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Om dokumentet

Sweco Environment AB 

Inventering och bedömning av naturvärde – Södra Cell Mörrum – Inför ändring av detaljplan i Karl-

hamns kommun.

Utredningen har genomförts under maj 2014.

Detta dokument utgör ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen för projektet.

Följande personer har medverkat i inventeringen: 

Cajsa Björkén – naturinventering, bedömningar och rapportering. Cajsa har flera års erfarenhet av na-

turvärdesbedömningar i hela landet. Hon är utbildad biolog med inriktning mot växtekologi och botanik.  

Janne Dahlén – bedömning fåglar. Janne är en hängiven ornitolog med lång erfarenhet av fågelutred-

ningar i samband med exploateringar.  

Sofia Lund – kvalitetsgranskning. Sofia är utbildad biolog med 15 års arbetslivserfarenhet inom grön 

biologi. Sofia har en gedigen fältvana och stor erfarenhet av olika inventeringsarbeten, både från Sve-

rige och från utlandet.

Samtliga är verksamma vid Enetjärn Natur AB.

Omslagsbild: Stenmur i jordbruksmark väster om Bruksgården.

Samtliga fotografier: Enetjärn Natur AB om inte annat anges.

För bakgrundskartor gäller © Lantmäteriet Dnr 2013/0058.
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Sammanfattning

En naturvärdesinventering har genomförts norr om Södra Cell Mörrum i Karlshamns kommun där kom-

munen avser att ta fram en ny detaljplan. Fältbesök genomfördes under maj 2014 och kompletterades 

med en sammanställning av befintlig kunskap.

Inventeringsområdet kring Södra Cell Mörrum är beläget vid Pukaviksbuktens kuststräcka. Hela om-

rådet har tidigare legat under havsytan. Dalgångarna är fyllda med sedimenterad lera och silt medan 

morän och kalspolade berghällar finns på omgivande kullar. Berggrunden utgörs av svårvittrad gnejs 

och ger en artfattig markflora.

Inventeringsområdet består till övervägande del av jordbruksmark av typerna åkermark, vallodling el-

ler betesmark. Den största delen utgörs av åkermark. De betade vallodlingarna och betesmarkerna är 

kraftigt gödselpåverkade och har låg biologisk mångfald. Mellan inägorna finns diken och stenmurar 

som fungerar eller har fungerat som hägnader och avgränsningar mellan skiften. På de öppna markerna 

finns det relativt gott om rösen. Små obrukbara bergsknallar utgör åkerholmar i det öppna landskapet. 

På några platser finns det vattenfyllda märgelgravar i anslutning till den öppna marken. Gemensamt 

för ovan nämnda strukturer är att de är skyddade genom det generella biotopskyddet. 

Ca en femtedel av inventeringsområdet består av trädklädd mark. Denna mark är framförallt knuten 

till de mindre höjdpartier som ligger precis väster respektive öster om om Byggesvägen men även längs 

med norra kanten av Södra Cell Mörrums virkesupplag. Skogsmarken består av ädellövskog, där ek och 

bok dominerar. Andra arter som förekommer frekvent är vårtbjörk, rönn, oxel, asp, askVU, lönn och aven-

bok. Vidkroniga träd vittnar om att den trädklädda marken tidigare varit mycket öppnare, och numera 

finns ofta ett tätt buskskikt. Markfloran är tämligen artfattig. 

De områden som befanns ha högre naturvärde utgörs i första hand av de ekdominerade höjderna strax 

öster respektive väster om Byggesvägen. Intill Bruksgården finns flera grova ädellövträd som bedöms 

hysa mycket höga naturvärden. Dessa är även skyddade som naturminnen och de ovanliga arterna 

eklackticka (en svamp) och grå skärelav (en lav) växer här. Strax söder om Bruksgården finns ytterli-

gare en gårdsmiljö med grova ekar. 
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1 Översiktskarta med inventeringsområdet vid Södra Cell Mörrum.

0 1 2 km Ü
Inventeringsområde
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11 Inledning

Om projektet
Karlshamns kommun planerar att ta fram en ny detaljplan för ett 43 ha stort område i anslutning till 

Södra Cell Mörrum. Som en del i den miljökonsekvensbeskrivning som ska ligga till grund för detaljpla-

neändringen har en naturvärdesinventering utförts. Fältbesök gjordes i maj 2014. Resultaten av detta 

samt annan kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att 

lokalisera och redovisa värdefulla naturmiljöer 

inom det inventeringsområde som är aktuellt för 

detaljplaneändring.

2 Området vid Södra Cell Mörrum består till stor del av jordbruksmark. Här ses små åkerholmar som omfattas av det generella 
biotopskyddet.

Naturvärde

Med naturvärde avses i den här rapporten 
objekt av betydelse för biologisk mångfald.
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22 Metodik

I detta kapitel beskrivs hur inventeringen genomförts och vad som ligger till grund för de bedöm-

ningar som redovisas.

Naturvärdesbedömning
Enetjärn Natur AB har utarbetat en metodik för naturinventeringar och naturvärdesbedömningar. Me-

toden bygger på bedömningsgrunder i olika nationella inventeringar så som t.ex. nyckelbiotopsinvente-

ringen och våtmarksinventeringen. De vedertagna inventeringsmetoder som finns idag är ofta ganska 

snäva och endast anpassade till en viss naturtyp. Enetjärn Natur har anpassat dessa till att omfatta 

alla i landet förekommande naturtyper. Metoden innebär att alla i landet förekommande naturtyper 

bedöms på ett så likartat sätt som möjligt.

Syftet är att inom ett utpekat område redovisa alla objekt med högre naturvärde. Dessa objekt bedöms 

till klass 1 och 2 enligt tabellen nedan. Varje objekt redovisas på karta och i text.

För varje objekt görs en samlad bedömning av naturvärde. Bedömningen görs utifrån vedertagna och 

definierade naturvärdesskriterier för olika naturtyper. De bedömningsgrunder som används för natur-

värdesklassningen är mångformighet, historik, naturlighet, raritet (sällsynta arter och naturtyper), artin-

nehåll och påverkansgrad. Objektets storlek kan vägas in i bedömningen av naturvärde. Storleken har 

dock olika betydelse i olika typer av naturmiljöer och för olika organismer. Naturvärdesbedömningen är 

delvis en relativ jämförelse med liknande objektstyper/biotoper i regionen.

Tabell 1.  Naturvärde bedöms i tre olika naturvärdesklasser. 

Naturvärdesklass Bedömning Innebörd

1 Mycket högt naturvärde Opåverkade naturmiljöer med ett stort inslag av 
värdefulla strukturer och/eller arter, alternativt 
delvis påverkade miljöer med ett stort inslag av 
värdefulla strukturer och/eller arter. 

2 Högt naturvärde Påverkade naturmiljöer med ett visst inslag av vär-
defulla strukturer eller arter, alternativt opåverka-
de naturmiljöer med ett ringa inslag av värdefulla 
strukturer eller arter.

Ordinärt Ordinärt naturvärde Lågt naturvärde och starkt påverkad mark. 
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2Eftersom de nationella inventeringsmetoderna för olika naturtyper skiljer sig ganska markant mellan 

de olika naturtyperna, och det för Enetjärn Natur varit viktigt att  använda en metod där alla naturtyper 

bedöms enligt ett och samma klassningssystem, så kan resultatet i denna inventering skilja sig  från de 

naturvärdesbedömningar som gjorts t.ex. i länsstyrelsernas våtmarksinventeringar. Detta beror till viss 

del på att olika vikt har lagts vid de olika bedömningsgrunderna men även på att denna inventering i 

många fall är mer detaljerad än tidigare gjorda inventeringar där fältbesök inte alltid har utförts.

Inventeringen vid Södra Cell Mörrum
Naturvärdesinventeringen av området vid Södra Cell Mörrum omfattar inventering i fält och samman-

ställning av relevant kunskapsunderlag. Området besöktes i fält av en inventerare den 5:e maj 2014. 

Bedömningarna grundar sig på slutsatserna från fältbesöket samt kunskapssammanställning.

Vid fältbesöket har alla delar av utredningsområdet, d.v.s. alla objekt och bestånd, besökts i fält eller 

kunnat bedömas på håll. Inventeringen har varit så nogrann så att alla naturvärdesobjekt större än ca 

50x50 m har kunnat identifieras. Mindre objekt med högre naturvärde kan ha förbisetts. Delområden 

med potential att hysa högre naturvärde har studerats mer noggrant. 

Inventeringen har i första hand varit inriktad på biotoper. Speciell uppsikt hölls efter de rödlistade arter, 

signalarter, arter som omfattas av artskyddsförordningen och andra naturvårdsintressanta arter som 

är fastsittande eller relativt stationära men insatsen ska ses som en översiktlig inventering. Rödlistade 

arter presenteras i rapporten tillsammans med sin respektive rödlistekategori, t ex NT. För fakta om 

rödlistan och artskyddsförordningen, se faktarutor på sidan 26.

Vidare har befintligt kunskapsunderlag sammanställts. Kunskap om området har inhämtats från Läns-

styrelsen i Blekinge län, ArtDatabanken, Artportalen och Skogens pärlor.

Utredning av artförekomster
En analys av vilka av de arter som omfattas av Artskyddsförordningen som finns i området kring Hem-

berget har utförts. De arter som omfattas av analysen är de som omfattas av Artskyddsförordningens 

bilaga 1 och bilaga 2. När det gäller fåglar har endast de arter som markerats med B i förordningen samt 

de som är upptagna på den nationella rödlistan tagits med. Detta i linje med Naturvårdsverkets hand-

bok för Artskyddsförordningen. 

Analysen omfattar dels de arter som faktiskt påträffats i området och dels de arter som kan förvän-

tas förekomma. Förutom de arter som observerades i samband med fältbesöket har uppgifter från 

Artportalen använts. Vid sidan av de dokumenterade förekomster som befintligt kunskapsunderlag 

genererar har även en bedömning gjorts om det kan finnas ytterligare arter som omfattas av Artskydds-

förordningen i området. Antaganden om troliga eller möjliga artförekomster grundar sig på om det för 

respektive art finns lämpliga livsmiljöer i det aktuella området och om arten finns i närheten. 
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33 Naturmiljöer

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av inventeringsområdet och dess naturmiljöer samt 

uppgifter om tidigare kända naturvärden. 

Översiktlig beskrivning
Det område som varit föremål för naturinventeringen täcker en areal av ca 43 ha. Inventeringsområdet 

ligger norr om Södra Cells verksamhetsområde i Mörrum. 

Inventeringsområdet ligger mycket kustnära, endast 250 m från Byggesviken som är en smal vik av 

Pukaviksbukten. Landskapet i denna del av Blekingekusten präglas av dalsänkor och kustslätter som 

ligger mellan lövskogsklädda moränkullar och kala berghällar. Dalbottnarna är fyllda med lera och silt 

och är oftast uppodlade. Högre upp i terrängen där finmaterialet spolats bort finns blockrik mark och 

mer eller mindre kala hällmarker. Berggrunden 

utgörs av den s.k. blekingska kustgnejsen, en 

hård och svårvittrad bergart som ger upphov 

till en relativt fattig markflora.

Inventeringsområdet är flackt och den högsta 

punkten ligger knappt tio meter över havet. 

Största delen av området utgörs av jordbruks-

mark, med inslag av mindre skogspartier och 

halvöppna buskmarker. En större asfalterad 

väg, Byggesvägen, löper genom området i 

nord-sydling riktning och det finns flera mindre 

grusvägar. Ett antal byggnader, bland annat 

Bruksgården, ligger centralt i området. Det 

finns även flera kraftledningar i området.

Jordbruksmark
Ca fyra femtedelar av inventeringsområdet 

består av åkermark eller betesmark. Den 

största andelen utgörs av åkermark med 

odling av spannmål och vall.  Både de betade 

vallodlingarna och betesmarkerna är kraftigt 

gödselpåverkade och har en tämligen hög-

växt och artfattig kärlväxtflora med arter som 
3 Parkeringsplatsen vid Bruksgården med Byggesvägen 
skymtandes bakom den naturminnesmärkta eken.
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3hundkex, maskros, ängskavle och hundäxing. På de få betesmarker som inte utgörs av vallodling finns 

tydliga tecken på ohävd och igenväxning, främst iform av tuvbildning och ett mycket tjockt förnalager. 

Där marken är torrare och berget nästan kommer i dagen finns ännu mer konkurrenssvaga växtarter 

som mandelblom, bergssyra, knippfryle och gråfibbla. 

Mellan skiftena finns diken och stenmurar som fungerar eller har fungerat som hägnader och avgräns-

ningar mellan skiften. Stenmurarna är ofta i gott skick, men i många fall beskuggade av lövsly, slån och 

större lövträd, främst ek. Dikena är allt från flera meter breda med djupt vatten till helt igenväxta. På de 

öppna markerna finns det relativt gott om odlingsrösen. Små obrukbara bergsknallar utgör åkerholmar 

i det öppna landskapet. På några platser finns det vattenfyllda märgelgravar i anslutning till den öppna 

marken. En märgelgrav är en av människan grävd håla där man brutit märgel (lera) för markförbättring 

av åkermark. Gemensamt för ovan nämnda element är att de är skyddade genom det generella bio-

topskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:1252)  om områdesskydd 

enligt miljöbalken. 

4 Ca hälften av jordbruksmarken inom inventeringsområdet vid Södra Cell Mörrum utgörs av åkermark med odling av olika 
sädesslag. Denna typ av mark är mycket homogen och innehåller få naturvärden. Dock kan en mångfald av både växter och djur 
trivas i de stenmurar, diken och rösen som ofta finns i anslutning till den odlade marken.
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3Skog
Ca en femtedel av inventeringsområdet består av trädklädd mark. Denna mark är framförallt knuten till 

de mindre höjdpartier som ligger precis väster respektive öster om om Byggesvägen, men även längs 

med norra kanten av Södra Cell Mörrums virkesupplag. Skogsmarken består av ädellövskog, där ek och 

bok dominerar. Andra arter som förekommer frekvent är vårtbjörk, rönn, oxel, asp, askVU, lönn och av-

enbok. Vidkroniga träd vittnar om att den trädklädda marken tidigare varit mycket öppnare. Arter som 

slån, hagtorn, björnbär, hallon och druvfläder utgör ett tätt buskskikt. Markvegetationen är tämligen art-

fattig och domineras av vårblommande arter såsom vitsippa, svalört, liljekonvalj, gökärt och vårbrodd.

De två höjdpartier som nämns i föregående stycke har ett högt naturvärde. Väster om Byggesvägen 

finns ett parti med gamla, grova och vidkroniga ekar samt ett fåtal döda, grova ekar. På höjden öster 

om Byggesvägen växer grova ekar och medelgrova till ganska klena bokar, björkar, rönnar och oxlar. Här 

finns även gott om stående och liggande död ved.

Tidigare kännedom om naturvärde
De objekt som omfattas av ett lagstadgat skydd är de generella biotopskydden (se ovan samt avsnitt 

4.2) samt fem grova lövträd vid Bruksgården som av länsstyrelsen har skyddats som naturminne enligt 

förordningen (1998:1252)  om områdesskydd i miljöbalken. På ett av dessa träd är eklacktickaEN 

5 Väster om Byggesvägen finns en kulle med grova ekar. Hagen håller på att växa igen då betestrycktet troligen är mycket lågt 
men det höga värdet knutet till de grova träden finns ännu kvar. 
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3

Ganoderma resinaceum sedan tidigare rapporterad i Artportalen från inventeringen av skyddsvärda träd 

2005 samt 2013. Eklacktickan är en mycket sällsynt och exklusiv svampart som endast är känd från yt-

terligare fem lokaler i Sverige (se faktaruta här intill). Under vårt fältbesök i maj 2014 hittades två unga 

fruktkroppar på samma träd som troligen är eklackticka (se figur 6). På ett av naturminnesträden samt 

på två andra ställen inom inventeringsområdet är grå skärelavNT  rapporterad i Artportalen, också från 

inventeringen av skyddsvärda träd 2005. Grå skärelavNT är en sällsynt lav som växer på grova ekar (se 

faktaruta här intill). Denna lav återfanns dock inte under 2014 års inventering. Det är dock möjligt att 

den kan finnas kvar då den är svår att få syn på.

I övrigt finns inga tidigare kända naturvärden inom området.

Omgivande landskap

Närmaste skyddade områden utanför inventeringsområdet är Mörrumsåns och Pukavikbuktens Natura 

2000-områden,  vilka är belägna drygt 500 m väster om respektive 2 km söder om inventeringsområ-

det. Ca 1 km norr om området, och även norr om väg E22, ligger en naturskogsartad tallskog som skyd-

das genom naturvårdsavtal. Övriga skyddade områden ligger mer än 3 km från inventeringsområdets 

gräns.

Eklackticka Ganoderma resinaceum

Ettårig, stor ticka med gulbrun, rödbrun eller 
svartlila hatt, med lackartad skorpa. Eklacktick-
an är känd från totalt sex lokaler (2005) i Ble-
kinge, Skåne, Öland och Halland. Det verkliga 
antalet lokaler i landet bedöms inte överstiga 
15 stycken. Arten är starkt hotad i Sverige och är 
rödlistad i kategorin EN.

Eklacktickan är nedbrytare eller möjligen en 
svag parasit och funnen på basen av gamla 
grova levande ekar.  Det är en  värmegynnad art, 
som påträffas i ängsekskog och hagmark. 

Grå skärelav Schismatomma decolorans

Grå skärelav är en oansenlig men i regel ganska 
storväxt skorplav med gråbrun till grårosa färg. 
Grå eklav är känd från minst 1000 lokaler från 
Skåne till Bohuslän och Uppland. Arten är säll-
synt i Sverige och är rödlistad i kategorin NT.

Arten påträffas framförallt i låglänta lövskogs-
områden med stor tillgång på grov ek. 

6 Fruktkroppar av eklackticka. Tickan är ettårig och därför var 
fruktkropparna mycket små när inventeringen genomfördes i 
början av maj.
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44 Objekt med högre naturvärde 
och biotopskyddade objekt

I detta kapitel beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett högre na-

turvärde, samt objekt som omfattas av det generella biotopskyddet. Objekten redovisas i karta i 

figur 7. 
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7 Områden med högre naturvärde samt objekt som omfattas av det generella biotopskyddet inom inventeringsområdet vid Södra Cell Mörrum.

Bilaga 3



14

2014-05-27

44.1 Objekt med höga naturvärden
A Ekhage

Klass 1

Beskrivning: Ekhage med spridda, grova ekar (se figur 8). Flera av ekarna har en diameter över en meter. 

Ekarna är relativt vidkroniga med grova grenar, och vissa har håligheter. Barken är mycket grov på samt-

liga träd.  Grå skärelavNT har rapporterats från en plats i centrum av detta objekt 2005. Ett par-tre av 

ekarna är helt döda och har tappat nästan all sin bark (se figur 9). I dessa finns det många håligheter 

och hackspettspår. Hagen som ekarna står i är halvöppen men i igenväxningsfas. Hagen omgärdas av 

en stenmur som avgränsar denna till omgivande vallodling. Då det med stor sannolikhet går betesdjur 

i vallodlingen tar dessa djur sig troligen även in i ekhagen då och då, men betestrycket är inte så hårt så 

att hagen kan hållas öppen. De arter som har tagit sig in och börjat beskugga ekarna är ung avenbok, 

rosor, hagtorn och slån. Markvegetationen är tämligen fattig och utgörs av vitsippa, gökärt, smörblom-

ma, luktviol och en hel del vallgräs på rymmen från omgivande odling. Marken är blockrik och det finns 

även en del sprängsten. 

Bedömning: Mycket högt naturvärde knutet till gamla, grova ekar. Naturvärdet riskerar att försämras på 

grund av igenväxningen men än så länge bedöms ekarna klara sig bra trots viss beskuggning. 

8 Grova ekar finns i objekt A. Den sällsynta grå skärelavenNT 
är rapporterad från detta objekt.

9 Död stående ek i objekt A. Sådana träd är mycket 
värdefulla för t ex insekter och svampar.
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4B Grova ädellövträd

Klass 1

Beskrivning: Fyra mycket grova ädellövträd, 

varav två lindar (se bild 10), en lönn och en ek. 

Samtliga träd är skyddade som naturminne.  

Alla träden är över en meter i diameter, de är 

vidkroniga och har grova grenar och mycket grov 

bark. De står helt öppet och solexponerat på 

en gräsmatta intill två byggnader. På eken har 

eklacktickaEN rapporterats 2005 och 2013 och 

arten återfanns under inventeringen i maj 2014. 

På lönnen har signalarten lönnlav Basidia rubella 

påträffats 2005.

Bedömning: Mycket högt naturvärde knutet till 

grova, vidkroniga ädellövträd i solexponerat läge. 

Eklacktickan är en exklusiv och mycket sällsynt 

art som endast hittats på ett fåtal ställen i Sve-

rige.

C Två grova ekar

Klass 1

Beskrivning: Två grova ekar, varav den västra är skyddad som naturminne (se figur 3 på sidan 10). Den 

västra är även den grövsta och har en diameter på över en meter. Den östra är något mindre med en 

diameter på ca 0,8 m. Båda träden är vidkroniga och har grova grenar och mycket grov bark. De står 

helt öppet och solexponerat intill en parkeringsplats. På den västra eken har grå skärelavNT rapporterats 

2005.

Bedömning: Mycket högt naturvärde knutet till grova, vidkroniga ekar i solexponerat läge. 

D Ädellövskog

Klass 2

Beskrivning: Blandad ädellövskog med ek, bok, björk, rönn, hassel och oxel (se figur 11). Skogspartiet är 

luckigt med allt från sluten bokskog till igenväxande, halvöppen mark med främst ek. Det finns en del 

grova stenblock. De vidkroniga ekarna tyder på att området tidigare varit betydligt mer öppet genom 

bete. Många av träden är grova, särskilt ekarna, men det finns även en del rejälare bokar, björkar och ox-

lar. Det finns gott om död ved, främst i form av stående döda ekar och lågor av andra ädellövträd. Den 

döda veden finns i flera nedbrytningsstadier och dimensioner, men då objektet troligen gått från öppen 

ekhage till nästan sluten skog saknas skoglig kontinuitet.  Markvegetationen utgörs av vitsippa, liljekon-

valj, gökärt, vårbrodd och måra. I de öppnare partierna dominerar hallon och björnbärssnår. I objektets 

10 Grov lind som utgör ett av de naturminnesskyddade 
träden i objekt B.
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4södra del finns en märgelgrav med potentiellt habitat för t ex groddjur. En stenmur löper genom hela 

objektet.

Bedömning: Högt naturvärde knutet till gamla, grova ekar samt stående och liggande död ädellövved. 

Naturvärdet har försämrats på grund av igenväxningen. Luckigheten, stenblocken och märgelgraven 

bidar till en variationsrik miljö med potential för hög biologisk mångfald.

E Gårdsmiljö

Klass 2

Beskrivning: Gårdsmiljö med gammal ladugård 

och grova ädellövträd (figur 12). Det är endast 

gårdens sydöstra hörn som ingår i objektet. 

Träden består främst av grova ekar, ca 0,4-0,8 

m i diameter. Det finns även enstaka döda, 

stående grova ekar. Ekarna är vidkroniga och 

har mycket grov bark och grova grenar men få 

håligheter. Markvegetationen och buskskik-

tet är triviala med igenväxande gräsmatta, 

uppkommande lövsly och trädgårdväxter. 

Stenmuren i biotopskyddsobjekt 13 löper runt 

gårdsmiljön.

11 Grova ädellövträd och död ved bidrar till de höga naturvärdena i objekt D. Här ses bokskog samt en död ek.

12 Grova ekar vid den gamla ladan i objekt E.
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4Bedömning: Högt naturvärde knutet till gamla, grova ekar samt stående döda ekar. Möjligheter till bo-

plats för fladdermöss i den gamla ladan.

4.2 Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet

1 Stenmur

Beskrivning: Relativt välbyggd och välbehållen stenmur mellan två åkermarker. Delvis starkt beskuggad 

av stora lövträd och slånsnår, och delvis helt solexponerad (figur 13). 

Bedömning: Stenmuren uppfyller syftet med biotopskyddet väl då den har dels varma och solexpo-

nerade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels busk- och trädklädda partier med skydd för 

fåglar och blommande buskar som ger föda åt fåglar och insekter. 

2 Åkerholme 

Beskrivning: Åkerholme med mycket tät vegetation som består av ett enda stort slånsnår (figur 14). En 

gulsparv noterades i toppen av en buske. 

Bedömning: Åkerholmen ger ett gott skydd och boplats åt fåglar då den består av ogenomträngliga 

snår. Slånbuskarna med sina blommor och bär ger föda åt fåglar och insekter. Kärlväxtfloran är dock 

fattig.

3 Stenmur

Beskrivning: Välgjord och välbehållen stenmur som omger en ekhage (figur 15). En öppning i stenmuren 

har gjorts med uthuggna kantstenar. Även stenmurens utlöpare i norr, söder, öst och väst innefattas i 

objektet. Muren är mestadels beskuggad av stora ekar och busksnår. 

13 Solexponerad stenmur i biotopskyddsobjekt 1. 14 Åkerholmen i biotopskyddsobjekt 2 består av slånsnår.
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4Bedömning: Stenmuren uppfyller delvis syftet med biotopskyddet då den har busk- och trädklädda par-

tier med skydd för fåglar och blommande buskar som ger föda åt fåglar och insekter. Beskuggningen är 

dock för stor.

4 Småvatten

Beskrivning: Småvatten i form av en gammal märgelgrav (figur 16). Märgelgraven  ligger precis innanför 

den inhägnande stenmuren i objekt 3. Vattensamlingen är mestadels beväxt av bladvass, men den 

södra delen har till stor del öppen vattenyta. I vattnet och längs strandkanten växer svärdslilja, sjö-

fräken och kabbleka. Märgelgraven kantas av större ekar, viden, slån och hagtorn, vilket ger en kraftig 

beskuggning. Det finns en del död ved i och i anslutning till vattnet.

Bedömning: Småvattnet är tämligen starkt beskuggat, vilket inte ger optimala förhållanden för en tidig 

uppvärmning på våren för grodor och salamandrar att leka.  Närheten till bra övervintringplatser i form 

av stenmurar och ädellövskog med död ved och buskar gör dock att värdet höjs. De kringliggande trä-

den och buskarna ger skydd för fåglar och föda åt fåglar och insekter. 

5 Stenmur

Beskrivning: Relativt välbyggd och välbehållen stenmur mellan två åkermarker. Muren är mestadels 

starkt beskuggad av slån, druvfläder, klibbal och grövre ekar, men delvis solexponerad (figur 17).

Bedömning: Stenmuren är för beskuggad och igenväxt för att ge optimala förhållanden för biologisk 

mångfald. De blommande täta busksnåren ger dock skydd och föda åt fåglar och insekter. 

6 Åkerholme

Beskrivning: Åkerholme med mycket tät vegetation som består av ett enda slånsnår (figur 18). 

15 Stenmuren som omger ekhagen i biotopskyddsobjekt 3. 16 Småvatten i biotopskyddsobjekt 4.
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4Bedömning: Åkerholmen ger ett gott skydd och boplats åt fåglar då den består av ogenomträngliga 

snår. Slånbuskarna med sina blommor och bär ger föda åt fåglar och insekter. Kärlväxtfloran är dock 

fattig.

7 Dike

Beskrivning: Dike i jordbruksmark. Diket är 1-2 m brett och i södra delen med öppen vattenspegel. I mit-

tersta och norra delen är diket helt igenväxt med endast sporadisk förekomst av vattenspegel. Diket 

kantas av bladvass, björnbärssnår och slån (figur 19).

Bedömning: Delar av diket är vattenförande under en relativt stor del av året, och särskilt under den tid 

då salamandrar och grodor leker. Solexponeringen är stark och vattnet värms upp tidigt på våren. Den 

största delen av diket är dock igenväxt och saknar mer eller mindre betydelse för biologisk mångfald. 

8 Stenmur

Beskrivning: Välbyggd och välbehållen stenmur som dels löper längs åkerkant och dels över en kulle 

med hällmark. Muren är igenväxt och mestadels starkt beskuggad av diverse grova lövträd och buskar. 

En del död sälgved finns i anslutning till stenmuren (figur 20).

Bedömning: Stenmuren är för beskuggad och igenväxt för att ge optimala förhållanden för biologisk 

mångfald. De täta busksnåren ger dock skydd och föda åt fåglar och insekter. Den döda veden är viktig 

för insekter och svampar.

9 Stenmur och allé

Beskrivning: Mycket välbyggd och välbehållen stenmur som omger en betesmark och fruktträdgård. 

Längs med stenmurens västra kant löper en ca 50 m lång allé av aspar. Allén består av små, tätt stå-

ende hamlade aspar. Stenmuren är mestadels starkt beskuggad av allén, hassel och olvon. Här finns 

17 Stenmur mellan två åkrar i biotopskyddsobjekt 5. 18 Tätt slånsnår på åkerholme  i biotopskyddsobjekt 6.
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4också några döda lindar. På östra sidan kantas stenmuren av ogenomträngliga slånsnår, unga lönnar 

och enstaka grövre lönnar (figur 21).

Bedömning: Stenmuren och allén är för beskuggade och igenväxta för att ge optimala förhållanden för 

biologisk mångfald. Asparna i allén har inte hamlats på några år men om de snart hamlas igen upprätt-

hålls värdena knutna till solexponerade stammar. De täta busksnåren ger dock skydd och föda åt fåglar 

och insekter. Den döda veden är viktig för insekter och svampar.

10 Stenmur

Beskrivning: Välbyggd och välbehållen stenmur mellan två åkrar. Muren är solexponerad med enstaka 

slånbuskar. 

Bedömning: Stenmuren uppfyller syftet med biotopskyddet väl då den har dels varma och solexpo-

nerade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels buskpartier med skydd för fåglar och blom-

mande buskar som ger föda åt fåglar och insekter (figur 22). 

19 Ett öppet dike utgör biotopskyddsobjekt 7. 20 Beskuggad stenmur i biotopskyddsobjekt 8.

21 Stenmur och aspallé i biotopskyddsobjekt 9. 22 Biotopskyddsobjekt 10 är en solexponerad stenmur.
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411 a-d Fyra åkerholmar

Beskrivning: Fyra små åkerholmar intill varandra på en vallodling. Den nordvästra (a) består av en häll, 

ett litet röse och stora block (figur 23). Vegetationen är tät och består av slån och druvfläder. På hällen 

växer kärleksört, smultron, stensöta och bergssyra. Den nordöstra åkerholmen (b) består av hällmark 

och ett storblockigt odlingsröse (figur 24). Denna åkerholme är solexponerad och öppen med enstaka 

körsbärsträd. Åkerholmen i mitten (c) utgörs av en delvis solexponerad höjd med grova block och 

grövre ekar.  Även nyponros, slån, fläder och körsbär växer här. Den sydliga åkerholmen (d) är liten och 

består av hällar med björnbär, hassel och slån.

Bedömning: Åkerholmarna är delvis solexponerade och har stensamlingar och rösen som ger gott 

skydd och varm plats åt kräldjur och insekter. På hällarna kan kräldjur sola sig och den torra marken ger 

en varierad lav- och kärlväxtflora. Buskarna och träden ger ett gott skydd och boplats åt fåglar och de 

blommande buskarna ger föda åt fåglar och insekter.

12 Stenmur och odlingsröse 

Beskrivning: Delvis raserad stenmur mellan två åkrar (figur 25). Vissa partier helt beskuggade av hassel 

och björk och vissa solexponerade. En del av muren har rivits vid upprustning av järnvägen. Precis på 

östra sidan om järnvägen finns ett större odlingsröse i stenmuren. Även röset är starkt beskuggat.

Bedömning: Stenmuren uppfyller syftet med biotopskyddet väl då den har dels varma och solexpone-

rade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels buskpartier med skydd för fåglar och blomman-

de buskar som ger föda åt fåglar och insekter. Odlingsröset är för beskuggat för att fungera optimalt.

23 Biotopskyddsobjekt 11a, en åkerholme med häll och röse. 24 Grovblockigt odlingsröse i biotopskyddsobjekt 11b.
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413 Stenmur 

Beskrivning: Stenmur som delvis är mycket välbyggd och välbehållen, och delvis raserad. Stenmuren 

utgör en gräns mellan odlingsmark och skogsmark, och är mestadels beskuggad av ek, rönn, hassel, 

hagtorn och bok (figur 26).

Bedömning: Stenmuren är för beskuggad för att ge optimala förhållanden för biologisk mångfald.  

14 Stenmur

Beskrivning: Stenmur i halvöppen kraftledningsgata som tidigare varit betesmark. Stenmuren är väl-

byggd och välbevarad. Muren är endast delvis beskuggad och igenväxt av hassel och äppelträd (figur 

27).

Bedömning: Stenmuren uppfyller delvis syftet med biotopskyddet då den har dels varma och solexpo-

nerade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels buskpartier med skydd för fåglar. Pågående 

igenväxning gör dock att stenmuren inte har optimala förhållanden för biologisk mångfald.  

15 Stenmur

Beskrivning: Stenmur i busk- och trädklädd kraftledningsgata som tidigare varit betesmark. Stenmuren 

är relativt välbyggd men nu starkt beskuggad och igenväxt av diverse lövsly, bland annat hassel och 

rönn (figur 28).

Bedömning: Stenmuren är för beskuggad för att ge optimala förhållanden för biologisk mångfald.  

25 Biotopskyddsobjekt 12 utgörs av en stenmur och ett röse 
(röset ej i bild).

26 Välgjord stenmur i biotopskyddsobjekt 13.
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4
16 Två stenmurar

Beskrivning: Två stenmurar som kantar en grusväg. Murarna är mestadels välbyggda och välbevarade 

och på vissa ställen mycket breda (figur 29). Stenmurarna är ömsom helt solexponerade och ömsom 

helt beskuggade och igenväxta. I anslutning till tomtmark skuggas stenmurarna av stora lövträd, bland 

annat ek.

Bedömning: Stenmurarna uppfyller delvis syftet med biotopskyddet då de har dels varma och solex-

ponerade partier som gynnar insekter och kräldjur, och dels buskpartier med skydd för fåglar. Rådande 

27 Biotopskyddsobjekt 14, en stenmur i en kraftledningsgata 
som tidigare varit betesmark.

28 Beskuggad stenmur i kraftledningsgata utgör biotop-
skyddsobjekt 15.

29 Grusvägen som går mellan Bruksgården och Södra Cells virkesupplag kantas av stenmurar på vardera sida (biotopskyddsob-
jekt 16.)

Bilaga 3



24

2014-05-27

4beskuggning från träd och buskar gör dock att stenmurarna inte har optimala förhållanden för biologisk 

mångfald.  

17 Stenmur

Beskrivning: Mycket välbyggd och välbehållen stenmur mellan åker och trädklädd bergsknalle. Muren är 

mestadels solexponerad men skuggas delvis av stora lövträd, mest ek och björk (figur 30). 

Bedömning: Stenmuren uppfyller delvis syftet med biotopskyddet väl då den har dels varma och solex-

ponerade partier som gynnar insekter och kräldjur. 

18 Dike

Beskrivning: Ett ca 3-5 m brett dike i jordbruksmark (figur 31). Diket är mestadels öppet, relativt djupt 

och har branta kanter ned mot vattenytan. Diket kantas av bladvass och olika arter av vallgräs.  

Bedömning: Diket bedöms vara vattenförande under hela året. Det är brett och kan fungera som en 

ledlinje för djur som vill förflytta sig i landskapet. Solexponeringen är stark och vattnet värms upp tidigt 

på våren. De branta kanterna gör dock att diket inte är optimalt för t ex groddjur att leka i, och det finns 

ingen skyddande lövskog i direkt anslutning. Bedömningen är dock att diket kan utgöra en lekplats för 

vissa grodarter.

19 Stenmur

Beskrivning: Låg och delvis raserad stenmur som är starkt beskuggad av bladvass och slånsnår (figur 

32).

Bedömning: Stenmuren är för beskuggad och igenväxt för att ge optimala förhållanden för biologisk 

mångfald. 

30 Biotopskyddsobjekt 17, en välgjord stenmur mellan åker 
och skog.

31 Brett dike i biotopskyddsobjekt nr 18..
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420 a-c Tre åkerholmar

Beskrivning: Tre små åkerholmar precis intill varandra på en vallodling. Den västra (a) är mycket liten 

och består mer eller mindre av en berghäll. Den nordöstra (b) består av en häll, ett litet odlingsröse och 

något större träd omgivet av buskar. Den södra (c) är något större och består av öppna berghällar med 

några mindre lövbuskage, bland annat slån och druvfläder (figur 33).

Bedömning: Åkerholmarna är solexponerade och har stensamlingar som ger gott skydd och varm plats 

åt kräldjur och insekter. På hällarna kan kräldjur sola sig och den torra marken ger en varierad lav- och 

kärlväxtflora. Buskarna och träden ger ett gott skydd och boplats åt fåglar då de blommande buskarna 

ger föda åt fåglar och insekter.

21 Stenmur och röse 

Beskrivning: Stenmur och röse på en höjd i åker-

mark. Höjden är 0,6 ha stor och därför för stor 

för att klassas som åkerholme och omfattas av 

biotopskydd, men odlingsöset i dess norra del 

och stenmuren som löper rakt över höjden är 

biotopskyddade. Odlingsröset är lågt och består 

av små stenar i en utplattad formation. Röset är 

delvis bevuxet med snår. Stenmuren är mesta-

dels beskuggat av lövskog och ogenomträngliga 

slånsnår (figur 34).

Bedömning: Stenmuren är för beskuggad och 

igenväxt för att ge optimala förhållanden för bio-

logisk mångfald. Odlingsröset ligger i nordläge, 

är delvis igenväxt och statusen bedöms vara 

densamma som för stenmuren.

32 En igenväxt stenmur utgör biotopskyddsobjekt 19. 33 Den södra av tre åkerholmar (biotopskyddsobjekt 20c).

34 Beskuggad stenmur i biotopskyddsobjekt 21a. Odlingsrö-
set i biotopskydd 21 b är ej i bild.

Bilaga 3



26

2014-05-27

55 Skyddade och fridlysta arter

I det här kapitlet redovisas vilka av de arter som omfattas av Artskyddsförordningen som före-

kommer eller skulle kunna förekomma i inventeringsområdet. 

Fåglar

Dokumenterad förekomst

De listade fåglar som har påträffats inom inventerings-

området är brun kärrhök, röd glada, trana, silltrutNT, 

gråtrutNT, nattskärraNT, tornseglareNT, sånglärkaNT och 

nötkråkaNT.

Möjligen kan röd glada, sånglärkaNT och tornsegla-

reNT häcka inom utredningsområdet. För övriga ovan 

listade arter finns inga lämpliga häckningsmiljöer inom 

inventeringssområdet. Brun kärrhök bedöms kunna 

födosöka inom området.

Observationerna har gjorts i samband med naturvär-

desinventeringen eller finns rapporterade på Artprota-

len från inventeringsområdet.

Trolig eller möjlig förekomst

De listade arter som påträffats i närområdet och som 

utifrån vilka naturmiljöer som finns i området antas 

kunna förekomma, åtminstone tillfälligt, inom det 

aktuella utredningsområdet är storspovVU, turkduvaNT, 

mindre hackspettNT, backsvalaNT, göktytaNT, gulärla 

(sydlig ras), törnskata, gräshoppsångareNT, hämplingVU 

och rosenfinkVU.

Arter som övervägts men som 
inte bedöms förekomma

Övriga listade fågelarter har uteslutits då deras utbred-

ning inte når hit eller deras krav på livsmiljöer inte 

stämmer med det aktuella området. Nedan följer en 

beskrivning av de arter som observerats i närområdet, 

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som 
innebär fridlysning av ett antal arter och alla 
vilda fåglar, samt skydd av deras livsmiljöer. 
Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och 
habitatdirektiv samt fågeldirektiv i svensk 
lagstiftning.

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 
1 och 2. Förenklat kan man säga att alla de 
listade arterna är fridlysta, d.v.s. man får inte 
samla in, skada eller döda de listade arterna. 
För arterna i bilaga 1 är dessutom arternas livs-
miljöer skyddade och får inte förstöras.

Rödlistan

Rödlistan är en redovisning av arters relativa 
risk att dö ut från det område som rödlistan 
avser, i vårt fall Sverige. Även vanliga arter kan 
bli rödlistade om deras populationer befinner 
sig i kraftig minskning.

Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, 
var och en med sin ofta använda förkortning: 
kunskapsbrist (DD), nationellt utdöd (RE), nära 
hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad (EN) 
och akut hotad (CR). Arter i de tre sistnämnda 
kategorierna kallas med en gemensam term 
för hotade arter. I denna rapport redovisas arter 
i dessa tre kategorier samt arter som är nära 
hotade (NT).

Den svenska rödlistan tas fram av Artdataban-
ken enligt internationella kriterier och revideras 
regelbundet.

Den senaste rödlistan publicerades 2010.
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5men vars miljökrav inte motsvaras av de naturmiljöer som återfinns inom det område som berörs av 

den planerade detaljplanen.

Arter som påträffats i närheten av utredningsområdet är storlom, svarthakedoppingNT, rördromNT, 

vit storkRE, sångsvan, stjärtandNT, årtaVU, ejderNT, alfågelEN, salskrakeNT, rapphönaNT, vaktelNT, trana, 

småfläckig sumphöna, konknarrNT, brushaneVU, rödspovCR, grönbena, drillsnäppaNT, ljungpipare, dvärg-

mås, fisktärna, silvertärna, svarttärnaVU, småtärnaVU, skräntärnaVU, tobisgrisslaNT, spillkråka, trädlärka, 

rödstrupig piplärkaVU, flodsångareNT, höksångareVU, mindre flugsnappareNT, halsbandsflugsnappare, 

pungmesEn, sommargylingEn, ortolansparvVU och videsparvNT.  Majoriteten av dessa arter har enligt 

rapporter från Artportalen endast observerats vid något enstaka tillfälle t.ex. rödstrupig piplärka och 

videsparv och häckar inte i regionen. Flera av de andra arterna är knutna till havet eller större sjöar, t.ex. 

storlom och årta. De häckar inte inom utredningsområdet, där sjöar saknas. För de andra arterna, t.ex. 

spillkråka, mindre flugsnappare och nötkråka är livsmiljöerna för små eller dåliga inom utredningsom-

rådet för att dessa arter ska kunna finnas där. 

Övriga arter bilaga 1
Dokumenterad förekomst

Av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 1 har förutom fåglar inga andra arter påträffats 

inom inventeringsområdet eller i dess omedelbara närhet, varken under inventeringen eller som finns 

rapporterade i Artportalen.

Trolig eller möjlig förekomst

Arter som skulle kunna förekomma i området eller dess närområde är hasselmus, åkergroda, hassel-

snok och större vattensalamander. Detta antagande grundas på kännedomen om arternas utbredning 

och livsmiljöer. Hasselmus är knuten till lövrika områden med bärande träd och buskar, buskrika mar-

ker, bryn och områden med lövsly. Hasselsnoken trivs i miljöer med tät markvegetation på blockrik mark 

i exponerade lägen, exempelvis lövskogsbryn, hagmarker och klippbranter. Dessa typer av biotoper är 

vanliga i inventeringsområdet, om än inte särskilt stora arealmässigt. Åkergroda och större vattensala-

mander kan finnas i anslutning till de vattenfyllda märgelgravar och diken som finns i området. Närhe-

ten till bra födosöksområden som lövskogar och gott om gömställen och övervintringsplatser i form av 

stenmurar och rösen bidrar ytterligare till att inventeringsområdet vid Mörrum kan utgöra livsmiljö för 

dessa arter.

Dessutom är det möjligt att det förekommer flera arter av fladdermöss, då det finns goda födosöks-

platser i form av ädellövskog, yngelplatser i form av hålträd och övervintringsplatser i form av övergivna, 

gamla byggnader. De arter som skulle kunna förekomma med mer än bara någon enstaka förbipas-

serande är nordisk fladdermus, stor fladdermus, Brandts fladdermus, dvärgfladdermus och långörad 

fladdermus.
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5Bilaga 2

Dokumenterad förekomst

Inga av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 2 har påträffats inom inventeringsområdet 

i samband med de naturvärdesinventeringar som utförts där, eller rapporterats i artportalen.

Trolig eller möjlig förekomst

Arter som skulle kunna förekomma i området eller dess närområde är skogsödla, vanlig padda, hugg-

orm, kopparödla, snok, vanlig groda, mindre vattensalamander, ekoxe, jungfru marie nycklar, blåsippa 

och nattviol. Detta antagande grundas på kännedomen om arternas utbredning och livsmiljöer. Skogs-

ödlan har ett ganska brett spann av livsmiljöer och trivs i både sluten lövskog, öppen jordbruksmark och 

längs vägslänter. Även huggorm, snok och kopparödla håller till i varma, solexponerade miljöer såsom 

gläntor, bryn och i anslutning till stensamlingar. Dessa biotoper är vanliga i inventeringsområdet. Vanlig 

groda,  och mindre vattensalamander skulle kunna finnas vid de vattensamlingar i form av småvatten 

och diken som finns i inventeringsområdet. Ekoxen föredrar ekskogar eller ekhagar med stark solinstrå-

ling. De partier med ekskog som finns i inventeringsområdet är dock små och isolerade, endast någon 

eller några hektar och omgivna av jordbruksmark, och kan vara för små för att attrahera ekoxar. Ekoxe 

skulle dock kunna förekomma sparsamt i området. Jungfru marie nycklar har inte särskit höga krav på 

sina livsmiljöer utan kan finnas t ex i en vägren. Blåsippa är en vanlig art i lövskogsmiljöer och skulle 

kunna finnas i några av de små skogsbestånd som finns i utredningsområdet. Nattviolen växer i öppna 

skogsmarker och vid ängsmarker. Det finns inte stora områden med lämplig livsmiljö för nattviol i inven-

teringsområdet, men den skulle kunna finnas i mindre antal. 
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5Tabell 2. Sammanfattande redovisning av de arter som omfattas av artskyddsförordningen och som har påträffats i 
inventeringsområdet eller som skulle kunna finnas i inventeringsområdet. 

Art Konstaterad 
förekomst

Möjlig fö-
rekomst

Kommentar

Brun kärrhök x Observerad under inventeringen. Bedöms 
kunna födosöka i området, men inga lämpliga 
häckningsmiljöer finns.

Röd glada x Observerad under inventeringen. Bedöms 
kunna häcka i området.

Trana x Rapporterad från området. Inga lämpliga 
häckingsmiljöer finns i området.

Silltrut x Rapporterad från området. Inga lämpliga 
häckingsmiljöer finns i området.

Nattskärra x Rapporterad från området. Inga lämpliga 
häckingsmiljöer finns i området.

Tornseglare x Rapporterad från området. Bedöms kunna 
häcka i området.

Sånglärka x Observerad under inventeringen. Bedöms 
kunna häcka i området.

Tornseglare x Rapporterad från området. Inga lämpliga 
häckingsmiljöer finns i området.

Nötkråka x Rapporterad från området. Inga lämpliga 
häckingsmiljöer finns i området.

Hasselmus x Ej observerad i området.

Hasselsnok x Ej observerad i området.

Åkergroda x Ej observerad i området.

Vanlig padda x Ej observerad i området.

Större vattensalamander x Ej observerad i området.
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5Art Konstaterad 
förekomst

Möjlig fö-
rekomst

Kommentar

Mindre vattensalamander x Ej observerad i området.

Huggorm x Ej observerad i området.

Kopparödla x Ej observerad i området.

Snok x Ej observerad i området.

Skogsödla x Ej observerad i området.

Nordisk fladdermus, stor 
fladdermus, Brandts flad-
dermus dvärgfladdermus 
och långörad fladdermus

x Ej observerad i området.

Ekoxe x Ej observerad i området.

Jungfru marie nycklar x Ej observerad i området.

Blåsippa x Ej observerad i området.

Nattviol x Ej observerad i området.

Bilaga 3



31

2014-05-27

66 Samlad bedömning

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.

Naturen inom inventeringsområdet utgörs till övervägande del av åkermark. Åkermarker är mycket art-

fattiga och utgör för biologisk mångfald inte några värdefulla områden. Även de partier av betesmark 

som finns i inventeringsområdet är artfattiga på grund av stark näringstillförsel. Ur naturvärdessyn-

punkt bedöms därför inte denna typ av miljöer som känsliga för ytterligare mänsklig påverkan.

Mellan de stora jordbruksmarkerna finns mindre partier med skogsmark. De trädarter som dominerar 

den trädklädda marken (ek, bok, björk, avenbok, hassel, rönn mm) är typiska och naturligt förekom-

mande arter för denna del av Blekinge. De objekt som vid naturinventeringen identifierades hysa högt 

naturvärde är alla knutna till grova ädellövträd, antingen i lite större bestånd eller mindre grupper. De 

något större skogspartierna är dock på stark igenväxning, och framför allt ekarnas höga naturvärde 

riskerar att gå förlorade när träden blir för starkt beskuggade. De mycket grova ädellövträden vid Bruks-

gården, vilka också är naturminnesskyddade, står helt solexponerat och då de står på en fastighet som 

används mycket aktivt finns inget hot i form av igenväxning mot dessa. 

I den kustnära delen av Blekinge finns det relativt gott om denna typen av naturmiljöer. Grova ädel-

lövträd, framförallt ek, är inte ovanligt och ofta finns dessa på små bergsknallar i jordbrukslandskapet. 

På en nationell nivå, och i viss mån även internationell, så är dessa miljöer dock mycket ovanliga. Grova 

ekar har tidigare varit en mycket viktig källa till virke, vilket gör att många träd har avverkats. Andelen 

ängs- och betesmarker har minskat stadigt i Sverige, vilket gör att de solkrävande ekarna och alla dess 

invånare i form av insekter, mossor och lavar, har fått ge plats åt skogsbruket, eller helt enkelt lämnats 

för igenväxning.

Utöver de trädklädda naturvärdesobjekten identifiereades ett stort antal objekt som skyddas genom 

det generella biotopskyddet. Dessa objekt utgörs av stenmurar, odlingsrösen, diken, åkerholmar, små-

vatten samt en allé. Alla dessa miljöer har inte direkt högt naturvärde bara för att de skyddas genom 

miljöbalken, utan det finns en stor variation i hur väl objektet uppfyller syftet med biotopskyddet. Gene-

rellt sett så uppfylls syftet relativt väl, även om framförallt stenmurarnas värde har sänkts i takt med att 

de växt igen och beskuggats av träd och buskar. Bedömningen är dock att totalt sett så utgör biotop-

skyddsobjekten ett viktigt nätverk av miljöer som är viktiga för olika arters spridning, skydd, födosök och 

reproduktion i ett det annars relativt homogena odlingslandskap som dominerar inventeringsområdet.

Området kring inventeringsområdet bedöms vara relativt rikt vad gäller utpekade fågelarter, då om-

rådet ligger mycket nära havet och dessutom har både öppen jordbruksmark och sluten skogsmark. 

De utpekade arter som bedöms kunna häcka inom själva inventeringsområdet är röd glada, sånglärka 

och tornseglare. Röd glada skulle kunna häcka i något av skogspartierna. Sånglärka skulle kunna häcka 

i anslutning till de öppna odlingsmarkerna. Tornseglaren är en hålhäckare och skulle kunna häcka i 
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6något eller några av de grova träd med håligheter som finns inom inventeringsområdet. Artskyddsför-

ordningens fjärde paragraf föreskriver att man inte avsiktligt får störa dessa fågelarter, särskilt under 

parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, och man får inte heller avsiktligt skada 

fortplantningsområden, dvs boplatser, eller viloplatser.

De övriga listade arterna som har observerats eller skulle kunna förekomma i området men inte häcka 

inom inventeringsområdet är brun kärrhök, trana, silltrutNT, gråtrutNT, nattskärraNT, nötkråkaNT, storspov-
VU, turkduvaNT, mindre hackspettNT, backsvalaNT, göktytaNT, gulärla (sydlig), törnskata, gräshoppsånga-

reNT, hämplingVU och rosenfinkVU. Inventeringsområdet bedöms heller inte vara ett viktigt rastområde 

för någon av dessa arter, förutom för brun kärrhök som skulle kunna använda inventeringsområdet som 

födosöksområde, i det fall den häckar i vassområdet vid Byggesviken.

I övrigt finns det inga registrerade förekomster av fridlysta arter i området. De rödlistade arter som 

förekommer, förutom fåglar, är grå skärelavNT och eklacktickaEN . Grå skärelav observerades dock inte 

under 2014 års inventering, men skulle kunna finnas. Eklacktickan i naturvärdesobjekt B bedöms som 

en mycket skyddsvärd förekomst.

Märgelgravarna i naturvärdesobjekt D och biotopskyddsobjekt 4 bedöms ha goda förutsättningar för 

att hysa större eller mindre vattensalamander. De grova ädellövträden i naturvärdesobjekt A-E bedöms 

vara potentiella habitat för fladdermöss. För bedömningar avseende fladdermöss bör en mer ingående 

fladdermusutredning genomföras. 
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Källor

Webbsidor
Uppgifter om nyckelbiotoper och andra skogliga värden har hämtats från www.skogsstyrelsen.se 2014-

05-05

Uppgifter om växt och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2014-05-05

Uppgifter om fågelförekomster har hämtats från www.artportalen.se/birds 2014-05-13

Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2014-05-05

Uppgifter om Natura 2000-områden, naturreservat och rovdjur har inhämtats från www.ac.lst.se 2014-

05-05

De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på Lantmäteriets karttjänst SeSverige.

Litteratur
Artdatabanken, 2010. Artfaktablad: Ganoderma resinaceum Eklackticka 

Artdatabanken, 2010. Artfaktablad: Schismatomma decolorans Grå skärelav

Bilaga 3



34

2014-05-27

På uppdrag av

Bilaga 3


