallar, goda förutsättningar för rödlistade arter

Beskrivning:
Det lilla naturvärdesobjektet N07 utgörs, precis som naturvärdeobjekt N06
av hällmarkstallskog. Inom ytan finns flertalet äldre tallar som bedöms ha
en ålder på ungefär 150 år. Området bedöms ha potential att hysa
rödlistade svampar och insekter knutna till tallved. Miljön bedöms också
vara lämplig för den rödlistade (NT) reliktbocken Nothorhina muricata.
Arten lever i bark på gammal tall som står solexponerat. Se Bilaga 3 för
mer information.

Naturvårdsarter:
Inga arter noterades.

2.2.3 Allmän beskrivning av miljön utanför naturvärdesobjekt
Mellan de två stenmurarna som går i NV-SÖ-riktning finns björkskog med
inslag av tall, asp, rönn, bok, tysklönn, sälg, m.m. Fältskiktet utgörs förutom
av gräs bl.a. av kråkvicker, örnbräken och nässlor. Skogen är relativt öppen
och har ett stort ljusinsläpp. Det förekommer mycket grot som troligtvis
kommer från gallring eller röjning då inga direkta spår efter skogsbruk
noterades, som exempelvis stubbar.

Utmed väg 15 finns björkskog som har ett tätt busksikt av bl.a. björk, asp och
rönn. Enstaka ekar med en diameter på ungefär 30 cm förekommer, men
överlag saknas grova träd. Brynmiljön kan fungera som lämplig biotop för
småfågel.

Ett område i den centrala östra delen av inventeringsområdet utgörs av bok-
och ekskog. Skogen saknar grova träd och har ett relativt stort inslag av tall
jämfört med närliggande utpekade naturvärdesobjekt. Fältskiktet är har en
kraftig grässvål och förekomst av blåbär. Sparsamt med död ved finns.
Överlag är skogen öppen och har ett stort ljusinsläpp.

2.2.4 Fynd av skyddade och/eller rödlistade arter
Totalt påträffades 18 naturvårdsarter inom inventeringsområdet (Tabell 3).

Inom inventeringsområdet noterades två individer av läderbagge inom
naturvärdesobjekt N01. Läderbaggarna syntes ungefär tre meter upp på
stammen av en grov ek, precis utanför en hålighet (Figur 13). Det
karakteristiska feromonet som arten avger för att attrahera artfränder
noterades också. Mulm noterades också vid det berörda trädet.
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Figur 13. Två individer av läderbagge påträffades vid en hålighet 3 meter upp i stammen på en
grov ek (ca 370 cm i omkrets) i nyckelbiotopen i inventeringsområdets nordöstra hörn.

Förlust av grova och eller gamla bokar och ekar inom inventeringsområdet
kan medföra att läderbaggen på sikt kommer dö ut inom området.

Tabell 3. Påträffade naturvårdsarter vid inventering 2019, inom inventeringsområdet.

Art Naturvård
Barbastell Barbastella barbastellus Fridlyst, VU
Brunlångöra Plecotus auritus Fridlyst
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus Fridlyst
Fransfladdermus Myotis nattereri Fridlyst, VU
Gammelekslav Lecanographa amylacea Signal, VU
Grå skärelav Dendrographa decolorans Signal
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum Signal
Läderbagge Osmoderma eremita Fridlyst, NT
Matt pricklav Pachnolepia pruinata Signal, NT
Mustaschfladdermus/taigafladdermus Myotis mystacinus/M. brandtii Fridlyst
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii Fridlyst
Oxtungssvamp Fistulina hepatica Signal, NT
Rostfläck Arthonia vinosa Signal
Skuggorangelav Caloplaca lucifuga NT
Större brunfladdermus Nyctalus noctula Fridlyst
Sydfladdermus Eptesicus serotinus Fridlyst, EN
Trollpipistrell Pipistrellus pipistrellus Fridlyst
Vattenfladdermus Myotid daubentonii Fridlyst

Under 23-24 juli 2019 genomfördes en inventering av fladdermöss inom
berört område. Totalt påträffades tio arter, varav tre är rödlistade (Tabell 3).
Det höga antalet arter förklaras av områdets höga biotopvariation. Inga
yngelplatser noterades men potentiella platser utgörs av grova träd och
stenmurar. Det går inte att utesluta att barbastell ynglar inom
inventeringsområdet (i hålträd eller under lös bark). Sammantaget bedöms
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området ha stor betydelse för den lokala fladdermusfaunan. Rapport från
inventeringen av fladdermöss finns i Bilaga 2.

Den 15 augusti genomfördes en inventering av mossor och lavar inom
utpekade områden inom investeringsområdet. Vid inventeringen påträffades
bl.a. gammelekslav, matt pricklav och oxtungssvamp. Arter noterades
uteslutande i den utpekade nyckelbiotopen i inventeringsområdets nordöstra
hörn. Separat rapport från inventering finns i Bilaga 3.

2.2.5 Fynd av skyddsvärda träd/värdeelement för läderbagge
Inom inventeringsområdet dokumenterades skyddsvärda träd. Detta med
anledning av att området sedan tidigare hyser den ovanliga läderbaggen
vilken är beroende av grova och gamla träd med håligheter med mulm, ofta
ek och bok. Även klenare träd kan vara av intresse för arten om de har
håligheter med mulm eller kan vara lämpliga så kallade efterträdare.

Lövträd med någon av följande karaktärer inventerades:

- träd med en diameter som överstiger 70 cm
- träd med en diameter som överstiger 40 cm samt med synbara

håligheter, så kallade efterföljare
- träd med en diameter som understiger 40 cm med strukturer som ex.

håligheter, död ved i trädkronan eller skador vilka på sikt kan
utvecklas till lämpliga träd för läderbagge

Totalt hittades 30 träd vilka bedömdes vara av intresse för läderbagge,
antingen idag eller i framtiden (Tabell 4, Figur 14).

Resultatet från inventeringen av träd överensstämmer väl med tidigare
inventeringar av skyddsvärda träd som utförts av Länsstyrelsen Blekinge och
Landskapsvårdarna, se Figur 5 och Figur 14. Trots att majoriteten av träden
förekommer inom naturvärdesobjekt N01 och N03 finns flera intressanta träd
spridda över det berörda inventeringsområdet.

Tabell 4. Utpekade skyddsvärda träd inom inventeringsområdet. Med åtgärdsbehov menas att
träden är påverkade av igenväxning.

Art Omkrets (cm) Diameter (cm) Åtgärdsbehov Koordinat X Koordinat Y
Ek 370 118 x 490456 6225789
Ek 309 98 x 490254 6225688
Bok 285 91 x 490491 6225359
Ek 282 90 490455 6225780
Bok 280 89 490422 6225779
Ek 279 89 x 490479 6225807
Ek 275 88 x 490376 6225767
Bok 260 83 x 490441 6225797
Ek 258 82 x 490584 6225324
Ek 255 81 x 490476 6225380
Ek 240 76 490364 6225253
Bok 238 76 490431 6225791
Ek 231 74 490457 6225785
Ek 227 72 x 490219 6225686
Ek 220 70 x 490358 6225470
Ek 193 61 x 490241 6225602
Ek 192 61 x 490244 6225685
Ek 187 60 x 490347 6225732
Ek 183 58 490458 6225752
Ek 180 57 x 490321 6225584
Ek 173 55 x 490407 6225261
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Ek 172 55 x 490430 6225746
Bok 172 55 x 490368 6225495
Ek 169 54 x 490243 6225599
Bok 162 52 x 490453 6225801
Ek 160 51 x 490477 6225722
Ek 157 50 x 490385 6225766
Ek 138 44 x 490479 6225720
Ek 138 44 x 490435 6225726
Ek 120 38 x 490413 6225769

Figur 14. Utpekade träd, fördelade efter fyra dimensionsklasser.
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2.2.6 Kärnområde för läderbagge
Efter avslutad inventering konstaterades det att naturvärdesobjekt N01 hyser
flertalet träd som bedöms kunna nyttjas av läderbagge (Figur 14). Arten
noterades i en grov ek inom naturvärdeobjektet och har även varit känd från
platsen sedan tidigare. Enstaka träd som bedöms kunna nyttjas av
läderbagge finns också i naturvärdeobjekt N05 och strax norr om
naturvärdeobjekt N04. På sikt bedöms ytterliga några träd inom
inventeringsområdet kunna utveckla de strukturer och karaktärer som
läderbaggen kräver.

Sammantaget bedöms i dagsläget kärnområdet för läderbagge vara
begränsat till naturvärdesobjekt N01.

2.2.7 Utpekade nyckelbiotoper
Inventeringsområdet naturvärdesbedömdes förutom i enlighet med SIS
standard även utifrån klassificeringen av nyckelbiotoper, enligt
Skogsstyrelsens metodik. Detta efter önskemål från Karlshamns kommun.
En nyckelbiotop och fyra objekt med naturvärden kunde avgränsas (Figur
15). Dessa sammanlagt sex objekt avgränsades geografiskt på samma vis
som ovan nämnda naturvärdeobjekten.

Objektspecifik information framgår av Tabell 5, Tabell 6, Tabell 7, Tabell 8
och Tabell 9. Beskrivning och allmän bedömning av respektive objekt
framgår i avsnitt 2.2.2.
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Figur 15. Utpekade objekt enligt Skogsstyrelsens handbok för inventering av nyckelbiotoper.



26 | 10289501  • Naturvärdesinventering av Karlshamn 6_5 m.fl.

Tabell 5. Utpekad nyckelbiotop (N01) inom inventeringsområdet.

Objektnamn N01
Biotop ÄDELLÖV
Nyckelord STENGÄRD, BLOCKMARK, DÖDVED, STORBLOCK,

GROVSKOG
Åtgärdsbehov Litet
Beskrivning av åtgärder Frihuggning av ekar, öka mängden död ved
Mark och historia
Ägoslag (andel) Produktiv skogsmark (100%)
Fuktighet (andel) Frisk (100%)
Markanvändning OPÅVERK
Kontinuitet TRÄDKONT
Träd och buskar
Huggningsklass S
Slutenhet 1
Skiktning 2
Trädslag (andel) EK (70%), RÖNN (1%), GRAN (1%), BOK (30%), TALL (1%)
Buskar (frekvens) HALLON (2), KAPRIFOL (3), HASSELBUSK (1)
Nyckelelement GAMMALEK, HÅLTRÄD, MULMTRÄD, LÖVLÅGA, ÄDELLÅGA,

BLOCKK, BERGVÄGG, STENMUR, GROVÄDEL
Signalarter och rödlistade arter Gammelekslav, grå skärelav, gulpudrad spiklav, läderbagge,

matt pricklav, oxtungssvamp, rostfläck och skuggorangelav
Beskrivning och allmän bedömning Se avsnitt 2.2.2

Tabell 6. Utpekat objekt med naturvärden (N03) inom inventeringsområdet.

Objektnamn N03
Biotop ÄDELLÖV
Nyckelord STENGÄRD, BLOCKMARK, DÖDVED, STORBLOCK,
Åtgärdsbehov Litet
Beskrivning av åtgärder Frihuggning av ekar, öka mängden död ved
Mark och historia
Ägoslag (andel) Produktiv skogsmark (100%)
Fuktighet (andel) Frisk (100%)
Markanvändning OPÅVERK
Kontinuitet TRÄDKONT
Träd och buskar
Huggningsklass S
Slutenhet 1
Skiktning 2
Trädslag (andel) EK (70%), RÖNN (1%), GRAN (1%), BOK (30%), TALL (1%)
Buskar (frekvens) HALLON (2), KAPRIFOL (3), HASSELBUSK (1)
Nyckelelement GAMMALEK, HÅLTRÄD, BLOCKK, BERGVÄGG, STENMUR,

GROVÄDEL
Signalarter och rödlistade arter
Beskrivning och allmän bedömning Se avsnitt 2.2.2
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Tabell 7. Utpekat objekt med naturvärden (N04) inom inventeringsområdet.

Objektnamn N04
Biotop SEKÄDEL, BERGBRANT
Nyckelord STENGÄRD, BLOCKMARK, TORVÄLT, SKRYMSEL, DÖDVED,

SLUTTNI
Åtgärdsbehov Litet
Beskrivning av åtgärder Röja undan klen sly, öka mängden grov död ved
Mark och historia
Ägoslag (andel) Produktiv skogsmark (100%)
Fuktighet (andel) Frisk (100%)
Markanvändning OPÅVERK
Kontinuitet KONTBROTT
Träd och buskar
Huggningsklass G1/G2
Slutenhet 4
Skiktning 2
Trädslag (andel) EK (90%), AVENBOK (1%), BOK (10%), TALL (1%)
Buskar (frekvens) HASSEL (1), HAGTORN (1), HALLON (1)
Nyckelelement KLENVED, BERGVÄGG, ROTVÄLTA, BLOCK
Signalarter och rödlistade arter
Beskrivning och allmän bedömning Se avsnitt 2.2.2

Tabell 8. Utpekat objekt med naturvärden (N05) inom inventeringsområdet.

Objektnamn N05
Biotop SEKÄDEL
Nyckelord BLOCKMARK
Åtgärdsbehov Litet
Beskrivning av åtgärder Öka mängden död ved, röja sly, frihugga större träd
Mark och historia
Ägoslag (andel) Produktiv skogsmark (100%)
Fuktighet (andel) Frisk (100%)
Markanvändning OPÅVERK, UTBETE
Kontinuitet KONTBROTT
Träd och buskar
Huggningsklass G1/G2
Slutenhet 1
Skiktning 2
Trädslag (andel) BOK (80%), EK (20%), RÖNN (1%), BJÖRK (1%), TALL (1%)
Buskar (frekvens) HASSEL, HALLON
Nyckelelement KLENVED, LÖVLÅGA
Signalarter och rödlistade arter Blåmossa
Beskrivning och allmän bedömning Se avsnitt 2.2.2
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Tabell 9. Utpekat objekt med naturvärden (N07) inom inventeringsområdet. Se Bilaga 3 för mer
information.

Objektnamn N07
Biotop HÄLLSKOG
Nyckelord DÖDATRÄD, HÄLLAR
Åtgärdsbehov Inget
Beskrivning av åtgärder Exponera hällar, mer liggande död ved
Mark och historia
Ägoslag (andel) Berg (50%), Produktiv skogsmark (50%)
Fuktighet (andel) Torr (75%), frisk (25%)
Markanvändning OPÅVERK
Kontinuitet TRÄDKONT
Träd och buskar
Huggningsklass E
Slutenhet 2
Skiktning 1
Trädslag (andel) TALL (90%), EK (10%)
Buskar (frekvens) EN (1)
Nyckelelement DÖENDE, GAMTALL, SENTALL, HÖGSTUBBE, KLENVED
Signalarter och rödlistade arter
Beskrivning och allmän bedömning Se avsnitt 2.2.2
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3 BEDÖMNINGAR

SAMLAD BEDÖMNING

3.2 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER FÖR ATT GYNNA
LÄDERBAGGE

Fynd av läderbagge inom planområdet framgår av Figur 4 och Figur 16.
Under naturvärdesinventeringen påträffades två vuxna individer på en grov
ek inom inventeringsområdets nordöstra hörn (naturvärdesobjekt N01).

Läderbagge är en skalbagge som är rödlistad (NT) och fridlyst enligt 4 §
Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Enligt 4 § Artskyddsförordningen är
det förbjudet att:

- avsiktligt fånga eller döda djur,
- avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,

övervintrings- och flyttningsperioder,
- avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
- skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Läderbaggen är en art med förhållandevis begränsad spridningsförmåga.
Den längsta dokumenterade sträckan som en läderbagge förflyttat sig i
Sverige är ca 500 m men majoriteten av dokumenterade förflyttningar är
mellan 50 och 100 m. Dock verkar det som att endast ungefär 15 % av
skalbaggarna sprider sig från de träd i vilka de kläckts. Maximalt
spridningsavstånd från dokumenterade fyndplatser av läderbagge framgår av
Figur 16.

Sju skogliga naturvärdesobjekt pekas ut inom det planerade
verksamhetsområdet, sammanlagt ungefär 11 ha av det totalt 18,5
ha stora inventeringsområdet. Naturvärdeobjekt N01, en flerskiktad
ädellövskogs, bedöms ha högst naturvärde med anledning av bl.a.
förekomst av stående grov död ved, grova gamla ekar och bokar,
träd med håligheter samt förekomst av flertalet naturvårdsarter,
däribland läderbagge. Fyra naturvärdesobjekt har bedömts ha
påtagligt naturvärde.

Inom inventeringsområdet har ett trettiotal skyddsvärda träd
påträffats och bedömts kunna vara av betydelse för läderbagge,
antingen nu eller som efterträdare i framtiden. Läderbagge har
påträffats i träd i inventeringsområdets nordöstra hörn men bedöms
på sikt även kunna sprida sig till andra lämpliga träd inom området.
Dock bedöms kärnområdet för läderbagge i dagsläget utgöras av
naturvärdesobjekt N01. Inom inventeringsområdet noterades även
en rik fladdermusfaun.
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Figur 16. Förekomst av läderbagge mellan 2000 och 2019. Lila linje visar inom vilket område
läderbagge kan spridas, förutsatt att lämpliga habitat finns.

Inom den lila polygonen i Figur 16, är alla förekommandelämpliga trädmiljöer
och lämpliga träd för läderbagge viktiga att bevara. I sådana miljöer är
exploatering olämpligt. Träd lämpliga för läderbagge har huvudsakligen
pekats ut i inventeringsområdets nordöstra del, framförallt i naturvärdeobjekt
N01. Enstaka träd har också pekats ut strax väster om fyndplatsen av
läderbagge samt i den södra delen av inventeringsområdet (se
naturvärdeobjekt N05, Figur 14). Det går inte att utesluta att läderbaggen kan
sprida sig från träden i nordöst till träd i väster eller söder. Eftersom att arten
har en begränsad spridningsförmåga är det därför olämpligt att exploatera
mark mellan en livsmiljö och en potentiell livsmiljö, dvs. mellan
förekomstplatsen i nordöst och utpekade träd i väster och söder. En sådan
exploatering kan begränsa artens möjlighet att sprida sig till nya livsmiljöer
vilket i så fall kan resultera i att arten isoleras till naturvärdeobjekt N01.

Läderbagge missgynnas av igenväxning av värdträd och på sikt även av
efterträdare då träden, framförallt ek, är känsliga för just igenväxning. Ekar
som påverkats av igenväxning dör betydligt tidigare än träd som inte
påverkats av igenväxning och risker då att dö innan de utvecklat lämpliga
strukturer som kan nyttjas av bl.a. läderbagge. Utpekade träd som av olika
grad bedöms vara påverkade av igenväxning framgår av Figur 17.
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Figur 17. Röda punkter visar träd som bedömts har ett behov av att friställas. Röd elips norr om
inventeringsområdet visar en yta (inom en nyckelbiotop) med ekar som är i behov av friställning.

Om läderbaggens bevarandestatus bedöms påverkas av berörd detaljplan
kan kompensationsåtgärder genomföras för att försöka kompensera för
påverkan.

Vid exploatering inom inventeringsområdet kan följande
kompensationsåtgärder genomföras:

- Friställning av igenväxta utpekade skyddsvärda träd. I Figur 17 visas
träd med behov av friställning med röda punkter. I figuren finns
också ett mindre område (röd elips), i en nyckelbiotop, inom vilket
igenväxta ekar finns.
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- Upprätta bete i områden som friställts för att säkra en långsiktig
skötsel och undvika att friställda träd åter växer igen.

- Ett alternativ till bete är kontinuerlig röjning av vegetation som växer
upp i kronorna på skyddsvärda träd. Röjning bör genomföras var
femte år för att säkra att träd inte växer igen.

- Säkerställa föryngring av värdträd för att undvika generationsglapp.
- Veteranisering av träd för att efterlikna träd som kan nyttjas av

läderbagge.
- Utsättning av mulmholkar för att på konstgjort vis skapa de miljöer

som finns i gamla grova ihåliga bokar och ekar.
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BILAGA 1

Metodik använd vid naturvärdesinventeringen
Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation, ett fältbesök och en systematisk
bedömning av naturvärden enligt standardiserad metod.1

I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår inventering av befintliga data som beskriver
området, bakgrundsmaterial ifrån berörda myndigheter, och informationssök i öppna databaser. Aktuellt
område inventeras översiktligt i fält med avseende på förkommande naturtyper och markanvändning.

Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för biologisk mångfald.
Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att kartlägga
de egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. –
som är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga
djur, det vill säga biologisk mångfald.

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp
av bedömningsgrunderna art och biotop, se Figur 1. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens
nuvarande tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan
förväntas i den aktuella biotopen och regionen.

Figur 1. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund biotop leder till en viss
naturvärdesklass. Figuren är från SIS Standard Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning.
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NATURVÄRDESKLASSER
Inom området förekommande naturtyper klassas på en gemensam skala utifrån naturvärde. Ett
naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, det vill säga graden av naturvärde bedöms enligt en
fastställd skala i olika naturvärdesklasser, där klasserna är:

HÖGSTA NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 1) STÖRST POSITIV BETYDELSE FÖR
BIOLOGISK MÅNGFALD.
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på nationell eller global nivå.

HÖGT NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 2) STOR POSITIV BETYDELSE FÖR
BIOLOGISK MÅNGFALD.
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk
mångfald på regional eller nationell nivå.

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs-
och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3,
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens
klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.

PÅTAGLIGT NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 3) PÅTAGLIG POSITIV BETYDELSE
FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD.
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller
förbättras.
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och
betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens
klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.

VISST NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 4) VISS POSITIV BETYDELSE FÖR
BIOLOGISK MÅNGFALD.
Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala
arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.
Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4
motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre
naturvärdesklass.

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, till exempel äldre produktionsskog med
flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.
Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av
bedömningsgrunderna art och biotop. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande
tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den aktuella
biotopen och regionen.
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NATURVÅRDSARTER
Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter,
ansvarsarter och signalarter. Förekomst av en eller flera naturvårdsarter kan indikera att ett område har högt
naturvärde eller så kan förekomsten av en naturvårdsart i sig indikera en särskild betydelse för biologisk
mångfald. Begreppet naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdes-
bedömning och vid revidering av rödlistan kommer listor på användbara naturvårdsarter tas fram för olika
biotoper.

RÖDLISTAN
Den svenska Rödlistan3 innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. De arter som uppfyller
kriterierna för någon av kategorierna Nationellt utdöd (RE), Akut hotad (CR), Starkt hotad (EN), Sårbar (VU),
Nära hotad (NT) eller Kunskapsbrist (DD) benämns rödlistade. De arter som kategoriseras som CR, EN eller
VU benämns hotade. Kategorin kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så bristfällig att de inte kan
placeras i någon kategori, men där tillgängliga data ändå tyder på att de borde vara rödlistade. Rödlistan
baseras på internationellt vedertagna kriterier från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN).

Litteratur

1 SIS, 2014. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning. SVENSK STANDARD SS 199000:2014.
2 Indikatorarter – metodutveckling för nationell övervakning av biologisk mångfald i ängs- och betesmarker.
Rapport 2003:1, Jordbruksverket.
3 ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala.
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Inventering av fladdermusfaunan inom delar av  

fastigheterna Karlshamn 6:1 och 6:5  

Karlshamns kommun 

 
Bakgrund 

På uppdrag av WSP Sverige AB har vi genomfört den 23 och 24 juli 2019 en inventering av 
fladdermusfaunan inom delar av fastigheterna Karlshamn 6:1 och 6:5, Karlshamns kommun 
som underlag för en ny detaljplan (fig. 1).  
 
 

 
Figur 1. Inventeringsområdet vid Tubbaryd, Karlshamns kommun (avgränsat av svart linje). Gult om-
råde anger plats för en ny brandstation.  

 
 
Beskrivning 

Planeringsområdet är obebyggt och utgörs av ett kuperat skogsområde med höjdskillnader 
från 15 till 36 meter. Det är till största delen täckt av lövskog, bestående bl.a. av vårtbjörk, 
klibbal, bok och ek. En trädinventering har påvisat förekomsten av grova träd, s.k. jätteträd, 
inom området. Största ansamlingen av grova ekar påträffades i den nordöstra delen vid Tub-
baryd (fig. 2). Detta område är avgränsat som nyckelbiotop (Skogsstyrelsen) (fig. 3). Delar av 
området ingår även i kommunens grönstrukturplan (Karlshamn 2012). 
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Metodik 

Inventeringarna har utförts enligt ” Undersökningstyp Fladdermöss – artkartering, version 1:1, 
2017-06-05.” (Naturvårdsverket 2017). Vid inventeringarna använde vi oss av automatisk 
registrering av fladdermössens ultraljud med hjälp av ultraljudsdetektorer, s.k. autoboxar 
D500X (Pettersson Elektronik AB), totalt 6 st. De inspelade ljudfilerna lagrades på minnes-
kort och analyserades i ljudprogram, i vårt fall BatSound 4.4.0 (Pettersson Elektronik AB).  

 

 
Figur 2. Förekomst av grova träd (skyddsvärda)    Figur 3. Nyckelbiotoper inom inventeringsområdet  
inom inventeringsområdet samt angränsande samt angränsande områden. Skogens Pärlor, 
områden. Karta från Karlshamns kommun. Skogsstyrelsen 
  

 
Inventeringarna utfördes den 23 - 24 juli 2019 under goda väderleksbetingelser (tab. 1). Auto-
boxarna var i drift under fladdermössens viktigaste aktivitetsperiod, från kl. 22.00 - 24.00. 
Deras placering koordinatsattes (tab.2). 

 
Tabell 1. Väderleksbetingelserna under inventeringarna av fladdermöss den 23 och 24 juli 2019 vid 
Tubbaryd, Karlshamns kommun.  

Datum Kl. Temp.  Vindhastighet och riktning Molnighet % 

23 juli 
22.00 18 °C 4 m/s NV 20 

24.00 17 °C 4 m/s NV 5 

24 juli 
22.00 17 °C 2 m/s SO 50 

24.00 16°C 3 m/s SO 40 

 
 
Tabell 2. Autoboxarnas koordinater inom inventeringsområdet vid Tubbaryd, Karlshamns kommun.  

Autobox id. SWEREF N SWEREF E Autobox id. SWEREF N SWEREF E 

KA11 6225537  490247 KA4 6225250  490600 
KA12 6225780  490454 KA5 6225301  490415 
KA21 6225794  490148 KA6 6225238  490417 
KA22 6225397  490162 KAM1. 6225525  490814 
KA3  6225348  490585 KAM2 6225523  490154 
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Placeringen av autoboxarna gjordes på basis av våra erfarenheter av hur olika fladdermusarter 
rör sig i landskapet och var insekter ansamlas och därmed var man kan förvänta sig störst 
fladdermusaktivitet (fig. 4).  

För att kunna bedöma inventerings områdets betydelse för fladdermusfaunan i jämförelse med 
omgivningens placerade vi en autobox i nyckelbiotopen norr om Tubbarydsvägen (KA2 i fig. 
4). Vidare gjordes en manuell inventering inom Natura 2000-området (SCI) Bellevue-parken 
(KAM1 i fig. 4). 

 

 

Figur 4. Autoboxarnas (röda kuber) placering inom inventeringsområdet samt angränsande områden. 
Röda trianglar anger platserna för den manuella inventeringen. 

 

Resultat 

I Sverige förekommer 19 fladdermusarter (Naturvårdskonsult Gerell 2011). Totalt registrera-
des 10 olika fladdermusarter inom inventeringsområdet (tab. 4), varav tre rödlistade arter, 
fransfladdermus Myotis nattereri, sydfladdermus Eptesicus serotinus och barbastell Barbas-

tella barbastellus (ArtDatabanken 2015).  

Dominerande arter utgjordes av dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus (40,0 %), större brun-
fladdermus Nyctalus noctula (20,3 %) och nordfladdermus Eptesicus nilssonii (16,1 %).  
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Presentation av arter som förekommer inom inventeringsområdet 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus 

Dvärgpipistrellen är en vanligt förekommande art i Göta- och Svealand. Den ynglar vanligtvis 
i hus och är därför vanlig i urban miljö. Arten har troligen en koloni i angränsande bebyggelse 
och utnyttjar inventeringsområdet som jaktområde. 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii 

Även nordfladdermusen ynglar i hus och finns i hela Sverige där det finns bebyggelse. Den är 
vår allmännaste fladdermusart. Liksom dvärgpipistrellen utnyttjar den inventeringsområdet 
som ett jaktområde. 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula 

Större brunfladdermusen är en av våra största fladdermusarter och förekommer huvudsakligen 
i Göta- och Svealand. Den ynglar vanligtvis i trädhåligheter. Det finns inga indikationer på att 
arten har någon koloni inom inventeringsområdet. Vi bedömer därför att den utnyttjar inven-
teringsområdet endas som ett jaktområde.  

Vattenfladdermus Myotid daubentonii 

Vattenfladdermus är en vanligt förekommande art i Göta- och Svealand sam i södra Norrlands 
kustland. Den kan yngla både i hus och i trädhåligheter. Få individer av arten jagade i större 
delen av inventeringsområdet.  Antalet registreringar indikerar att arten inte ynglar inom om-
rådet. 

Mustaschfladdermus/taigafladdermus Myotis mystacinus/M. brandtii 

De båda arterna mustaschfladdermus och taigafladdermus går vanligtvis inte att skilja åt på 
deras sonar (jaktläten).  Taigafladdermusen har en något nordligare utbredning och finns upp 
till mellersta Norrland. Inom inventeringsområdet gjordes få registreringar av artkomplexet. 

Fransfladdermus Myotis nattereri 

Fransfladdermusen är sällsynt förekommande i Göta- och Svealand samt i Norrlands södra 
kustland. Arten är klassad som sårbar (VU) i den senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). 
Fransfladdermusen jagar framförallt i fuktiga lövskogar. Arten noterades i en dalgång vid 
autobox KA4 (fig. 4). Vi bedömer att den inte ynglar inom inventeringsområdet. 

Sydfladdermus Eptesicus serotinus 

Sydfladdermusen noterades första gången i Sverige utanför Kristianstad 1983 (Gerell m.fl. 
1983). Sedan dess har arten spritt sig i södra Götaland. Arten är klassad som starkt hotad (EN) 
i den senaste rödlistan.  

Liksom större brunfladdermus jagar den över stora områden. Vi bedömer att den utnyttjar 
inventeringsområdet endast som ett jaktområde. 

Trollpipistrell Pipistrellus pipistrellus 

Trollpipistrellen återupptäcktes i Sverige 1982 (Gerell & Lundberg 1983). Arten fanns då 
endast i Skåne. Under 2000-talet har trollpipistrellen ökat kraftigt och har nu påträffats ända 
upp i mellersta Norrlands kustland (Gerell & Gerell Lundberg 2018).  

De få registreringarna antyder att arten är en tillfällig besökare inom inventeringsområdet. 

Barbastell Barbastella barbastellus 

Barbastellen är sällsynt förekommande inom hela EU-området och är därför listad i art- och 
habitatdirektivets bilaga 2 (Natura 2000). Arten har därför ett nationellt åtgärdsprogram. Bar-
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bastellen har emellertid ökat under senare år i Sydsverige (Gerell & Gerell Lundberg i manus) 
och klassas som sårbar (VU) i den senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). Flest registrering-
ar av arten noterades vid autobox KA5 (fig. 4) i anslutning till ett antal grövre bokar. Vi kan 
inte utesluta att arten ynglar inom inventeringsområdet. 

Brunlångöra Plecotus auritus 

Endast en registrering gjordes av brunlångöra inom inventeringsområdet. Med hänsyn till dess 
svaga sonar kan den lätt förbises. Arten är relativt vanlig och finns upp till mellersta Norrland.  

 
Tabell 3. Resultat av inventeringarna av fladdermusfaunan den 23 – 24 juli 2019 inom ett planområde 
vid Tubbaryd, Karlshamns kommun. Lokaliseringen av autoboxarna, se fig.4. 
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KA11     13 3   1 1  

KA21 1 1  5 8 4   12 1  

KA3 2   7 58 29  1 35 2  

KA4   1   2   8 2  

KA5 4     7   4 13 1 

KA6 2     3  1 9 5  

KAM1 4   1  5   3   

24.7 KA12    2  2   23   

KA22 3        12   

KA3  4  2 17 13 9 1 73 1  

KA4   2   1   1   

KA5 7 1  3  7   10 15  

KA6 2     2   2 3  

KAM2 2 1  1 2       

S:a  27 7 3 21 98 78 9 3 193 43 1 

%  5,6 1,4 0,6 4,3 20,3 16,1 1,9 0,6 40,0 8,9 0,2 

 

 
 
Biotoper av betydelse för fladdermusfaunan inom inventeringsområdet 

Inventeringsområdet uppvisar stor variation, både med avseende på trädsammansättning som 
kupering. De mest betydelsefulla jaktområdena utgörs av stigar och gläntor, särskilt de med 
berg i dagen. Berget ackumulerar värme i större utsträckning än den trädbevuxna omgivning-
en vilket attraherar insekter. Ett exempel på denna effekt är hällmarken vid autobox KA3 (fig. 
4), där 8 fladdermusarter noterades.  

Ingen yngelplats har kunnat påträffas inom inventeringsområdet. Potentiella platser utgörs av 
de grova träden (fig. 2), som i många fall har håligheter. Inom nyckelbiotopen i den nordöstra 
delen av inventeringsområdet finns ett större antal gamla ekar, flertalet med håligheter. Resul-
tatet från den placerade autoboxen inom lokalen (KA12 i fig. 4) gav dock inga indikationer på 
någon yngelplats.  

En annan struktur som kan utnyttjas som yngelplats är stengärdsgården, som bl.a. finns i den 
norra delen av inventeringsområdet. Vi har funnit att barbastellen kan använda stengärdsgår-
dar som dagtillhåll och troligen även som yngelplats (Gerell och Gerell Lundberg manus). Det 
är således viktigt att bevara stenmurarna i området så långt det är möjligt. 
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Inventeringsområdets betydelse för den lokala fladdermusfaunan 

Inventeringen inom inventeringsområdet har påvisat förekomsten av 10 fladdermusarter, vil-
ket är ett högt antal med hänsyn till dess läge nära bebyggelse och annan infrastruktur. Orsa-
ken till områdets höga artantal kan i första hand förklaras av dess stora biotopvariation. Vi 
bedömer att området har stor betydelse för den lokala fladdermusfaunan. 

 

Skydd 

Vi föreslår att man avsätter hela inventeringsområdet med undantag för området för den pla-
nerade brandstationen som ett tätortsnära grönområde (Natur). Ett långsiktigt bevarande av de 
biologiska värdena går utmärkt att kombinera med de rekreativa värdena. 

 

Förslag som gynnar fladdermusfaunan 

För att säkerställa fortsatt förekomst av grova ekar inom inventeringsområdet är det viktigt att 
man utser kommande ersättningsträd. Generellt bör man gynna föryngringen av ek på bekost-
nad av vårtbjörk. 

Stigar har visat sig vara bra jaktområden för fladdermöss genom att insekter kanaliseras till 
dem. För att öka tillgängligheten av området föreslås att den södergående stigen från Tubba-
rydsvägen (prickad linje i fig. 1) rensas från gallringsvirke. 
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Inventering av skogliga naturvärden samt skyddsvärda ekar
vid Tubbaryd (Karlshamn 6:1 och 6:5), Karlshamns kommun

Inventerade områden

De aktuella områdena (3 st.) är belägna i direkt anslutning till Karlshamns
tätort och omfattar totalt ca 7,5 ha. Merparten utgörs av skogsmark med ek,
bok, björk och tall som dominerande trädslag. Områdenas lägen redovisas på
kartbilaga 1 med rosa yttergränser. På samma bilaga syns befintliga
registrerade nyckelbiotoper som gulstreckade ytor.

Metodik

Områdena besöktes den 15 augusti 2019. Klassningen av skyddsvärda
skogsbestånd utfördes enligt Skogsstyrelsens metodik för inventering av
nyckelbiotoper. Artinventering gjordes genom ”fritt sök” där man baserat på
erfarenhet söker upp träd som bedöms kunna hysa intressanta arter.

Resultat

Skyddsvärda områden
Inom de inventerade ytorna finns en nyckelbiotop samt tre naturvärdesobjekt.
Områdenas lägen redovisas på kartbilaga 2 där nyckelbiotopen avgränsas av
vinröd heldragen linje och naturvärdesobjekten avgränsas av rosa streckad
linje.

Nyckelbiotop
Nyckelbiotopen omfattar knappt 1 hektar och utgörs av lövskogslund
respektive hällmarksskog. Naturvärdena är i huvudsak knutna till ett flertal
gamla och grova ekar samt till några äldre skogslindar och avenbokar. En
inventering av samtliga skyddsvärda ekar redovisas nedan. Nyckelbiotopen
registrerades ursprungligen i oktober 1995 och omfattade då ca 1,7 ha. Jag
bedömer dock att den västra delen av den ursprungliga registrerade ytan inte
når upp till nyckelbiotopsklass utan är att betrakta som ett naturvärdesobjekt
(se naturvärdesobjekt 1 nedan).

Förutom de arter som redovisas i trädinventeringen nedan noterades också ett
mindre bestånd av storrams Polygonatum multiflorum (se kartbilaga 3) samt
som ovan nämnts ett flertal äldre skogslindar Tilia cordata. Både storrams
och skogslind är signalarter som indikerar lång skoglig kontinuitet.

Bilaga 3
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Naturvärdesobjekt 1 (Norr)
Gammal blandskog som domineras av bok, ek och tall. Beståndsmedelåldern
ligger på ca 100 år, men enstaka träd bedöms vara uppemot 150 år gamla.
Sparsamt inslag av död ved. Mindre bergbranter och varierande bonitet höjer
naturvärdet. Inga signalarter eller rödlistade arter påträffades, men vissa
krävande arter borde kunna finnas. Området utgör en viktig förstärkningszon
och spridningskorridor till nyckelbiotoperna i närområdet.

Naturvärdesobjekt 2 (Öster)
Ett i huvudsak bergbundet område i direkt anslutning till bostadsområdet vid
Stenhagsvägen. Trädskiktet domineras av medelålders-äldre ek, bok och tall.
Flera träd är senvuxna och har partier med rötskador och död ved. Området
utgör den norra delen av en nyckelbiotop som registrerades 2004. Denna del
håller dock en lägre naturvärdesklass och bedöms under denna inventering
som naturvärdesobjekt. Inga signalarter eller rödlistade arter registrerades
förutom murgröna som visserligen är en signalart, men i detta område
sannolikt är spridd från odling.

Naturvärdesobjekt 3 (Väster)
Ett litet hällmarksparti med ett flertal gamla tallar som bedöms vara runt 150
år gamla. Naturvärdena ligger nära nyckelbiotopsklass och området har
förutsättningar att hysa rödlistade vedsvampar och vedinsekter. Framförallt
bedöms området vara en lämplig miljö för skalbaggen reliktbock Nothorhina
muricata som lever i solexponerad bark på gamla tallar. Angrepp av
reliktbock har noterats på flera tallar i närbelägna nyckelbiotoper.

Skyddsvärda ekar
I länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd har endast 8 skyddsvärda
ekar registrerats i området. Jag har registrerat 19 skyddsvärda ekar (tabell 1),
varav 16 utgör växt- eller boplats för signalarter och/eller rödlistade arter.
Ekarnas grovlek varierar i stora drag mellan 70 och 110 cm i
brösthöjdsdiameter. Artsammansättningen är ganska typisk för Blekinges
finaste ekmiljöer. De mest exklusiva arterna är gammelekslav Lecanograpa
lyncea (VU), matt pricklav Pachnolepia pruinata (NT) och läderbagge
Osmoderma eremita (NT). Denna trio utgör ofta toppen i en värdepyramid i
de mest skyddsvärda ekmiljöerna. Den artrikaste eken (nr 16) hyser fem
naturvårdsintressanta arter varav tre är rödlistade. Det är värt att notera att
denna ek är tämligen väl beskuggad av yngre träd (bild 5), vilket visar att ekar
inte behöver stå solexponerat för att vara artrika. I stads- och kustmiljöer är
det tvärtom ofta en fördel att ekarna omges av vegetation som skyddar mot
luftföroreningar och uttorkande vindar. Däremot är det väldigt viktigt att hålla
fritt runt kronorna så att ekarna inte dör i förtid.
Områdets friställda och mest exponerade ekar (exempelvis nr 18 och 19) är
påtagligt artfattiga och hyser rikligt av föroreningståliga trivialarter,
framförallt rostfläckig nållav Chaenotheca ferruginea.

I anslutning till tre ekar (nr 12, 14 och 16) påträffades spillning av läderbagge.
Ek 12 och ek 14 är tyvärr döda och har sannolikt blivit för torra för att hysa
arten. Ek 16 har därmed sannolikt en mycket viktig roll för läderbaggens
fortlevnad i området samtidigt som den är artrikast med avseende på epifyter.
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Tabell 1. Skyddsvärda ekar med koordinater, artlistor samt övrig information.
Rödlistekategori (VU eller NT) samt signalart (S) anges inom parentes.

Levande/död Koordinat SWEREF Arter/övrigt
1 Levande 6225791 490501 Rostfläck Arthonia vinosa (S)

Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)
Gammelekslav Lecanographa amylacea (VU, S)
Korallticka Grifola frondosa (NT, S)

2 Levande 6225764 490524 Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

3 Levande 6225756 490525 Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

4 Levande 6225751 490527 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)

5 Levande 6225751 490527 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

6 Levande 6225738 490518 Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

7 Levande 6225713 490511 Utvecklingsträd

8 Levande 6225714 490521 Utvecklingsträd

9 Levande 6225688 490511 Ekticka Phellinus robustus (NT)

10 Död 6225753 490472 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)

11 Död 6225763 490459 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Oxtungssvamp Fistulina hepatica (NT, S)

12 Död 6225770 490453 Läderbagge Osmoderma eremita (NT, S)

13 Levande 6225774 490453 Rostfläck Arthonia vinosa (S)
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

14 Död 6225785 490447 Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)
Matt pricklav Pachnolepia pruinata (NT, S)
Läderbagge Osmoderma eremita (NT, S)

15 Levande 6225779 490453 Gammelekslav Lecanographa amylacea (VU)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

16 Levande 6225784 490455 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Skuggorangelav Caloplaca lucifuga (NT)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)
Matt pricklav Pachnolepia pruinata (NT, S)
Läderbagge Osmoderma eremita (NT, S)

17 Levande 6225807 490478 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S)
Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)

18 Levande 6225813 490486 Utvecklingsträd

19 Levande 6225809 490490 Grå skärelav Dendrographa decolorans (S)
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Bilder

Bild 1. Ek nr 1.

Bild 2. Oxtungssvamp Fistulina hepatica (NT) vid basen av ek nr 11.



Skogsstyrelsen 2019-08-19 5(7)

Bild 3. Ek nr 12. Vid basen finns rikligt med spillning efter läderbagge, men
arten finns sannolikt inte kvar eftersom eken tyvärr är död.

Bild 4. Spillning från läderbaggens larver vid basen av ek nr 12.
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Bild 5. Ek nr 16 är den artrikaste eken i området. Notera omgivande sly.

Bild 6. Ek 17, 18, och 19 står exponerat i ett nordvänt bryn. De är grova, men
relativt artfattiga.
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Joakim Andersson Hemberg
Skogskonsulent/biolog

Bilagor

1. Karta över inventeringsområdena
2. Karta över nyckelbiotop och naturvärdesobjekt
3. Karta över skyddsvärda ekar m.m.
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