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Växjö - 170828 

 

Att: Emina Kovacic 

Stadsbyggnadsavdelningen 

Rådhusgatan 10 

374 81 Karlshamn  

 

Yttrande till ärende med dnr 2013/2953 

Förslag till hantering av naturvärden i ny detaljplan för Mörrums bruk                                                         

Gustaf Aulén, Skogsekolog 

 

Kort bakgrund                                                                                                                                                                          

Jag har på uppdrag av Södra Cell Mörrum tagit del av förslaget till detaljplan, MKB:n till 

granskningsskedet, inventeringsrapporterna från konsulten Enetjärn AB, samt en del korrespondens i 

ärendet mellan Södra Cell och Karlshamns kommun. 170613 träffade jag Elwira Gustavsson 

(miljöchef på Södra Cell Mörrum) tillsammans med Per Håkansson (processingenjör). Vi gick igenom 

ärendet samt gjorde en översiktlig besiktning i fält. Ett nytt möte skedde 170705 och förutom Elwira 

Gustafsson deltog då Jan-Olof Karlsson (teknikchef) och Lars-Göran Svensson (underhållschef). I 

samband med mötet gjorde vi även en förnyad fältbesiktning. Södra Cells representanter är fullt 

medvetna om att det finns naturvärden att ta hänsyn till i samband med utökningen av industrimarken. 

Södras strävan är därför att åstadkomma en så bra avvägning mellan naturvård och industriintressen 

som möjligt. Nedan ger jag förslag på hur detta skulle kunna åstadkommas. 

 

Området som helhet 

I konsulten Enetjärns inventering med bedömning av naturvärdena från 2014 samt artinventering 2016 

finns bra sammanfattande beskrivningar av hur naturen inom det aktuella området ser ut. (se nedan).   

Landskapet i denna del av Blekinge präglas av dalsänkor och kustslätter som ligger mellan lövskogsklädda 
moränkullar och kala berghällar. Inventeringsområdet (43 ha) består till övervägande del av jordbruksmark av 
typerna åkermark, vallodling eller 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 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, ask, lönn och avenbok. 
Vidkroniga träd vittnar om att den trädklädda marken tidigare varit mycket öppnare, och numera finns ofta ett 
tätt buskskikt. Markfloran är tämligen artfattig. 
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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 ytterligare 

en gårdsmiljö med grova ekar. 

Förslag                   

För att få bästa avvägning mellan hänsyn till de värdefullaste naturvärdena och behovet av 

industrimark är det lämpligt att använda målkoderna för de gröna skogsbruksplanerna. Dessa är väl 

beprövade instrument sedan 20 år, inte bara inom Södra utan i skogsbruket som helhet. Målkoderna 

delas in i fyra nivåer: Generell hänsyn (PG), Kombinerade mål (K), Naturvård Skötsel (NS) och 

Naturvård Orört (NO). Även om koderna ursprungligen är framtagna för skogsbruksplanering fungerar 

de utmärkt på alla former av trädbärande miljöer. 

Målkoderna NO och NS används för frivilliga avsättningar. Målkoden sätts utifrån de naturvärden 

(inklusive arter) som man önskar prioritera i den enskilda avdelningen. För NS kan det röra sig om en 

lång rad olika alternativ. Dessa finns beskrivna i Södras skrift Naturvård i NS-bestånd (bilaga 1). I 

detta skede går jag dock inte närmare in på skötseln eller om NO eller NS är mest lämpligt. Det får 

avgöras senare. I de fall både där koderna är tänkbara har jag lagt den troligen bästa målkoden först. 

Utifrån underlaget från konsult Enetjärns båda inventeringar, MKB:n samt Södra Cells kontakter med 

Karlshamns kommun och länsstyrelsen föreslår jag följande hantering av de på karta nedan (karta 1) 

redovisade objekten. Kartan visar dels avsättningar och generell hänsyn, dels objekt som helt eller 

delvis behöver tas bort. Separata redovisningar av de två kategorierna finns på karta 2 och 3 i 

anslutning till respektive avsnitt.  
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Frivilliga Naturvårdsavsättningar.    

 
1. Igenväxande ekhage inklusive märgelgrav och stenmur    

(objekt A, 4 och delar av 3 i inventeringen från 2014). Naturvärdesklass 1.                                                                  

Objektet är i artinventeringen angivet som särskilt värdefullt för främst fåglar och 

näringssökande fladdermöss. Inventerarna misstänker också att det kan finnas en 

kolonia av dvärgpipistrell (en av landets vanligaste fladdermusarter) i området. 

Områdets bedömda höga naturvärden har gjort att Södra Cell föreslagit att det skall 

läggas utanför detaljplaneområdet, men få statusen av en frivillig avsättning.  

 

Kommentar Gustaf Aulén:  

Området är till största delen omgivet av hävdad åkermark. Denna typ av objekt är 

ingalunda någon unik företeelse i södra Blekinges skogs- och odlingslandskap. Inte 

heller den naturtyp som präglar objektet. Konsultfirman Enetjärn har föreslagit 

naturvärdesklass 1 (mycket högt naturvärde) vilket trots allt känns rimligt utifrån 

det man hittat inom det begränsade område man inventerat. Södra Cells förslag att 

lägga objektet utanför detaljplaneområdet visar på en hög naturvårdsambition. 

Risken finns dock att det blir en naturvårdsåtgärd som inte räknas från 

myndigheternas sida. Detta vore olyckligt då det skulle en signal till markägaren 

om att objektet inte är värt att skydda. Runt ekhagen löper en mur som föreslås blir 

kvar. Däremot kan utlöparna i åkermarken helt eller delvis behöva tas bort. 

 

Målkodsförslag: NS eller NO 
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2. Centrala skogsdungen 

(Objekt D och 13 i inventeringen från 2014). Naturvärdesklass 2. 

Området är en blandlövskog med så väl primära som sekundära träd. Av de primära 

trädslagen är det främst björk som börjar gå med följd att det finns en hel del 

björkhögstubbar. Objektet är angivet som särskilt värdefullt för bl.a fåglar och 

fladdermöss. I objektet ingå även en gammal övergiven lada i sydväst och ett antal 

stenmurar. 

 

Kommentar Gustaf Aulén:  

Konsultfirman Enetjärn har föreslagit naturvärdesklass 2 (högt naturvärde), alltså 

lägre naturvärde än objekt ovan. Södra Cell vill ändå prioritera en hög naturvårds-

ambition här trots att objektet delvis ligger i vägen för expansionsplanerna. Det går 

att kombinera de två målen genom att möjliggöra en förbifart i östra delen och 

begränsa den södra delen där det främst ungskog och buskar. Gränsen i väster kan 

bibehållas mot vägen och även den norra gränsen mot mur och öppen mark kan 

bevaras intakt. En exakta gränsdragningen bör markeras i fält så att inte 

missförstånd uppstår. Den gamla ladan bör vara kvar då den kan utgöra den kanske 

viktigaste tänkbara platsen för en fladdermuskoloni i området 

 

Målkodsförslag: NO 

 

3. Fuktängen 

(Saknas i biotopinv. 2014, men finns i Artinv.2016 ) Ingen naturvärdesklassning. 

Objekt är i artinventeringen är angivet som särskilt värdefullt för fåglar och troligen 

även för groddjur, saknar naturvärdesklassning. Fuktängen ligger öster om 

järnvägen.  
 

Kommentar Gustaf Aulén:  

Läget på fuktängen i anslutning till viken i söder höjer naturvärdet 

 

Målkodsförslag: NS 

 

4. Åkerholmar i nordost med odlingsrösen och övervuxen stenmur 

(Objekt 20 samt 21 i biotopinventeringen från 2014). Ingen naturvärdesklassning. 

      Solexponerade ingenväxande buskrika åkerholmar i en vallodling. Vissa av  

      holmarna har också lövträd och gott om stenblock. Objekten är bedömda som  

      värdefulla för kräldjur, insekter, fladdermöss och fåglar.  

 

Kommentar Gustaf Aulén:  

Objekten ligger inom detaljplaneförslaget. 

 

Målkodsförslag: NS 
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Generell hänsyn (detaljhänsyn)   

 

5. Fyra grova lövträd i anslutning till bebyggelse 

(Objekt B i biotopinventeringen från 2014). Naturvärdesklass 1. 

 

Hänsynsförslag:                                                                                                               

Träden sparas så långt möjligt med hänsyn till risker för skador på människor och 

byggnader i samband med stormfällning eller att träden dör på rot. Döda träd kan 

lämpligen sparar som högstubbar där vissa grova grenar kan kapas på säker höjd 

och vara kvar (kandelaberstubbar, av de typ som numera görs i parker med gamla 

grova träd) 

 

6. Två grova ekar vi parkeringsplats 

(Objekt C i biotopinventeringen från 2014) Naturvärdesklass 1. 

 

Hänsynsförslag:                                                                                                            

Träden sparas så långt möjligt med hänsyn till risker för skador på människor och 

byggnader i samband med stormfällning eller att träden dör på rot. Döda träd kan 

lämpligen sparar som högstubbar där vissa grova grenar kan kapas på säker höjd 

och vara kvar (kandelaberstubbar, av de typ som numera görs i parker med gamla 

grova träd) 

 

7. Före detta gårdsmiljö 

(Objekt E i biotopinventeringen från 2014) Naturvärdesklass 2                                               

Den lada som nämns i inventeringen finns inte kvar 

 

Hänsynsförslag: Spara den grova blodboken samt träd och buskar i anslutning till    

den och ut mot vägen i väster. Övriga delar behöver nyttjas för utvidgningen av  

vedgården 

 

8. Stenmur mellan två åkerfält 

(Objekt 1 i biotopinventeringen från 2014)                                                                 

Muren ligger utanför förslaget till detaljplan 170705 

 

Hänsynsförslag: Muren sparas 

 

 

9. Öppen åkerholme med buskvegetation 

(Objekt 2 i biotopinventeringen från 2014) 

 

Hänsynsförslag: Åkerholmen sparas 
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10. Stenmur mellan två åkerfält 

(Objekt 5 i biotopinventeringen från 2014)                                                                 

Muren ligger i västra kanten av förslaget till detaljplan 170705 

 

Hänsynsförslag: Muren sparas 

 

11. Dike mellan tvååkerfält 

(Objekt 7 i biotopinventeringen från 2014) 

Diket ligger i västra kanten av förslaget till detaljplan 170705. Vissa delar av det 

gamla diket är kulverterade 

 

Hänsynsförslag: Sparas 

 

12. Beskuggad stenmur omgärdad av betesmark och fruktträdgård 

(Objekt 9 i biotopinventeringen från 2014) 

 

Hänsynsförslag: Sparas.  

 

 

13. Stenmur mellan två åkerfält: 

(Objekt 10 i biotopinventeringen från 2014)                                                                  

 

Hänsynsförslag: Sparas 

 

 

14. Två stenmurar som kantar en grusväg 

(Objekt 16 i biotopinventeringen från 2014)                                                                 

Ligger i anslutning till objekt 2 

 

Hänsynsförslag: Det mesta av murarna sparas. En viss anpassning till utökningen 

av industrimarken i söder kan behöva göras liksom i norra ändan. 

 

 

15. Brett dike i åkermark 

(Objekt 18 i biotopinventeringen från 2014)                                                                  

 

Hänsynsförslag: Ingen åtgärd 

 

16. Stenmur vid fuktäng:  

(Objekt 19 i biotopinventeringen från 2014)                                                                  

 

Hänsynsförslag: Sparas 

 

17. Stenmur och odlingsröse i åkermark 

                (Objekt 21 i biotopinventeringen från 2014)                                                                 

Hänsynsförslag: Sparas 
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Enstaka objekt som helt eller delvis behöver tas bort 

 

 

A. Stenmur – (Objekt 15 i biotopinventeringen från 2014) 

Kommentar Gustaf Aulén:  Muren är kraftig beskuggad och ligger nära nuvarande 

industriområdet. Den behöver till stor del tas bort för att det skall var möjligt att expandera 

norrut enligt detaljplan. 

 

B. Slånbärssnår på åkermark - (Objekt 6 i biotopinventeringen från 2014) 

Kommentar Gustaf Aulén:  Snåret behöver sannolikt tas bort vilket knappast kommer ha någon 

större betydelse för fågellivet inom detaljplaneområdet. Det finns gott om buskmarker som 

dessutom ligger i anslutning till träd inom detaljplaneområdet. Många av buskmarkens 

fågelarter nyttjar även träd för sina födosök.  

 

C. Stenmur i åkerkant - (Objekt 8 i biotopinventeringen från 2014) 

Kommentar Gustaf Aulén: Muren är kraftigt beskuggad och har i inventeringen bedömts inte ha 

”optimala förhållanden för biologisk mångfald” Muren finns i det delområde som behöver 

nyttjas vid utökningen av industriområdet. Med tanke på den stora mängd stenmurar som finns i 

landskapet varav flera i soliga gynnsamma lägen och som bör prioriteras och dessutom kan 

sparas utan konflikt med industrimarken, så kan denna utgå. 
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D. Fyra små åkerholmar i en vallodling - (Objekt 11 i biotopinventeringen från 2014) 

Kommentar Gustaf Aulén: Åkerholmarnas ligger i vägen för den tilltänkta expansionen och 

behöver därför tas bort 

 

E Odlingsröse och delvis raserad stenmur - (Objekt 12 i biotopinventeringen från 2014) 

Kommentar Gustaf Aulén: Objekt ligger i vägen för den tilltänkta expansionen och behöver 

därför tas bort 

 

F. Beskuggad stenmur i kraftledningsgata- (Objekt 14 i biotopinventeringen från 2014) 

Kommentar Gustaf Aulén: Muren har bedömts inte ha ”optimala förhållanden för biologisk 

mångfald”. Den behöver tas bort för att ge plats för industrimarken. 

G. Stenmur på ömse sidor om järnvägen - (Objekt 17 i biotopinventeringen från 2014)                                                                  

Kommentar Gustaf Aulén: Muren har bedömts inte ha ”optimala förhållanden för biologisk 

mångfald”. Den behöver tas bort för att ge plats för industrimarken. 

H. Två stenmurar mellan åkerfält (Ligger i anslutning till objekt 1) 

Kommentar Gustaf Aulén: Objekt ligger i vägen för den tilltänkta expansionen och behöver 

därför tas bort 

 

I. Nordligaste och sydligaste delen av mur nummer 14  

Kommentar Gustaf Aulén: Vissa delar av muren kan behöva tas bort för att ge plats för 

industrimarken 

 
 
Slutsats från Enetjärns inventering 
Inom det Inventerade området bedöms det Inte finnas något hinder för att bevilja en dispens 
för att ta bort biotopskyddade objekt. Däremot kan det vara önskvärt att etablera 
motsvarande miljöer Inom planområdet eller I omgivningen för att undvika en nettoförlust 
av viktiga livsmiljöer.  
 
Kommentar Gustaf Aulén: Då det i området redan finns gott om stenmurar/rösen och buskar 

bedöms inte uppförandet av nya murar eller tillskapande av ytterligare buskmarker vara 

motiverat 
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Kommentar till slutsatserna från artinventeringen  

 

Begreppet ”biologisk mångfald” 

Kommentar Gustaf Aulén: till sid 7 i bilaga 3 

Konsulten har angivit att man med begreppet ”naturvärde” avser objekt av ”betydelse för 

biologisk mångfald”. Begreppet ”biologisk mångfald” är dock problematiskt att använda i 

naturvården då höga naturvärden inte nödvändigtvis betyder en mångfald av arter. Fynd av 

enstaka ovanliga arter skall inte schablonmässigt kallas för ”biologisk mångfald”, något som 

tyvärr är mycket vanligt inom såväl naturvårdsforskning som i naturvård.  

Om ett objekt har 50 vanliga arter så innebär det mer biologisk mångfald än ett med 5 ovanliga 

arter. Ändå är det förmodligen det senare objektet som har högre naturvärden. Det kan 

naturligtvis förekomma att fynd av ovanliga arter är en signal på att det finns en mångfald andra 

arter i beståndet, på det enskilda trädet, växtplatsen eller vad det kan vara. Men det är ingalunda 

givet. Det är därför viktigt att vara mer stringent i sitt språkbruk när man beskriver det man vill 

skydda eller ta hänsyn till. Den som tar del av inventeringsrapporterna och även i andra 

sammanhang stöter på begreppet ”biologisk mångfald” måste ha en kritisk hållning. 

 

Fåglar 

Kommentar Gustaf Aulén: 

Jag delar i stort slutsatserna i inventeringen som sammanfattats på detta sätt: 

Bedömningen är att de utpekade arter som förekommer inom området är så pass vanliga både lokalt, 

regionalt och nationellt och att förekomsterna inom planområdet är så små och I sammanhanget 

oviktiga att ett genomförande av detaljplanen inte skulle påverka bevarandestatusen för någon art. 

Dock skulle detaljplanens genomförande — liksom all annan exploatering av naturmiljöer — medföra 

en viss förlust av biologisk mångfald genom bortfall av livsmiljöer. 

Groddjur 

Kommentar Gustaf Aulén: 

Jag delar i stort slutsatserna i inventeringen som sammanfattats på detta sätt: 

Det finns sedan tidigare inga registrerade observationer I Artportalen av groddjur inom eller i direkt 

närhet till planområdet. Vid fältbesöken gjordes en observation vardera av de utbredda och vanliga 

arterna vanlig padda och mindre vattensalamander, men inget tydde på att någon av arterna har viktiga 

lekvatten inom planområdet. Överhuvudtaget gjordes inga iakttagelser som Indikerade att någon plats 

inom planområdet hyser viktiga förekomster av groddjur. Området bedömdes överlag som tämligen 

ointressant ur groddjurssynpunkt, med undantag för en mindre vattensamling som är belägen just 

utanför planområdet men som ändå kan tänkas beröras av planens genomförande. 
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Kräldjur 

Kommentar Gustaf Aulén: 

Trots mycket ambitiösa inventeringsinsatser efter bl.a hasselsnok och sandödla kunde inga av 

dessa arter påträffas. Arterna är visserligen svårinventerade, men de är också ovanliga och de 

inventerade områden skiljer sig inte markant från landskapet i stort. För sandödla saknas också 

tillräckligt goda förutsättningar för en population. De allmänna arterna kopparödla och 

skogsödla påträffades. Sammanfattningsvis finns inga belägg för att området skulle var särskilt 

värdefullt för ovanliga kräldjur 

Läderbagge     
Kommentar Gustaf Aulén: 

Jag delar i stort slutsatserna i inventeringen som sammanfattats på detta sätt: 

Förekomst av läderbagge kunde inte påvisas i det aktuella området. Det saknas för arten lämpliga 

livsmiljöer. Antalet rötskadade grova ekar är få och träden inte av sådan kvalitet som de är där arten 

brukar påträffas. Det bedöms därför vara högst osannolikt att arten skulle finnas i det aktuella området 
 

     Fladdermöss 
     Texten nedan är en sammanfattning av slutsatserna från Enetjärns artinventering                                                        

      Sammanlagt noterades tolv fladdermusarter vid inventeringen. Förutom de vanligaste arterna     

      nordfladdermus, dvärgpipistrel, större brunfladdermus, vattenfladdermus och mustasch-  

      taigafladdermus påträffades även gråskimlig fladdermus, brunlångöra och trollpipistrel.                          

      Dessutom registrerades de mer ovanliga arterna fransfladdermus, barbastell, sydfladdermus och  

      mindre brunfladdermus. Mindre brunfladdermus är en mycket ovanlig art som förekommer  

      sporadiskt i södra Sverige. Flertalet fynd antas vara flyttande individer. Koncentrationer av fynd finns  

      i västra Blekinge där arten antas ha yngelkolonier. Den svenska populationen bedöms till ca 40  

      individer. Sydfladdermus har observerats norrut till Västergötland, en yngelplats har nyligen  

      påträffats vid Växjö. Den svenska populationen bedöms till ca 30 individer.  

 

       Barbastell förekommer i hela Götaland. Arten har gått kraftigt tillbaka. Under senare år har riktade  

      inventeringsinsatser resulterat i fynd av flera yngelkolonier. Den svenska populationen uppskattas  

      till 500-1000 individer. Data från Småland visar att födosökande barbastell kan röra sig åtminstone  

     4 km från yngelkolonierna. Enligt europeiska uppgifter kan honorna söka inom en sträcka på 7 km.       

     Fransfladdermus förekommer i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Den svenska  

     populationen uppskattas till mellan 1000-10.000 individer. Av detta framkommer att data om  

      fladdermössens förekomst i landet ar stora osäkerheter. Fynden av rariteterna fransfladdermus, syd-  

      fladdermus och mindre brunfladdermus handlar troligen mestadels om förbiflygande och tillfälligt  

      födosökande individer. Flest fladdermusarter fanns i lövskogsområdena och gårdsmiljön. Här finns  

      flera goda jaktmiljöer i form av luckiga lövskogsbestånd, bryn, småvägar, buskmarker och murar 
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     Kommentar Gustaf Aulén:  

      Det är ett imponerande resultat med 11-12 påträffade arter, varav fem är vanliga, tre     

     tämligen vanliga och fyra ovanliga.  Mest intressant är fyndet av barbastell även  

     om någon koloni inte kunde påträffas. Som påpekats i inventeringen ovan så rör sig  

      barbastellen över mycket stora  områden och sett ur ett landskapsperspektiv så bör det  

      föreslagna detaljplaneområdet endast utgöra en liten del av artens födosöksområde.               

     Det omgivande landskapet består av mycket större lövområden och har rimligen ännu bättre  

     förutsättningar för fladdermöss än inom det  begränsade detaljplaneområdet. Inga av de  

     påträffade arterna torde därför vara helt knuta till det studerade området och saknas i  

     omgivningen eller i andra delar av Blekinge med liknande miljöer. I den här typen av  

     landskap är det knappast bristen på jaktmarker som påverkar förekomsten av fladdermössen  

     utan tillgången till lämpliga boplatser. Det förefaller som att detta är en bristvara inom  

     detaljplaneområdet.  I tabell 5 (sid 12) i artinventeringen redovisas i vilka områden de olika  

     arterna påträffats. Dessa finns markerade på figur 8 (sid 21). Fynden har legat till grund för  

     våra åtgärdsförslag. Bevarandet av de bästa miljöerna för fladdermöss inom föreslaget  

     detaljplaneområde är  således väl beaktat av den kombination av frivilliga avsättningar och  

     generell hänsyn som framgår av  karta 2.  

 

 

 

    Problematiken med Artskyddsförordningen 
 

     Kommentar Gustaf Aulén:  I samband med hanteringen av fladdermusfynden har   

     tillämpningen av Artskyddsförordningen diskuterats. Artskyddsförordningen såsom den är   

     formulerad och implementerad i Miljöbalken har skapat många problem för   

     tillämpningen. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har därför i en gemensam skrivelse  

     till regeringen  begärt en översyn av förordningen. I nuvarande skick är den inte bara  

     rättsosäker, då den  är strid med annan lagstiftning, det råder också starkt delade meningar  

    från flera aktörer hur den skall tillämpas i enskilda fall.    

 
    När det gäller fladdermössen så är det enligt § 4 förbjudet att avsiktligt störa fladdermöss,  

    under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder eller att skada  

    eller förstöra deras fortplantningsområden eller viloplatser. Som framgår av skrivningen så  

    ligger fokus på avsiktlig störning.  

 

    De vanligaste fallen handlar om ”problem” med fladdermöss i byggnader som kan vara  

    såväl viloplats som uppfödnings- eller övervintringsplats. Det finns inga skrivningar som i  

    detalj går in på hanteringen av övriga platser där fladdermöss påträffas, exempelvis när de  

    jagar över exempelvis vatten, skogskant eller bland bebyggelse. När länsstyrelsen prövar  

    ett ärende enligt § 14 i Artskyddsförordningen så skall det handla om en arts  

    bevarandestatus inom dess naturliga utbredningsområde i landet och risken för att en  

    störning på ett betydande sätt kan  få negativa konsekvenser på populationen.      

    Bedömningen skall alltså göras på populations- nivå och inte isolerat på lokal eller  

    individnivå. Det är i det sammanhanget också viktigt att olika skydds- och hänsynsåtgärder  

    vägs in och värderas på ett konstruktivt sätt.  
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Slutsatser och rekommendationer från MKB och inventeringarna                                                                 

Från MKB                                                                                                                                                                                        

Ur perspektivet hälsa och säkerhet bedöms detaljplanen inte medföra några signifikanta negativa 

konsekvenser. En effekt av detaljplanen är ianspråktagande av viss andel naturmark vilket innebär en 

negativ påverkan på naturmiljön. Större delen av den naturmark som berörs är dock av begränsat värde. 

Denna påverkan bedöms därför som acceptabel.   

Från Artinventeringen 

Vad gäller samtliga artgrupper utom fladdermöss har det konstaterats att området inte är särskilt 

artrikt. De arter som påträffats är relativt vanligt förekommande. För fåglar utgörs de viktigaste 

miljöerna inom planområdet av ekhagen i nordväst och fuktängen i sydost. Dessa områden hyser 

biotopkvaliteter som är mindre vanliga i landskapet idag och är viktiga för många fågelarter. Vår 

bedömning är att detaljplanens genomförande skulle minska livsutrymmet för några arter men det 

är arter som fortfarande förekommer relativt talrikt i regionen och ingreppet riskerar inte att 

påverka arternas bevarandestatus eller deras möjlighet att fortleva i regionen. 

De rödlistade, eller på andra sätt utpekade, arter av fåglar, kärlväxter, groddjur och kräldjur som har 

konstaterats eller som bedöms finnas i området har det gemensamt att de är utbredda arter som 

förekommer talrikt på många håll i Karlshamns kommun, i Blekinge län och i Sverige i stort. 

Förekomsterna inom planområdet är så små, och i sammanhanget obetydliga, att en förlust av 

livsmiljöer för detta fåtal individer inte bedöms medföra någon påverkan på respektive arts 

bevarandestatus. Mot bakgrund av rådande rättspraxis bedöms dessa förekomster därmed inte utgöra 

hinder i det fortsatta planarbetet. Med relativt enkla skyddsåtgärder kan påverkan begränsas och med 

hjälp av kompensationsåtgärder kan nettoeffekten bli nära, eller lika med, noll för berörda arter. För 

fladdermössens del berörs däremot ett antal arter som inte är utbredda och talrikt förekommande, utan 

även små förekomster kan utgöra en mycket viktig del i arternas svenska populationer. Risken finns 

därför någon eller några arters bevarandestatus påverkas i negativ riktning av detaljplanens 

genomförande.  

 
 
 
Kommentar Gustaf Aulén:                                                                                                                                                

Jag delar i stort de slutsatser som undersökningarna redovisar ovan. Jag vill samtidigt 

understryka vikten av att det studerade området hanteras ur ett vidare landskapsperspektiv. De 

miljöer som förekommer inom detaljområdet är typiska för stora delar av södra Blekinge vilket 

innebär att de arter som påträffats inom området kan förväntas finnas på många platser i 

landskapet. Detta gäller även i hög grad fladdermössen. Södra Blekinges blandbygd är ett av 

landets rikaste när det gäller fladdermusförekomster. Ur den aspekten är det inte så förvånande 

att det påträffats 12 arter inom inventeringsområdet. Det finns därför bra förutsättningar för att 

kombinera utökningen av industriområdet med de ovan föreslagna frivilliga avsättningarna och 

detaljhänsynen utan att arternas förekomst i landskapet i stort på ett allvarligt sätt skulle 

äventyras.  
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