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Naturvärdesbedöm-
ning av Asarum 

40:194 

Uppdrag och metodik 

På uppdrag av Karlshamns kommun har undertecknad genomfört en förenklad naturvär-
desbedömning av en plats i Lindemo-området, Asarum. Områdets avgränsning visas i fi-
gur 1. Rapporten ska användas som en del av underlaget för framtagande av en revide-
ring av detaljplanen för Asarum 40:194. Syftet är att möjliggöra för en möjlig ny infart till 
området. Endast det område som berörs av denna möjliga infart har undersökts och be-
dömts.  

Uppgifter om dels naturvårdsintressanta arter i området och eventuellt utpekade natur-
vårdsintressen i området har sökts i olika källor. Området har besökts i fält 2016-11-23 
och då inventerats med avseende på förekomst av strukturer som kan innebära högre na-
turvärden samt signalarter. Omgivande mark har studerats översiktligt. Under invente-
ringen rådde relativt klart och vindstilla väder. 

Nivå på genomförd naturvärdesbedömning 

 Förenklad  

 Översiktlig 

 Normalnivå 

 Naturvärdesinventering enligt svensk standard (SS 199000:2014 och SS 199001:2014) 

Avgränsningar och begränsningar 

Denna inventering är gjord i syfte att utgöra ett underlag för kommunens handläggare i 
den fortsatta planprocessen. Metodiken är utformad speciellt för detta ändamål med mål-
sättning att på ett tidseffektivt sätt ta fram ett underlag som kan användas som stöd och 
vägledning, samt att tillföra kommunekologens kunskap.  

Inventeringsrapporten har inte som syfte att utgöra ett underlag för dispensprövning, till-
ståndsansökan eller liknande. Inventeringen har inte heller gjorts utifrån svensk standard.  

Ärende  

2017/1760-1 

Fastighet 

Asarum 40:194 

Handläggare 

Ekolog 

Jonas Engzell 

jonas.engzell@miljovast.se 

0456-8167 96 
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Generellt biotopskydd 

Stenmurar i jordbruksmark, åkerholmar med flera miljöer omfattas av generellt biotop-
skydd (miljöbalken 7 kap. § 11 och bilaga 1 till förordning 1998:1252). Det generella bio-
topskyddet infördes eftersom dessa miljöer ofta har en stor betydelse för den biologiska 
mångfalden. I denna typ av översiktliga naturvärdesbedömning klassas objekt, som be-
döms kunna omfattas av generellt biotopskydd, oftast som ”objekt med naturvärde”. 
Denna klassning bedöms bäst motsvara de värden som miljöbalken vill skydda med det 
generella biotopskyddet.   

Om man vid inventeringen påträffar sådana värden att en högre klassning anses vara mo-
tiverad, får det aktuella objektet en högre klassning. Däremot ges inte denna typ av ob-
jekt en lägre klassning än ”objekt med naturvärde”.  Detta då man vid en översiktlig in-
ventering oftast inte får ett tillräckligt underlag för att göra en sådan bedömning. Dessu-
tom kommer länsstyrelsen att göra den bedömningen vid en eventuell dispensprövning 
och deras bedömning bör inte föregripas. 

Sammanfattande omdöme 

Beskrivning 

Området, där vägen planeras gå, består dels av en öppen före detta åkermark i väster och 
dels en skogsdunge i öster. Den öppna marken klipps och sköts som en park. Här står 
ett antal yngre träd med karaktär av parkträd. Nämnas kan två björkar med en stamdia-
meter på ca 40 cm i brösthöjd, ett körsbärsträd, tre mindre ekar och en fin spärrgrenig 
ek. På eken fanns en rik förekomst av lavarter, vilket tyder på hög luftfuktighet och låg 
föroreningsgrad.  

Från industriområdet väster om planområdet löper en stig igenom parkområdet och in i 
skogsdungen och vidare ner till den befintliga bilparkeringen, till vilken den nya vägen är 
tänkt att ansluta. Stigen går igenom en öppning i en stenmur, som löper inne i dungen. 
Muren är byggd med 3-4 varv sten. I anslutning till stenmuren ligger även sten upplagd i 
något som kan vara ett odlingsröse. Sten ligger också upplagt i något som kan ha varit en 
stödmur. Inget av dessa kulturhistoriska strukturer ligger idag på ett sådant sätt, att de 
kan sägas omfattas av det generella biotopskyddet. Skogsdungen mellan parkeringen och 
det parkområdet är blockrikt. Det domineras av en blockrik kulle bevuxen av ekar med 
en stamdiameter på 50-80 cm i brösthöjd. I trädskiktet finns även t ex körsbär och hassel 
insprängt.  

Kända naturvårdsintressen 

Sydost om planområdet finns fins ett antal skyddsvärda träd noterade en bit bort längs 
med Rosendalsvägen i länsstyrelsens WebbGIS. Det finns även noteringar, både i Art-
portalen och i länsstyrelsens skikt, av rödlistade arter vid Duveryd. Noterade arter är gul 
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dropplav och oxtungsvamp. Båda dessa arter är knutna till gamla ekar i relativt varma 
och solexponerade lägen.  

I övrigt är inga naturvårdsintressen tidigare kända från området. 

Generella biotopskydd 

Inga sådana noterades vid inventeringstillfället. 

Värdefulla strukturer 

Stenmuren och stenrösena utgör värdefulla strukturer för djurlivet i området. De halv-
gamla ekarna (med diameter 50-80 cm) utgör i sig en värdefull struktur i området. Några 
av dessa har potential att, med rätt skötsel, bli framtida jätteträd. Detsamma gäller den 
spärrgreniga eken ute på den öppna ytan. Även om det kommer att ta lång tid innan den 
når en biologiskt värdefull ålder.  

Naturvärdesbedömning 

Området som helhet bedöms ha vissa naturvärden baserat på de strukturer och arter som 
omnämns ovan. 

Övrigt 

Ur naturvårdssynpunkt vore det bra om vägen kan planeras och anläggas så att den 
spärrgreniga unga eken kan sparas, liksom att så många ekar som möjligt kan sparas i 
skogsdungen. Dock kan viss gallring krävas för att gynna de ekar med bäst utsikt att bli 
gamla.   

Historisk markanvändning 

På häradskartan från åren 1915-19 (Karlshamn J112-4-25) ser man att området då utgjor-
des av åkermark och lövdominerad skogsmark. De trädklädda områdena har således en 
lång skoglig kontinuitet.  
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Karta 

Figur 1 visar planområdets avgränsning, Grönt visar bedömt delområde. 
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Naturvärdesbedömning och vegetationsbeskrivning 

Objekt med unika naturvärden 

Inga sådana objekt har konstaterats i området.  

Objekt med höga naturvärden  

Inga sådana objekt har konstaterats i området. 

Objekt med naturvärden  

Inga sådana objekt har konstaterats i området. 

Objekt med vissa naturvärden 

Stenmuren, stenrösena och de halvgamla ekarna bedöms ha vissa naturvärden, gränsan-
des mot naturvärden. Resten av området bedöms ha vissa naturvärden. 

Objekt med låga naturvärden 

Befintlig asfalterad parkeringsyta. 
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inge/lansfakta/ 

Nitare, Johan, 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsens Förlag 

Rikets allmänna kartverks arkiv. Häradsekonomiska kartan 1915 – 1919. Aktnamn: 
Karlshamn J112-4-25 
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Bilaga 1 – Värdepyramid för naturvärden 
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