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SAMMANFATTNING
Karlshamns kommun ska ta fram en detaljplan för fastigheten Karlshamn 3:3. Den här naturvärdesinventeringen
utgör ett underlag för detaljplanen.

Inventeringen har genomförts enligt svensk standard (SS 199000:2014) med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR
199001:2014). Naturvärdesinventeringen är på fältnivå med detaljeringsgrad detalj med tilläggen generellt
biotopskydd, naturvärdesklass 4 samt detaljerad artredovisning av skyddade och rödlistade arter.

För naturvärdesinventeringen och bedömningarna ansvarar Anneli Nilsson. Fältinventeringen utfördes 29 oktober
2019.

Totalt avgränsades 9 naturvärdesobjekt, av dessa har 2 naturvärdesobjekt högt naturvärde, naturvärdesklass 2, 5
naturvärdesobjekt har påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, och 2 naturvärdesobjekt har visst naturvärde,
naturvärdesklass 4, övrig mark har obetydliga naturvärden. Den fridlysta arten blåsippa har hittats i ett
naturvärdesobjekt vid fältinventeringen. 4 objekt omfattas av generellt biotopskydd, det är 1 åkerholme och 3
stenmurar.

Det är viktigt att bevara de områden som har höga naturvärden för att bevara den biologiska mångfalden. Men de
områden som har visst eller obetydliga naturvärden kan få högre naturvärden vid en exploatering om områdets
värden för biologisk mångfald stärks
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INLEDNING
BAKGRUND OCH SYFTE
Karlshamns kommun ska ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Strömma 3:3. Den här
naturvärdesinventeringen utgör ett underlag för detaljplanen.

Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet, som ligger norr om Karlshamn i Karlshamns kommun, i Blekinge län.
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METOD
Inventeringen har genomförts enligt svensk standard (SS 199000:2014) med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR
199001:2014). En utförligare metodbeskrivning över hur en naturvärdesinventering enligt svensk standard går till
finns i bilaga 1.

METODIK
Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. Ambitionsnivån detalj har valts. Det
innebär att naturvärdesobjekt som är minst 10 m2 stora och linjeformade objekt som är minst 10 m eller mer och
en bredd av 0,5 m eller mer breda har eftersökts.

Inventeringen har vidare genomförts med tilläggen generellt biotopskydd, naturvärdesklass 4 samt detaljerad
redovisning av artförekomst av skyddade och rödlistade arter. Vägkanten längst E22 ingår inte i
fältinventeringsområdet då den inte kommer att påverkas vid en eventuell exploatering.

ANSVARIG PERSONAL
För naturvärdesinventeringarna och bedömningarna ansvarar Anneli Nilsson. Fältinventeringen utfördes 29
oktober 2019. Ansvarig för interngranskning är Camilla Ährlund.

GIS-KÄLLOR
Olika källor har genomsökts för att dels kartlägga tidigare kända naturvärden i inventeringsområdet och det
omgivande landskapet, dels undersöka om det finns skyddade områden enligt 7 kapitlet miljöbalken. Källorna
som har använts som underlag för avgränsningar och bedömningar i det här uppdraget listas i referenslistan sist i
rapporten.

Tidigare artfynd av mobila arter som till exempel fåglar, insekter och andra djur är uttagna med en buffert på 500
meter medan stationära arter som till exempel kärlväxter, mossor och lavar är uttagna med en buffert runt
inventeringsområdet på 50 meter.

GIS
För att fånga data i fält användes ArcGIS online Collector i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Noggrannheten
med denna utrustning är 5-25 meter. GIS-skikt med naturvärdesobjekt, generella biotopskydd och detaljerad
redovisning av artförekomst har upprättats.

OSÄKERHET
Olika naturvårdsarter är synliga under olika delar av säsongen varför arter som inte varit möjliga att se vid
inventeringstillfället, och som inte finns inrapporterade sedan tidigare, inte finns med i rapporten.

Naturvärdesinventeringen undersöker endast området betydelse för biologisk mångfald, andra ekosystemtjänster
räknas inte in.
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RESULTAT
OMRÅDESBESKRIVNING
Inventeringsområdet är ca 16 ha och ligger norr om Karlshamn och utgörs av lika delar skogs- och jordbruksmark,
en mindre del utgörs även av bebyggelse. Runt inventeringsområdet finns det gott om värdefulla
naturvårdsområden och inrapporterade naturvårdsarter. Inventeringsområdet gränsar till villakvarter och Natura
2000-område i nordväst, skogar nordöst, Byasjön österut och E22 avgränsar inventeringsområdet söderut.

Inventeringsområdet består av dels historisk ädellövskog med höga naturvärden och lång kontinuitet, och dels
områden med obetydliga naturvärden som trädplantering och åkermark. Ädellövskogen består i huvudsak av bok-
och ekskog på blockrik, kuperad terräng med klippbranter. Skogsmarken består av hällmarkstallskog högst upp
på höjden, och ädellövskog i branterna där jorddjupet är större. Blåsippa, murgröna, liljekonvalj, lundslok och
gökärt i fältskiktet med inslag av blåbär. Insprängt mellan biotoperna med ädellövskog ligger täta granplanteringar
som är helt slutna, saknar markvegetation och de har obetydligt naturvärde. I den luckiga ädellövskogen
förekommer gott om småfåglar som domherre, talgoxe och koltrast. Det förekommer gott om äldre värdefulla
stenmurar både i skogsmarken och i anslutning till åkern.

RESULTAT AV FÖRSTUDIEN
Hela inventeringsområdet ingår i biosfärsområdet Blekinge arkipelag. I Sverige är biosfärområden ett komplement
till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av områden med höga natur- och kulturvärden.
Beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger inte heller några inskränkningar av eller
utökade krav på befintliga skyddade områden.

Hela inventeringsområdet omfattas även av förbud mot markavvattning enligt miljöbalken (11 kap. 14 § första
stycket) och förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Det nordöstra hörnet av inventeringsområdet är klassat som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och det sydöstra
hörnet är sumpskog med preliminär klass 2, också klassat av Skogsstyrelsen. Delar av sumpskogen utanför
inventeringsområdet är även klassad enligt våtmarksinventeringen att ha vissa naturvärden. Delar av
inventeringsområdet som ligger kring Bysjön omfattas av strandskydd enligt 7 kapitlet 13 och 14 §§ miljöbalken.

Det har hittats gott om naturvårdsarter i landskapet i och runt inventeringsområdet. Flest arter finns
inrapporterade från ett område som ligger ca 75 meter norr om de västra delarna av inventeringsområdet.
Området är klassat som Natura 2000-område, nyckelbiotop och omfattas av naturvårdsavtal. Natura 2000-
naturtyperna, hällmarkstorräng 8230, näringsrik bokskog 9130, näringsrik ekskog 9160 och näringsfattig ekskog
9190 finns i natura 2000-området.

Det förekommer även gott om nyckelbiotoper, skogliga naturvärden, sumpskogar, objekt från
våtmarksinventeringen och skyddsvärda träd i landskapet runt inventeringsområdet.
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Figur 2. Karta över de värdefulla naturområden som finns i och runt inventeringsområdet.

RESULTAT AV FÄLTSTUDIEN
Totalt avgränsades 9 naturvärdesobjekt, av dessa bedömdes 2 naturvärdesobjekt ha högt naturvärde,
naturvärdesklass 2, 5 naturvärdesobjekt bedömdes ha påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, och 2
naturvärdesobjekt bedömdes ha visst naturvärde, naturvärdesklass 4, övrig mark bedömdes ha obetydliga
naturvärden. Den fridlysta arten blåsippa har hittats i ett naturvärdesobjekt.  4 objekt omfattas av generellt
biotopskydd, det är 1 åkerholme och 3 stenmurar (fig.3).
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Detaljerade beskrivningar av respektive naturvärdesobjekt och de biotop- och artvärden som ligger till grund för
naturvärdesbedömningarna redovisas i objektskatalogen i bilaga 2. De generella biotopskydden redovisas i bilaga
3 och detaljerad artlista finns i bilaga 4.

Figur 3. Karta över naturvärdesobjekt, generella biotopskydd och fridlysta arter som hittades vid fältinventeringen.

Naturvärdesobjekt
De områdena med högt naturvärde är äldre ädellövskogar med stor naturlighet och lång kontinuitet. Det
förekommer värdeelement som block, klippor, död ved och hålträd, vilket gynnar många olika artgrupper som
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fåglar, insekter, svampar, mossor och lavar. De områden som har bedömts ha påtagligt naturvärde är också
skogsområden, med gott om värdeelement, de är dock påverkade av mänsklig aktivitet som avverkade träd,
upplag av trädgårdsavfall eller viss hydrologisk påverkan, vilket gör att de bedöms ha lägre naturvärde.

De områden som bedöms ha visst naturvärde är igenväxningsmarker med gott om blommande buskar och träd,
vilket är viktigt för insekter och fåglar. De är dock näringspåverkade och saknar värdestrukturer som död ved och
klippor men de ligger i anslutning till äldre stenmurar som omfattas av generellt biotopskydd. Detaljerad
beskrivning av respektive naturvärdesobjekt finns i bilaga 2.

Naturvärdesklass Betydelse Antal naturvärdesobjekt
Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde.

Av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald
på nationell eller global nivå.

0

Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde
Av särskild betydelse för att
upprätthålla biologisk mångfald
på regional eller nationell nivå.

2

Naturvärdeslass 3 Påtagligt naturvärde
Av särskild betydelse att den totala
arealen av dessa områden
bibehålls eller blir större samt att
deras ekologiska kvalitet
upprätthålls eller förbättras.

5

Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde
Av betydelse att den totala arealen
av dessa områden bibehålls eller
blir större samt att deras
ekologiska kvalitet upprätthålls
eller förbättras. (Tillägg till
standardutförandet.)

2

Generellt biotopskydd
Totalt hittades fyra objekt som skyddas av generellt biotopskydd. Det är en åkerholme och tre stenmurar (fig.3).
Åkerholmen är näringspåverkad och bevuxen med slån och andra blommande buskar. Den nordligaste av
stenmurarna är i stort sett hel , medan de södra murarna är mer raserade. Detaljerad beskrivning av objekten
som omfattas av generellt biotopskydd finns i bilaga 3.

Biotopskydd Antal
Allé 0
Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 0
Odlingsröse i jordbruksmark 0
Pilevall 0
Småvatten i jordbruksmark 0
Stenmur i jordbruksmark 3
Åkerholme 1

Artfynd
Totalt har 42 naturvårdsarter hittats i eller in nära anslutning till inventeringsområdet. Av dessa har 17
naturvårdsarter registrerats vid fältinventeringen. Småfåglar noterades i nästan hela inventeringsområdet, förutom
den täta granplanteringen, och den fridlysta arten blåsippa hittades i ett av naturvärdesobjekten. En artlista över
de arter som har hittats i inventeringsområdet finns i bilaga 4.
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Typ av naturvårdsart Antal arter
Fridlysta arter 21
Rödlistade arter 18
Hotade arter 7
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DISKUSSION
Det är viktigt att bevara de delar av skogen som har höga naturvärden då dessa skogar har utvecklats under lång
tid och de utgör en livsmiljö för en lång rad arter och artgrupper. De finns inte så stora arealer kvar av de gamla
ädellövskogarna. Närheten till liknande miljöer med höga naturvärden gör att de värdefulla skogsområdena inom
inventeringsområdet kan bidra till en konnektivitet i landskapet för arter beroende av ädellövskog, även om
skogsområdet i sig inte är särskilt stort.

Åkermarken och granplanteringarna har i dagsläget obetydliga naturvärden. Dessa områden kan omvandlas till
att bli viktigare för den biologiska mångfalden vid en exploatering, genom att här plantera in blommande buskar
och träd av inhemska arter vilket ger goda förutsättningar för pollinerande insekter och i förlängningen fågel- och
fladdermusfaunan. Vilket gör att områdets betydelse för den biologiska mångfalden förstärks

Det är viktigt att bevara de värdestrukturer som finns i området, som block, klippor, död ved, stenmurar, fuktiga
partier och liknande. Rödlistade och/eller fridlysta arter som fåglar, fladdermöss, insekter och groddjur är
beroende av de värdestrukturer som död ved, stenmurar och fuktiga områden som finns i skogsområdena.

De blommande buskar som finns i åkerholmen och i naturvärdesobjekten med, naturvärdesklass 4, kan ersättas
inom den planerade exploateringen. De bör då ersättas med inhemska blommande buskar som bidrar till den
biologiska mångfalden.

SAMMANFATTNING
Det är viktigt att bevara de områden som har höga naturvärden för att bevara den biologiska mångfalden. Men de
områden som har visst eller obetydliga naturvärden kan få högre naturvärden vid en exploatering om områdets
värden för biologisk mångfalden förstärks.
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