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Naturvärdesbedömning av Rävabygget 4:1 m fl 

Uppdrag och metodik 

På uppdrag av Karlshamns kommun har undertecknade genomfört en översiktlig natur-
värdesbedömning av ett ca 30 ha stort område beläget norr om Södra Cells nuvarande 
verksamhetsområde i Mörrum. Områdets avgränsning visas i figur 1. Rapporten ska an-
vändas som en del av underlaget för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning/ 
detaljplan för Rävabygget 4:1 m fl. 

Uppgifter om dels naturvårdsintressanta arter i området och eventuella utpekade natur-
vårdsintressen i området har sökts i olika källor. Området har besökts i fält 15 maj 2014 
och då inventerats med avseende på förekomst av strukturer som kan innebära högre 
naturvärden samt signalarter. Omgivande mark har studerats översiktligt. Under invente-
ringen rådde soligt väder med bra ljusförhållanden. 

Andra personer som rådfrågats i under framtagande av denna rapport är: 

Sofie Willman, Länsstyrelsen Blekinge län  

Didrik Vanhoenacker, Jourhavande biolog, Naturhistoriska riksmuseet 

Sammanfattande omdöme 

Planområdet består av i huvudsak brukad odlingsmark med impediment, ett våtmarks-
område samt lövskogsdominerade partier. Sedan tidigare fanns noteringar om två rödlis-
tade arter i området, båda från den naturminnesmäkta eken vid Bruksgården. Under in-
venteringen hittades ytterligare fyra rödlistade arter samt en ny fyndplats för en av de 
tidigare kända arterna. I dagsläget finns följande rödlistade arter noterade i planområdet: 
göktyta, sånglärka, hämpling, gulringad vedharkrank, eklackticka och grå skärelav. 

Ett ur naturvårdssynpunkt mycket värdefullt område är den ekdunge som ligger i nord-
västra delen av planområdet samt anslutande mark norr om dungen. Dungen uppvisade 
både flera värdefulla strukturer (gamla ekar, stående och liggande död ved, solbelysta 
partier, skuggiga partier stenblock och en damm) samt att tre olika rödlistade arter note-
rades vid besöket (hämpling, gulringad vedharkrank samt grå skärelav). Även området 
vid Bruksgården med dess redan skyddade träd bedöms vara mycket värdefullt ur natur-
vårdssynpunkt.   
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Cirka 200 meter öster om Bruksgården, där det ena öppna diket börjar, står en natur-
minnesförklarad grov klibbal. 

Ytterligare två områden, gränsande till varandra i sydöstra delen av planområdet, bedöms 
ha naturvärden. Det är en solbelyst och skogsbevuxen bergklack och nedanför den en 
våtmark, som är en rest av en gammal, slåttrad våtmarksäng.  

Övriga skogsbevuxna områden, åker impediment samt några områden som nyttjats som 
äng eller vall på senare år bedöms ha vissa naturvärden. Den mer intensivt odlade mar-
ken bedöms som helhet ha låga naturvärden.  

Genom planområdets östra delar rinner två öppna ständigt vattenförande diken ihop och 
rinner sedan ut mot havet igenom det våtmarksområde som också ligger i planområdet. 

Övrigt 

Elledningar, som inte syns på det kartmaterial som var tillgängligt vid inventeringstill-
fället, korsar planområdet. 

Runt de ständigt vattenförande dikena samt i och kring våtmarkspartierna råder strand-
skyddsbestämmelserna enligt miljöbalken. På flera ställen i området finns stengärden och 
åkerholmar som omfattas av biotopskyddsbestämmelser enligt miljöbalken. Det finns 
även en trädrad/allé och ett småvatten som eventuellt omfattas av dessa bestämmelser. 

Karta 

 

Figur 1. Planområdets avgränsning visas med en prickad linje. Söder om och delvis 
sammanfallande med planområdet är Södra Cells verksamhetsområde.  
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Historisk markanvändning 

 

 
 

Figur 2. Historisk markanvändning i området år 1915-1919, grovt tolkat från Häradskartan till 
plankartan för planområdet med delområdena från den översiktliga naturvärdesbedömningen 
inritade. Gult markerar att det var åker, grönt var slåttermark, mörkgrönt markerar trädgårdsod-
ling och vitt med ringar var mark bevuxen med lövträd. 
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Naturvärdesbedömning och vegetationsbeskrivning 

 

Figur 3. Delområden inom det översiktligt inventerade planområdet, Rävabygget 4:1 m fl. 

 

 

 

Objekt med unika naturvärden 

Inga sådana objekt har konstaterats i området vid den översiktliga inventeringen.  
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Objekt med höga naturvärden  

1) Ekdunge 

 

Bild 1. Levande och döda ekar i delområde 1. 

 

Beskrivning 

Detta delområde innehåller flera värdefulla strukturer. I området finns ett tjugotal stora 
ekar med stamdiameter mellan omkring en halv till en meter. Det finns relativt mycket 
död ved i området, framför allt tre stycken stora, stående döda ekar men även en del 
nedfallna och kvarsittande döda ekgrenar. I nordvästra delen finns en damm med ett 
anslutande parti sankare mark (bild 2).  

Delområdet omges delvis av ett stengärde. Längs östra kanten löper en låg ås. På denna 
växer ett tiotal stora ekar, varav flera stycken uppskattas ha en stamdiameter kring en 
meter. Här finns också två grova avenbokar med uppskattad stamdiameter mellan 30 och 
40 centimeter. Västerut sjunker marknivån ned mot det sanka partiet, som närmast kan 
beskrivas som ett litet stycke våtmarksäng.  

Dammen i delområdets nordvästra del är ca 10 x 10 meter. Längs kanterna växer bland 
annat gul svärdslilja, bladvass och fräken. Ett par gräsand flög upp vid inventeringstill-
fället. Möjligen häckar de men inga ungar sågs vid besöket. Det är inte osannolikt att 
dammen nyttjas av fridlysta eller på andra sätt hänsynskrävande groddjur, som exempel-
vis större vattensalamander.  
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Bild 2. Dammen i delområde 1. 

 

Området har en artrik flora. Trädskiktet domineras av ek med inslag av andra lövträd till 
exempel lind, sälg och avenbok. I buskskiktet återfinns bland annat Rosa sp, hagtorn, 
hassel, ung rönn och slån. Fältskiktet innehåller exempelvis humleblomster, gökärt, 
getrams, blåbär, Viola sp och vitsippa. En del ohävdsarter, som tuvtåtel på de fuktigare 
partierna och ett bitvis ganska kraftigt uppslag av ung avenbok där det är torrare, visar att 
hävdtrycket varit lågt de senaste åren. 

Tre rödlistade arter hittades i området. På en av de grova ekarna satt en hane av gulrin-
gad vedharkrank (Ctenophora flaveolata), som är rödlistad i kategorin NT (bild 3). Artens 
ekologi är dåligt känd. Enligt artdatabanken är arten knuten till gammal lövskog med 
hålträd och har begränsad spridningsförmåga. Larverna utvecklas i mulmträd och trolig-
en murken lövved. Arten kräver troligtvis kontinuitet i tillgången på lämpliga gamla träd. 
De främsta hoten mot arten är sannolikt avverkning av gammal lövskog och borttagande 
av död ved och gamla ihåliga samt döende lövträd. Fyndet är det andra i Blekinge, utifrån 
vad som finns registrerat i Artportalen. 

Grå skärelav (Schismatomma decolorans), som är rödlistad i kategoren NT, noterades på en 
av de lite större ekarna i sydvästra kanten. Den finns troligen på fler ekar i området men 
arten eftersöktes inte specifikt efter att den konstaterats i området.  

En hämpling (Carduelis cannabina), rödlistekategori VU, hävdade revir i områdets bryn. 

Närheten till den naturminnesmärkta eken vid Bruksgården, med konstaterad eklack-
ticka, medför att det är troligt att även den arten finns på ekarna i dungen. Vid besöket 
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kunde ingen fruktkropp av arten ses vare sig där eller på den naturminnesmärkta eken 
med känd förekomst. 

Fågellivet som noterades i delområdet var även det intressant. Hämpling, ärtsångare, 
lövsångare, stare och bofink kan sägas vara typiska arter för denna miljö. Att det finns 
näktergal och gräsand kan ha sin förklaring i att dammen tillför ett mikrohabitat. Häck-
ande stjärtmes är ovanligt i denna typ av miljö men kan säkert förklaras av den rika 
mängden larver i ekarna. 

 

Bild 3. Gulringad vedharkrank på grov ek i 
delområde 1.

 Bild 4. Lämningar från småskalig gatstens-
tillverkning i delområde 1.

 

Bedömning 

Norr om delområdet, utanför planområdet, finns ett parti som inte har inventerats men 
ser ut att ha ett liknande ekbestånd. Det har också samma historik för markanvändning-
en på häradskartan. 

Gamla ihåliga lövträd finns även i delområde 2, intill Bruksgården. Detta innebär att för 
arter knutna till gamla lövträd, är ekdungen en del av ett ganska sammahängande större 
bestånd av lämpliga träd i närområdet. 

Delområdet bedöms ha höga naturvärden, utifrån den översiktliga inventering som 
gjorts. Man bör ha i åtanke att en noggrannare inventering skulle kunna ge resultat som 
föranledde en högre klassning (unika naturvärden). Klassningen höga naturvärden moti-
veras av de värdefulla strukturerna i form av grova lövträd, hålträd, död ved, våtmarks-
ängen och dammen. Den stärks av fyndet av den rödlistade arten gulringad vedharkrank, 
som är knuten till lövträd med håligheter och murknande lövved, samt av fynden av de 
rödlistade arterna grå skärelav och hämpling. 
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Området har också en historisk markanvändning som visar på kontinuitet av lövträd 
samt utgör en del av ett större bestånd av gamla lövträd med håligheter.  

Övrigt 

I delområdet ligger rester kvar från småskalig gatstenstillverkning (bild 4) 

Detta delområde bör sättas av som skyddad natur i planen eller på annat sätt säkras lång-
siktigt. Skulle man ändå vilja gå vidare med en förändrad markanvändning så bedöms det 
behövas mer detaljerade inventeringar, se slutet på rapporten. 

 

2) Bruksgården 

Beskrivning 

I anslutning till Bruksgården växer fem naturminnesförklarade lövträd; två ekar, två lin-
dar och en lönn. Vid den översiktliga inventeringen hittades grå skärelav på en av ekarna. 
Ett par starar häckade i ett hål i en av lindarna. 

Enligt Artportalen finns de rödlistade arterna eklackticka (Ganoderma resinaceum) (EN) 
samt grå skärelav (NT) noterad sedan tidigare på de naturminnesförklade träden vid 
kursgården.  

 
Bild 5. Ett av de naturminnesförklarade träden vid Bruksgården. 
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Norr om Bruksgården finns det en fruktträdgård med ett tiotal äppelträd. Dessa träd 
inventerades inte. Miljöförbundet känner inte till vilka äppelsorter som växer här eller när 
träden planterades. Äppelträd är värdefulla för insekter genom sin rikliga blomning. 
Gamla äppelträd kan också få mulmhål och bli värdefulla för vedlevande insekter. Ifall 
det skulle bli aktuellt att ta bort träden, bör man först undersöka så det inte är några kul-
turhistoriskt intressanta sorter.  

Bedömning 

Delområdet bedöms ha höga naturvärden. Bedömningen motiveras av de naturminnes-
märkta ädellövträden och de rödlistade arter som hittats i delområdet. 

 

Objekt med naturvärden  

3) Före detta åker 

Beskrivning 

Delvis igenväxande före detta åkermark som avgränsas av en stenmur i norr. En del 
större buskar växer längs kanterna. 

 
Bild 6. Utsikt norrut från delområde 1, över delområde 3 och mot ekdungen norr om planområ-
det. 
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Bedömning 

Delområdet bedöms som ett naturvärde, framför allt då området ligger strategiskt mellan 
ekdungen i planområdet och liknande område norr om planområdet. Vid fältbesöket 
noterades att området hade en hel del växtlighet och blommor som nyttjades av insekter 
och fåglar från ekdungen i delområde 1. 

 

4) Lövskog 

Beskrivning 

Ett artrikt parti med karaktär av löväng. Det har sannolikt varit betat tidigare men var 
inte betat innevarande år vid tiden för fältbesöket. Östra gränsen utgörs av en ganska 
brant berghäll med ett stengärde ovanpå. I väster gränsar delområdet mot Södra Cell.  

Trädskiktet är artrikt med lind, körsbär, björk, lönn, ek, rönn, hagtorn, tall och apel. I 
buskskiktet finns bland annat en, hagtorn, hallon och hassel. Vid besöket noterades 
göktyta och den rödlistade arten hämpling. Fältskiktet innehåller för biotopen typiska 
växter som mandelblom, gökärt, vitsippa, blåbär och teveronica. Svalört noterades i an-
slutning till stengärdet i öster. I delområdet noterades fågelarterna hämpling och göktyta 
(Jynx torquilla), som båda är rödlistad i kategorierna VU respektive NT.  

Bedömning 

Delområdet bedöms ha naturvärden, främst utifrån artrikedomen och den hävdgynnade 
floran. Även förekomsten av de rödlistade arterna hämpling och göktyta bidrar till klass-
ningen.  

 

5) Våtmark 

Beskrivning 

En flack våtmark omgiven av fuktig ängs-
mark. Östra delen har ett större inslag av 
högvuxna växter som till exempel bladvass, 
älgört, Valeriana sp, nässlor och bredkaveldun 
men även inslag av lägre växter som olika 
starrarter och bräsmor. Västra delen har mer 
öppen vattenyta och vegetationen är lägre. 
Den öppna vattenytans storlek varierar san-
nolikt ganska mycket över året. I den breda 
gränszonen mellan öppet vatten och fast 
mark är det tuvigt med bland annat flera star-
rarter. I våtängen finns bland annat rikligt 
med gåsört. Helt otippat hittades ett skott av 
sparris i den västra delen av våtmarken. 

  
Bild 7. Sparris i våtmarken  

i delområde 5. 
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Bild 8. Våtmarken i delområde 5. 

 

Objekt med vissa naturvärden 

6a och 6b)  

Beskrivning 

Område 6 är en före detta åkermark som ser ut att den nyttjats till betesmark på senare 
tid. Marken var inte rensad på sten på samma sätt som omgivande brukad mark. Vegetat-
ionen såg ut att vara gödningspåverkad i bägge delområdena men delområde 6a och 6b 
såg ut att ha olika användningshistorik. Detta då område 6b var tydligt mer gödningspå-
verkad samt hade rensats på sten i högre omfattning. I sydöstra hörnet av 6b står, på 
gränsen mot delområde 6a, en stor, bredkronig och vacker ek.  

Bedömning 

Både 6a och b bedöms trots vissa skillnader dem emellan ha vissa naturvärden, inte 
minst den fina eken men även den flora som trots påverkan från gödning fanns i områ-
det.  

Bilaga 5



 

 

RAPPORT                                 12(20) 

2014-07-11 
 

 
  

 

 
Miljöförbundet Blekinge Väst 
 
SE-294 80 Sölvesborg Tel:+46 456 816 000 E-post: miljokontoret@miljovast.se 
Klostergatan 1 Fax:+46 456 194 56 Webb: miljovast.se 
  

 
Bild 9. Den vidkroniga eken i delområde 6a. 

 

7) Torräng 

Beskrivning 

Detta parti med vallodling ligger i en svag sluttning. Vegetationen är i stort ganska trivial 
men har inslag av arter som indikerar värdefulla, artrika ängs- och betesmarker. Indika-
torarterna finns framförallt i anslutning till torrare partier där berghällar går i dagen och 
vid mindre åkerholmar. Exempel på arter är mandelblom, kärleksört, röllika och tjär-
blomster. Sannolikt har hela ängen tidigare haft en värdefull hävdgynnad flora men göds-
ling och kanske även plöjning och sådd har gjort att dessa konkurenssvagare arter till stor 
del försvunnit.  

I gränsen mot äppelgården finns ett parti med utvecklad brynstruktur i anslutning till ett 
stengärde och vad som närmast får betecknas som ett mindre impediment. Här växer 
bland annat förvildad syren, slån och något som kan vara krikon eller en korsning mellan 
krikon och slån. I fältskiktet finns bland annat rikligt med vitplister. 
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Bedömning 

Miljöerna i anslutning till åkerholmarna, stenhällarna i dagen och stengärdena är relativt 
artrika och bidrar med värdefulla strukturer till området. Detta gör att området bedöms 
ha vissa naturvärden. 

Övrigt 

Åkerholmarna och eventuellt också stengärdena kan omfattas av biotopskydd.   

 

8) Lövskog 

Beskrivning 

Lövskogsdominerat delområde med bland annat bok, björk, apel och ek i trädskiktet 
samt hassel och hagtorn i buskskiktet.  I delområdet finns en del stående, död ved, bland 
annat en stor högstubbe av bok med mycket kläckhål från insektslarver. I fältskiktet no-
terades mycket vitsippa och våräxing, liljekonvalj och gökärt.  

Bedömning 

Delområde 8 är ett ganska heterogent område ur naturvårdssynpunkt. Allt från delar 
med låga naturvärden till fläckar av naturvärdesklass. I stället för att lägga ner tid på att 
försöka avgränsa alla dessa delobjekt bedöms området som en helhet och ges naturvär-
desbedömningen ”Vissa naturvärden”  

 

9) Åkerholmar 

Beskrivning 

Berghällar går i dagen och i anslutning till dessa växer träd och buskar. Det är relativt 
artrika miljöer med till exempel ek, asp, apel, hagtorn och ask i trädskiktet. Buskskiktet är 
väl utvecklat i brynmiljöerna och innehåller bland annat fläder, Rosa sp, slån, hallon och 
benved. I fältskiktet hittades bland annat löktrav, svalört, vitsippa, gökärt, gul fetknopp, 
mandelblom, åkerviol, lomme, teveronica och hundkex.  

Bedömning 

Åkerholmarna bedöms ha vissa naturvärden på grund av sin artrika flora samt då de fun-
gerar som livsmiljö för djurlivet i det annars ensartade odlingslandskapet.  

Övrigt 

Åkerholmarna kan omfattas av biotopskydd. 
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Bild 10. Åkerholmar i delområde 9. 

 

 

10) Hällmarksimpediment 

Beskrivning 

Hällmark i dagen. I fältskiktet noterades bland annat kärleksört, stensöta, samt i svackor 
bladvass och älgört. Träd- och buskskiktet dominerades av apel. 

Bedömning 

Delområdet bedöms ha vissa naturvärden på grund av sin artrika flora samt då det fun-
gerar som livsmiljö för djurlivet i det annars ensartade odlingslandskapet.  

 

Objekt med låga naturvärden 

11, 12 och 13) Åker 

Beskrivning 

Åkermark med monokultur. I kantzonerna noterades några ytterligare arter, till exempel  
jordreva, nässlor, timotej, hundkex och sommarvicker. 

Bedömning 

Till följd av monokulturen och mycket få strukturer som kan erbjuda livsmiljöer till olika 
arter, bedöms delområdena ha låga naturvärden. 
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14) Fotbollsplan 

Beskrivning 

Gräsyta med liten artrikedom och intensiv skötsel. 

Bedömning 

Till följd av monokulturen och mycket få strukturer som kan erbjuda livsmiljöer till olika 
arter, bedöms delområdet ha låga naturvärden. 

 

15, 16, 17, 18 och 19) Åker och vallodling 

Beskrivning 

Delområde 15 och 19 är vallodling eller träda med starkt näringspåverkad gräsmark. 
Detta syntes bland annat på att maskros var en karaktärsart. På delområde 16 och 17 var 
det monokultur med stråsäd. Åkerholmarna i delområde 17 utgör ett eget delområde (9) 
och beskrivs närmare där. 

Från norr in i område 15 kommer en delvis kulverterad bäck/dike.  Den är kulverterad 
en bit i område 15. Precis där kulverteringen upphör och diket blir öppet igen står en 
naturminnesförklarad, grövre al på omkring 60 cm i diameter i brösthöjd (delområde 20).  

Bäcken/diket rinner sedan samman med det ständigt vattenförande diket som kommer 
in i området från nordöst och som avgränsar område 17 och 18. Den obrukade kantzo-
nen mellan den odlade marken och bäcken/diket varierade i bredd mellan 0,5 och 2 me-
ter. Kantzonen innehåller huvudsakligen konkurrensstarka och näringsgynnade arter som 
björnbär, nässlor och bladvass. Detta ständigt vattenförande system fungerar med stor 
sannolikhet som spridningskorridorer i området. Vid inventeringstillfället sågs en gädda i 
systemet. 

Bedömning 

Små partier, främst knutna till bäcken/diket och kantzonen kring detta, har vissa natur-
värden. Som helhet bedöms delområdet ha låga naturvärden. 

Övrigt 

Bäcken/dikena kan omfattas av strandskydd.  
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20) Naturminnesförklarad klibbal 

Beskrivning 

Cirka 200 meter öster om Bruksgården, där det ena öppna diket börjar, står en natur-
minnesförklarad grov klibbal. Diametern i brösthöjd är ca 60 centimeter. 

 

Bild 11. Den naturminnesförklarade klibbalen i delområde 20. 

 

Bedömning 

Den gamla, grova klibbalen bedöms ha ett högt naturvärde. Även ett område runt alen 
bedöms ha ett högt värde, då det krävs en skyddszon runt trädet för att det ska leva men 
även för att man ska kunna uppleva det på ett bra sätt. Exakt hur stor skyddszonen be-
höver vara beror på framtida tänkt markanvändning. 
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Övrigt 

Skulle man vilja gå vidare och kartlägga områdets naturvärden mer noggrant bör man i 
första hand inventera ekdungen i delområde 1 med avseende på groddjur, insekter, 
svampar och eventuellt lavar mer ingående.  

Även våtmarken i delområde 5 skulle med fördel kunna inventeras ytterligare under 
andra tider på året. 

Fjärilar 

Fjärilar noterade vid besöket: mindre guldvinge, rovfjäril, amiral och påfågelsöga. 

Däggdjur 

Däggdjur noterade vid besöket: fälthare, kanin, spår av rådjur, mink samt eventuellt vild-
svin.  

Inför rapportskrivandet har det inte gått att hitta några uppgifter om fladdermusfaunan i 
området. En uppgift har hittats om fynd gjorda 2002-09-11, ca 2 km söder om planom-
rådet av pipistrell (Pipistrellus pipistrellus) samt dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus). Bägge 
hade dödats av vindkraftverk.  

Det finns flera lämpliga delhabitat för fladdermöss i planområdet, både födosöksområ-
den och lämpliga platser, t ex hålträd, för yngelkolonier och övernattning. En omvand-
ling av markanvändningen i planområdet kommer att påverka fladdermusfaunan.  

Fåglar 

Noterade fåglar finns i bilaga 3. 

 

Naturvårdsintressen i området 

Naturminnesförklarade träd enligt beslut 1963-10-03. Objekt nummer 1004059, 
1004060.  

Kända, rödlistade arter i området: 

Eklackticka (Ganoderma resinaceum), rödlistekategori EN, starkt hotad. 

Grå skärelav (Schismatomma decolorans), rödlistekategori NT, nära hotad.  

Gulringad vedharkrank (Ctenophora flaveolata), rödlistekategori NT, nära hotad. 

Göktyta (Jynx torquilla), rödlistekategori NT, nära hotad. 

Hämpling (Carduelis cannabina), rödlistekategori VU, sårbar. 

Sånglärka (Alauda arvensis), rödlistekategori NT, nära hotad. 
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Deltagare 

Denna rapport är upprättad av Jonas Engzell och Sofia Engzell. 
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Noterade fåglar inom planområdet Rävabygget 4:1 m fl 
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