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Om dokumentet

Södra Cell Mörrum 

Artinventering inför detaljplan för Rävabygget 4:1 m fl, Karlshamns kommun, Blekinge län.

Utredningen har genomförts under tiden april 2016 till september 2016.

Detta dokument utgör ett komplement till miljökonsekvensbeskrivningen för projektet. 

Följande personer har medverkat i utredningen: 

Sofia Lund, Enetjärn Natur AB – uppdragsledare, rapportsammanställning. 

Kaj  Svahn  Enetjärn Natur AB- inventering och bedömningar av fåglar och groddjur.  

Lilian Karlsson, Naturcentrum AB - inventering och bedömningar av fladdermöss och kräldjur. 

Örjan Fritz, Naturcentrum AB - inventering och bedömningar av kräldjur.

Omslagets framsida: Sydöstra delen av planområdet med befintlig verksamhet i bakgrunden.

För bakgrundskartor gäller © Lantmäteriet Dnr 2013/0058. I rapporten har det senaste tillgängliga or-

tofoto använts. Sedan fotot togs har det skett förändringar i södra delen av planområdet där ett mindre 

skogsbestånd har tagits ner och ersatts av en upplagsyta.
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11 Inledning

1.1 Bakgrund
Södra Cell bedriver verksamhet vid Mörrum i Karlshamns kommun. För att utveckla verksamheten 

krävs en detaljplan för Rävabygget 4:11 med flera fastigheter i anslutning till nuvarande verksamhets-

område. En naturvärdesinventering gjordes i området 2014. Vid samråd med kommun och länsstyrelse 

framfördes att arter som omfattas av fridlysning eller är hotade behöver inventeras noggrant i området.  

För att tillmötesgå de synpunkter som länsstyrelsen lagt fram i yttrande daterat 2016-02-29 har det att 

gjorts riktade artinventeringar efter åkergroda, långbensgroda, större vattensalamander, sandödla, has-

selsnok, läderbagge, fladdermöss och rödlistade fåglar.

Inventeringsområdet är 43 ha stort, och består till stora delar av jordbruksmark. Åkrarna brukas ännu, 

men på de ingående betesmarkerna har hävden nyligen upphört.

1.2 Syfte
Syftet med artinventeringarna var att kartlägga om de aktuella arterna förekommer i området och i så 

fall i vilken omfattning och hur de nyttjar området. Denna kunskap ska användas för att säkerställa att 

viktiga artförekomster inte kommer till skada av den planerade verksamheten och eventuellt ligga till 

grund för anpassningar och skyddsåtgärder för att minimera påverkan på dessa arter.

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 Artdatabanken enligt 
internationella kriterier och revideras regelbundet. Den 
senaste rödlistan publicerades 2015.

Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot är 
listan ett viktigt hjälpmedel för att göra naturvårdsprio-
riteringar, i arbetet med att nå Sveriges miljömål, däri-
bland Ett rikt växt och djurliv.

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär 
fridlysning av ett antal arter och alla vilda fåglar, samt 
skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsfördningen inför-
livar 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 livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.
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22 Artinventeringar

Kapitlet redogör för metodik och resultat för de artinventeringar som genomförts.

2.1 Fåglar

Metodik

En bedömning har gjorts kring områdets förutsättningar för fåglar. Samtliga vilda fåglar i Sverige är 

utpekade i Artskyddsförordningen. Naturvårdsverket har dock gjort en tolkning att ”även om alla få-

gelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt 

sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet”. Fokus i denna utredning har 

därför varit arter som är rödlistade eller utpekade i bilaga 1 till fågeldirektivet. 

Området besöktes 2016-04-22, 2016-04-23 samt 2016-05-13/14 (nattetid). Ett ytterligare fältbesök 

gjordes även 2016-06-12/13 för att täcka in fågelarter som anländer från sina vinterkvarter senare på 

våren. Vid detta besök eftersöktes nattsjungande arter under de mörka timmarna samt dagaktiva arter 

under de tidigaste morgontimmarna. Området, utom tomtmark och den odlade åkermarken, genom-

gicks till fots för att lokalisera häckande fåglar. Vädret var gynnsamt med mycket svag vind, klart till 

halvklart och ca 10 grader varmt. Förutom de egna observationerna vid årets inventeringar ligger en 

genomgång av rapporter till Artportalen till grund för de bedömningar som presenteras nedan. 

Bedömningar kring områdets fågelliv har gjorts tidigare i samband med Enetjärn Naturs naturvärdesin-

ventering av området (Enetjärn Natur 2014). Sedan dess har Artdatabanken publicerat en ny uppdate-

rad rödlista (2015) vilket gör att delvis andra arter är aktuella för utredning i dagsläget. 

Resultat

Inom planområdet observerades 44 fågelarter.  Dessa redogörs för i tabell 1. 

Några kommentarer kring observationerna kan vara på sin plats. Det som sticker ut mest är fyndet av 

en sjungande busksångare i buskagen längs järnvägsspåret som löper norrut från fabriksområdet. Arten 

är en mycket sällsynt gäst i södra Sverige och ingår inte i Blekinges häckfågelfauna. Fyndet var således 

mycket oväntat och lockade många fågelskådare till platsen. Att den dök upp i planområdet är dock 

inget som påverkar bedömningen av områdets värde ur ett fågelperspektiv. Uppträdandet kan snarast 

anses som rent slumpartat och då arten inte ställer några höga krav på sin livsmiljö innebär dess upp-

dykande inte att buskagen i planområdet är bättre för arten än andra buskage omgivningen. 

Av de övriga listade arter som noterades vid inventeringarna saknar backsvala, brun kärrhök och gråtrut 

lämpliga häckningsmiljöer inom området medan gulsparv, stare, sånglärka, sävsparv och tornseglare 

utreds närmre nedan.
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2
Strax utanför planområdesgränsen noterades även ett par av trana FD och en sjungande svart rödstjärt 
NT. Ingen av arterna bedöms kunna hitta lämpliga häckningsplatser inom planområdet.

Observera att inventeringarna har fokuserat helt på listade arter och dessa bedöms ha täckts in full-

ständigt. Ett antal vanligt förekommande arter kan dock antas förekomma inom planområdet även om 

inga observationer gjordes vid inventeringarna, till exempel rödhake, taltrast och blåmes. 

Inga av de observationer som gjordes i samband med fältbesöken 2016 föranleder några avgörande 

förändringar av de bedömningar som presenteras i den tidigare naturvärdesinventeringsrapporten. 

Tabell 1. Lista över de fågelarter som observerades inom planområdet vid inventeirngarna 2016. Arter med fet stil be-
döms häcka inom planområdet medan övriga endast råkat passera. FD avser att arten omfattas av fågeldirektivet. 

Art

Backsvala NT Gulsparv VU Ormvråk Storskrake

Bofink Gök Ringduva Svarthätta

Brun kärrhök FD Göktyta Rödstjärt Sånglärka NT

Buskskvätta NT Hämpling Rörsångare Sävsparv VU

Busksångare NT Härmsångare Skata Sädesärla

Fasan Järnsparv Skogsduva Talgoxe

Fiskmås Kaja Sparvhök Tamduva

Gransångare Kråka Stare VU Tornfalk

Grågås Kärrsångare Steglits Tornseglare VU

Gråtrut VU Lövsångare Stenknäck Trädgårdssångare

Grönfink Näktergal Stenskvätta Törnsångare
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2Förekomst och livsmiljöer

Listade arter som påträffats inom, eller i direkt närhet till, planområdet under 2000-talet är: backsvala 
NT, blå kärrhök NT, FD, brun kärrhök FD, buskskvätta NT, busksångare NT, duvhök NT, fiskgjuse FD, fjällvråk NT, 

grönbena FD, gröngöling NT, gulsparv VU, havsörn NT, FD, hussvala VU, härfågel RE, kornknarr NT, FD, kungs-

fiskare VU, FD, kungsörn VU, FD, mindre hackspett NT, nattskärra FD, nötkråka NT, rosenfink VU, röd glada FD, 

silltrut NT, stare VU, svart rödstjärt NT, sånglärka NT, sångsvan FD, sädgås NT, sävsparv VU, tornseglare VU, 

trana FD, trädlärka FD, törnskata FD, vinterhämpling VU, vitkindad gås FD och ängspiplärka NT (Artportalen 

2016 samt egna observationer). Ytterligare några vattenanknutna arter är observerade i närområdet 

men nämns ej då de saknar livsmiljö inom planområdet, t.ex. änder, tärnor, trutar och doppingar.

Av de ovan nämnda arterna är det buskskvätta, 

gröngöling, gulsparv, hussvala, rosenfink, röd glada, 

stare, sånglärka, sävsparv, tornseglare, törn-

skata och ängspiplärka som bedöms kunna finna 

lämpliga livsmiljöer inom planområdet och som 

därför bedöms relevanta att utreda närmre. Svart 

rödstjärt häckar inne på fabriksområdet söder om 

planområdet, men bedöms endast i undantagsfall 

vistas inom planområdet. Övriga nämnda arter 

har endast rastat tillfälligt eller flugit över planom-

rådet. De bedöms sakna möjliga livsmiljöer inom 

området och för många av arterna når inte utbred-

ningen hit, varför de ej bedöms relevanta att utreda 

närmre.

En art som inte rapporterats från området under 2000-talet men som ändå, utifrån områdets miljöer, 

skulle kunna utgöra en potentiell häckfågel är rapphöna NT. Inga observationer gjordes dock under 

inventeringarna och vid kontakt med en lokal fågelskådare framkom att arten fanns i området fram till 

1970-talet, men ej därefter. Utsättning av rapphöna från Stensnäs gods har skett under 2000-talet och 

vid något tillfälle har fåglar därifrån setts bortåt Vekerum till, men endast tillfälligt (Thomas Nilsson i 

mail).

Buskskvätta NT

Flera uppgifter om häckning föreligger under senare år (Artportalen 2016). Det är dock inte helt klarlagt 

exakt var de genomförts, men att döma av miljöerna i området är det högst sannolikt att de genom-

förts vid fuktängen i sydost. Under inventeringarna konstaterades 2 par av buskskvätta häcka på denna 

fuktäng. I övrigt saknar arten lämplig biotop inom området.

Gröngöling NT

En kull med nyligen flygga ungar observerades i området 2007 (Artportalen 2016). Det är dock inte 

klarlagt huruvida boplatsen varit belägen inom eller utanför planområdet. Kontakt har tagits med rap-

portören för att utröna häckplatsens belägenhet, men då det förflutit nästan 10 år sedan observationen 

  Figur 1. Svarthättan finns inom planområdet men är inte 
rödlistad. Foto Kaj Svahn.
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2kunde inga närmre besked ges (Thomas Nilsson i mail). I övrigt föreligger endast enstaka observationer 

i häckningstid (Artportalen 2016). Inga observationer gjordes av arten under inventeringarna 2016 och 

det kan konstateras att den inte är en återkommande häckfågel i området. Ekhagen i nordväst utgör 

dock en lämplig miljö för födosök (arten lever i stor utsträckning på myror som plockas från marken) 

och skulle möjligen även kunna fungera som häckplats. 

Gulsparv VU

Sedan tidigare föreligger enstaka observationer av sjungande hanar under häckningstid. Vid invente-

ringarna bedömdes området hysa 3-4 olika revir av arten. 

Hussvala VU

Sedan tidigare föreligger enstaka observationer av tillfälligt rastande fåglar (Artportalen 2016). Vid 

inventeringarna gjordes inga observationer av arten trots att den eftersöktes noga vid samtliga byggna-

der inom området (arten häckar i princip uteslutande på byggnader). Utifrån detta dras slutsatsen att 

arten inte häckar inom området.

Rosenfink VU

Sedan tidigare föreligger en observation vardera av ensamma sjungande hanar 2005-05-23 och 2013-

05-29, samt en hona 2005-05-22 (Artportalen 2016). Det är inte klarlagt huruvida fåglarna befunnit sig 

inom planområdet eller strax utanför. Vid inventeringarna 2016 gjordes inga observationer av arten och 

det kan konstateras att arten inte är en återkommande häckfågel i området. Miljöer som skulle kunna 

attrahera rosenfink är företrädesvis buskagen kring fuktängen i sydost samt ekhagen i nordvästra delen 

av planområdet.

Röd glada FD

Sedan tidigare föreligger enstaka observationer i häckningstid från området 2002, 2005, 2010 och 

2013, men inte i en omfattning som tyder på att arten häckar i eller nära området (Artportalen 2016). 

Inga observationer av arten gjordes under inventeringarna 2016 och det kan således konstateras att 

arten inte häckar inom planområdet.

Stare VU

Sedan tidigare föreligger enstaka observationer av sjungande individer i häckningstid (Artportalen 

2016). Under inventeringarna 2016 gjordes flera observationer av arten och sammantaget bedöms ca 5 

par häcka inom planområdet.

Sånglärka NT

Sedan tidigare föreligger enstaka observationer av sjungande individer i häckningstid samt även en 

konstaterad häckning (Artportalen 2016). Under inventeringarna 2016 konstaterades 2 revir inom plan-

området.
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2Sävsparv VU

Sedan tidigare föreligger en konstaterad häckning i Byggesviken men det är oklart ifall den ägde rum 

inom eller utanför planområdet (Artportalen 2016). Vid inventeringarna 2016 konstaterades 1 revir inom 

planområdet, vid fuktängen i sydost.

Tornseglare VU

Sedan tidigare föreligger en konstaterad häckning från området kring Vekerum. Det är dock oklart exakt 

var den ägt rum (Artportalen 2016). Kontakt har tagits med rapportören för att utröna häckplatsens be-

lägenhet, men då det förflutit nästan 10 år sedan observationen kunde inga närmre besked ges (Tho-

mas Nilsson i mail). Några födosökande tornseglare observerades även i samband med inventering-

arna 2016, men inte under omständigheter som tydde på att de häckade inom området. Tornseglare 

är en notoriskt svårinventerad art då de rör sig över enorma ytor vid födosök, även under häckningen, 

och därför kan dyka upp långt ifrån platserna de häckar på. Det normala i denna del av landet är dock 

att de häckar på mänskliga byggnader, gärna under tegelpannor på hustak, eller i holkar. Tornseglare, 

liksom hussvala, eftersöktes noggrant vid byggnaderna inom planområdet men inga observationer 

gjordes som tydde på häckning. Utifrån detta dras slutsatsen att arten inte häckar inom planområdet.

Törnskata FD

Sedan tidigare föreligger endast någon enstaka rapport om 1 par (troligen rastande fåglar) någonstans 

vid Mörrums bruk 2013-05-10 (Artportalen 2016). Inga observationer gjordes vid inventeringarna 2016 

och törnskata bedöms således inte häcka inom planområdet trots att det finns lämpliga miljöer för 

arten inom området.

Ängspiplärka NT

Sedan tidigare föreligger inga observationer i häckningstid från området (Artportalen 2016). Vid inven-

teringarna 2016 gjordes inte heller några observationer av arten. Ängspiplärka bedöms således inte 

häcka inom planområdet.

Slutsats

Buskskvätta, gulsparv, stare, sånglärka och sävsparv är alla rödlistade arter som häckar med ca 1-5 par 

inom planområdet. Buskskvätta och sävsparv är helt knutna till fuktängen (se figur 2) längst i sydost 

medan de övriga finns mer utspritt. Utöver fuktängen bedöms ekhagen längst i nordväst vara den mest 

intressanta miljön ur fågelperspektiv inom området med förutsättningar för bl.a. gröngöling, törnskata 

och rosenfink. 

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 ovik-

tiga 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. 
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0 300 Meter
ÜViktigare fågelbiotoper

Planområde

Nyligen asfalterad yta

  Figur 2. Biotoper inom planområdet som bedömts vara särskilt viktiga för fågellivet. 
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22.2 Groddjur

Bakgrund

Samtliga elva arter groddjur i Sverige är fridlysta. Åkergroda och långbensgroda som denna inventering 

fokuserade på är båda strikt skyddade i artskyddsförordningen. Långbensgrodan är dessutom rödlistad 

(VU). 

Åkergrodan finns i hela Sverige och förekommer i flera olika slags miljöer. Långbensgrodans utbred-

ning är begränsad till sydöstra Sverige, Skåne, Blekinge och de sydöstligaste delarna av Småland samt 

Öland. Arten är knuten till stora skogsområden ofta med betydande inslag av lövskog, sumpskog, kärr 

eller bäckar (Artdatabanken). 

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

het till planområdet.

Metodik

Området besöktes kvällstid (i dagsljus) 2016-04-22, nattetid 2016-04-22/23, tidig morgon 2016-04-23 

samt nattetid 2016-05-13/14. Väderförutsättningarna var goda med svaga vindar, klart-halvklart och 

mellan 7-15 grader vid båda besöken.

I förväg lokaliserades potentiella lekvatten för grodor i form av två mindre vattensamlingar, en fuktäng 

samt några diken (figur 3). Dessa platser besöktes först i dagsljus för att eftersöka romklumpar och 

yngel och därefter nattetid för att lyssna och titta efter adulta groddjur. Vid nattbesöken genomlystes 

vattnen med en stark ficklampa och håv medfördes för att vid behov fånga in djuren och säkerställa 

artbestämningen.

Resultat

Vid besök 1 observerades en adult vanlig padda i objekt 5. I övrigt syntes eller hördes inga tecken på 

groddjursaktivitet i området. Vid besök 2 observerades en adult hane och en adult hona av mindre vat-

tensalamander i objekt 2. I övrigt gjordes inga observationer av groddjur.

Förekomst och livsmiljöer

Objekt 1 & 4

Dikena i området är djupa med branta kanter, på flera håll omgärdas de av vass. Dikena löper genom 

konstgödslad åkermark och vattenståndet var vid besöken 2016 lågt. Sammantaget bedöms de inte 

utgöra viktiga lokaler för groddjur, vilka lär ha svårt att ta sig upp eller ner för de branta kanterna. Längst 

ner i södra änden av objekt 4, där det övergår i objekt 5, är övergången mellan vatten och fast mark 

dock mindre brant och vattnet djupare.

Objekt 2

Litet vattenhål i form av en gammal märgelgrav belägen i en halvöppen ekhage och angränsande mot 

odlad mark med en mellanliggande stenmur. Norra delen av vattensamlingen är beväxt med bladvass 
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2medan södra delen är öppen så när som på en hel del nedfallna grenar och annat växtmaterial från 

omgivningen. Vattensamlingen skuggas till stor del av omgivande vegetation. Vattendjupet uppskattas 

till ca 0,5 meter i de djupaste delarna. Vid första besöket var vattnet av oklar anledning starkt grum-

lat vilket försvårade eftersök av groddjur. Vid andra besöket hittades två mindre vattensalamandrar. 

Lokalen bedöms hysa vissa värden för groddjur, i synnerhet då omgivningen med stenmurar, murken 

ved mm. erbjuder viktiga födosöks- och övervintringshabitat för vuxna djur, samt då vattendjupet är till-

räckligt för att vattensamlingen inte ska torka ut för tidigt på säsongen. Som lekvatten är platsen dock 

uppenbarligen inte särskilt eftertraktad.

5

2

3

4

1

0 300 Meter
ÜPlanområde

Nyligen asfalterad yta

Platser där groddjur eftersökt

  Figur 3. Lokaler där groddjur eftersökts inom planområdet.
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2Objekt 3

Liten vattensamling i ädellövskog med grunt vatten och en hel del vegetation i vattnet, både levande 

vattenväxter och nedfallna grenar och löv från omgivningen. Vid första besöket bedömdes lokalen 

som intressant för groddjur p.g.a. dess belägenhet i ädellövskog med omgivande stenmurar och andra 

lämpliga habitat för födosök och övervintring. Inga observationer av rom eller vuxna grodor gjordes 

dock. Vid andra besöket konstaterades vattensamlingen dock vara helt uttorkad, vilket indikerar att den 

saknar förutsättningar för att hysa salamandrar. Tack vare att dammen var helt uttorkad möjliggjordes 

mycket noggranna eftersök av rester efter romklumpar eller uttorkade grodyngel. Inga spår av grod-

djursaktivitet kunde dock hittas. Vattensamlingen bedöms således ej utgöra en viktig lokal för groddjur.

Objekt 5

Tuvig fuktäng som till stor del är beväxt av bladvass. Ängen översvämmas troligen vid höga vatten-

stånd, men vid fältbesöken 2016 fanns inget stående vatten på ängen. Ängen var överlag torr och 

förutsättningar för lekande groddjur saknades helt. På ängen övergår objekt 4 till ett lite bredare dike 

med lägre kanter och högre vattendjup vilket ger förutsättningar för översvämningar under mer neder-

bördsrika år än det innevarande. Strax nedströms objekt 5 mynnar diket i havet vilket medför att såväl 

fisk som bräckt vatten letar sig in i diket. Detta medför sämre förutsättningar för vissa arter av groddjur. 

Vid besök 1 observerades en vuxen individ av vanlig padda i diket, i övrigt ett stim med småfisk samt en 

vattennäbbmus. Vid besök 2 gjordes inga observationer av groddjur i objektet. Sammantaget bedöms 

objektet inte utgöra en viktig lokal för groddjur.

Slutsats

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 plan-

området. Överhuvudtaget gjordes inga iakttagelser som indikerade att någon plats inom planområdet 

hyser viktiga förekomster av groddjur. Området bedömdes överlag som tämligen ointressant ur grod-

djurssynpunkt, 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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22.3 Kräldjur

Bakgrund

Hasselsnok är rödlistad (VU) och fridlyst. Hasselsnokens huvudsakliga utbredning i Sverige är längs 

ostkusten från Blekinge upp till Uppland, längs västkusten i Halland och Bohuslän, på Öland och 

Gotland samt spridda förekomster i Skåne och Mälardalen. Många rapporter om förekomster i Ble-

kinge finns på Artportalen, främst i de mellersta och östra kustnära delarna av landskapet. Nuvarande 

västgräns för kända rapporterade lokaler går strax öster om Mörrum (Artportalen 2016-06-20), det vill 

säga alldeles i närheten av Södra Cells verksamhetsområde.

Hasselsnoken är en värmekrävande art som förekommer i flera typer av miljöer vilka karaktäriseras av 

tät markvegetation. Det kan exempelvis vara lövskogsbryn, ljung- och hagmarker och områden med 

solbelysta berghällar. Inför vintern behöver de frostfria övervintringslokaler vilka kan vara exempelvis 

lövskogsklädda, sydvända rasbranter (Artdatabanken). 

Även sandödla är rödlistad (VU) och fridlyst och förekommer spritt i södra Sverige med huvudsaklig 

utbredning i de sydliga och östliga delarna av Göta- och Svealand. Sandödla har visat sig förekomma 

på många lokaler i Blekinge, med nuvarande känd västgräns i Karlshamn (Artportalen 2016-06-20). 

Sandödla är mer stationär över säsongen och eftersöks när den är ute och rör sig.

Sandödlan förekommer främst i torra marker med rik ljung- eller gräs-/örtvegetation för skydd och 

födosök med mellanliggande öppna ytor för solning och äggläggning. Inslag av buskar och rishögar är 

också gynnsamt. Den vanligaste biotopen är sydslänter i sand- och grustag (Artdatabanken).

Metodik

Hasselsnok är en mycket svårinventerad art. Den inventeras med säkrast resultat under vår och höst när 

de befinner sig nära sina övervintringsplatser, under denna period kan man säkrare dra slutsatsen att de 

faktiskt övervintrar i närheten. Under sommaren kryper de runt över ett större område och då säger en 

förekomst att de använder området på något sätt men inte riktigt hur. Hasselsnoken ligger ofta gömd 

under stenar och tuvor och för att öka möjligheterna att hitta hasselsnok brukar värmeskivor läggas ut 

i terrängen. De placeras ut tidigt på våren och vittjas sedan regelbundet. Under skivorna skapas varma 

platser motsvarande de ormarna gärna söker sig till. 

Båda arterna inventeras under soliga, varma dagar. Det är arter som generellt är svåra att inventera. 

Även på platser där det finns starka populationer ska det till en del tur för att hitta dem. Att arterna inte 

hittas betyder därför inte att de inte finns där.

Vädret vid inventeringstillfällena är viktigt för utfallet. Inventeringen ska inte genomföras mitt på da-

gen under varma dagar eftersom reptilerna då gärna ger sig ut i terrängen för att jaga. Under vår- och 

försommar förläggs därför inventeringen till sena eftermiddagar. På hösten genomförs inventeringen 

under soliga dagar när det är lite kyligare i luften. Då söker ormarna sig till skivorna för att värma sig. 
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2Vid inventeringstillfällena avsöktes terrängen okulärt i lämpliga biotoper för de båda arterna. För has-

selsnok finns sådana miljöer spritt i området. För sandödla riktades uppmärksamheten främst till de 

sandiga och solbelysta järnvägsslänterna. 

Dessutom placerades 18 värmeskivor ut i det aktuella området. Skivor av mörk formplywood, 60 x 80 

cm, placerades ut 2016-05-04 i miljöer som bedömts vara lämpliga för hasselsnok (se figur 4-5 och 

tabell 2). Skivorna placerades främst ut i söderläge (sydost till sydväst) där solinstrålningen var stor. 

Detta för att de skulle bli solbelysta och absorbera värme och för att få ett torrt och gynnsamt mikrokli-

mat under skivorna. Skivorna fick sedan ligga kvar på samma platser hela fältsäsongen, så att eventu-

ella kräldjur skulle kunna hitta dit och börja använda skivorna som viloplatser.

Skivorna vittjades vid sammanlagt fem tillfällen (2016-05-12, 2016-06-01, 2016-06-20, 2016-07-16 

och 2016-08-23). Vid det sista besöket samlades skivorna in. Vädret var gynnsamt under de aktuella 

dagarna med sol eller växlande molnighet, med en temperatur kring +18-20 grader 2016-05-03 och 

2016-05-12 samt +26-28 grader under eftermiddagen 2016-06-01. Svaga-måttliga vindar rådde. Ytter-

ligare tre vittjningar av värmeskivorna gjordes i samband med fladdermusinventeringen (2016-06-20, 

2016-07-16 och 2016-08-23).

  Figur 4. Värmeskiva utplacerad intill en stenmur som bedöms utgöra en lämplig biotop för hasselsnok. Foto Örjan Fritz.
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  Figur 5. Värmeskivor placerades ut i biotoper lämpliga för hasselsnok. Numrering hänvisar till tabell 2 och beskrivning av 
lokalerna.  
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2Resultat

Varken hasselsnok eller sandödla hittades i det aktuella området. 

Observationer gjordes dock av de betydligt vanligare förekommande arterna kopparödla och skogsöd-

la. Merparten av dessa observerades under värmeskivorna vilket visar att deras placering och funktion 

har varit god. Totalt gjordes 13 observationer av kopparödla och en observation av skogsödla under 

inventeringarna.

Tabell 2.  Beskrivning av lämpliga livsmiljöer för hasselsnok samt resultatet av iutplacerade värmeskivor inom dessa 
områden.  

Nr Lokal Art och antal

1 Söderläge invid stenmur skogsödla 1 st

2 Söderläge invid stenmur kopparödla 1 st

3 Söderläge invid stenmur kopparödla 2 st

4 Söderläge invid stenmur

5 Söderläge invid stenmur kopparödla 3 st

6 Söderläge vid klippa i igenväxande betesmark kopparödla 2 st

7 Söderläge vid klippa i igenväxande betesmark

8 Söderläge vid stort stenröse kopparödla 1 st

9 Östligt läge invid hög stenmur/klippa, nära åkerkant kopparödla 3 st

10 Sydvästläge vid stenmur, öster om järnvägsspår

11 Söderläge invid stenmur

12 Söderläge invid stenmur

13 Östligt läge vid stenmur, vid hasselbuskar

14 Sydöstligt läge mellan toksnår i igenväxande ekhagmark

15 Söderläge vid stängsel i igenväxande ekhagmark

16 Söderläge i betesmark, kant mot åker, mycket brännässlor kopparödla 1 st

17 Sydöstläge vid stort stenskravel på klippa

18 Söderläge bland stenblock på klippa
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2Slutsats

Att påvisa förekomst av hasselsnok är svårt. Det kan därför inte uteslutas att hasselsnok ändå finns i 

området. Det finns flera områden med vad som bedöms vara lämpliga livsmiljöer för arten i området. 

Även sandödla skulle kunna finnas i området men för denna art är det endast den sandiga banvallen 

kring järnvägsspåren som bedöms utgöra en lämplig livsmiljö (se figur 6). Sannolikheten för en oupp-

täckt population av sandödla i området bedöms vara låg.

  Figur 6. Lämplig biotop för sandödla i den sandiga banvallen. Foto Örjan Fritz.
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22.4 Läderbagge
Läderbagge är rödlistad (NT) och fridlyst i Sverige. Arten lever i håligheter och skador i grövre ekar. I 

Blekinge finns arten främst observerad vid en koncentration av lokaler mellan Karlshamn och Karls-

krona (Artportalen 2016-06-20). Enstaka rapporter finns dock så långt västerut som vid Elleholm nära 

Södra Cells verksamhetsområde. Läderbagge har därför bedömts som möjlig att finna på lämplig plats 

i inventeringsområdet (Enetjärn Natur 2014).

Metodik

Eventuell förekomst av läderbagge är relativt lätt att fastställa. Arten kan eftersökas inte bara under 

flygtid i juli utan också genom eftersök av exkrementer och lämningar som halssköldar. Dessa kan hit-

tas i håligheter, på stammen och vid stambasen av de träd den lever i. 

Vid fältbesöket (2016-06-01) identifierades vilka träd arten potentiellt skulle kunna finnas i. I den igen-

växande ekhagen hittades fem större vidkroniga 

ekar som var döda (2 st) eller rötskadade (3 st). 

Inget av dessa träd bedömdes utgöra optimal livs-

miljö för läderbagge. Vid dessa träd söktes mulm, 

skador, håligheter och stambas igenom. Två rötska-

dade ekar med små håligheter bedömdes ha vissa 

förutsättningar att hysa arten. Dessa undersöktes 

särskilt noggrant med avseende på exkrementer 

och andra lämningar (täckvingar etc.) på och kring 

stammen. Sökområdet begränsades till ekhagen 

(se figur 2). 

Resultat

Inga spår efter läderbagge hittades. 

Slutsats

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. 

  Figur 7. Ett av de två rötskadade träd som noterades i 
ekhagen. Ingen spillning eller fragment kunde hittas av 
läderbagge. Foto Örjan Fritz.
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22.5 Fladdermöss

Metodik

Fladdermusinventeringen har genomförts i enlighet med artkarteringsmetoden genom lyssning med 

handhållen detektor (Pettersson D240X) och med hjälp av autoboxar (Pettersson D500X) som 

placerats i potentiella födosöks- och fortplantningsområden. Metoden är utarbetad efter riktlinjer från 

EUROBATS (det europeiska avtalet om skydd av fladdermusfaunan, under Bonnkonventionen) och 

efter samråd med ledande expertis på artbestämning och metodval för fladdermusstudier. Den hand-

hållna detektorn gör fladdermössens ultraljud hörbart för det mänskliga örat och autoboxar kan spela 

in dessa läten automatiskt. Kolonier har eftersökts under fladdermössens yngelperiod genom lyssning 

med handhållen detektor vid intressanta träd och byggnader samt genom att inventera potentiella 

områden tidigt på kvällen då fladdermössen brukar svärma kring sina bohål. Senare på kvällen har 

inventeringen främst fokuserat på jaktmiljöer. 

Raritetskommittén för fladdermöss har konsulterats för granskning av ljudfiler gällande svårbestämda 

och ovanliga arter. 

Inventeringen genomfördes vid tre tillfällen, varav de två första inföll under kolonitid. Det tredje besöket 

gjordes i augusti då fladdermössen har lämnat sina kolonier för att röra sig över större områden. De kan 

då använda sig av andra platser i landskapet för födosök än de som använts tidigare på säsongen. Tid-

punkten för inventering valdes efter lämpliga väderförhållanden då fladdermusaktivitet kunde förvän-

tas i minst normal omfattning.

Sex autoboxar placerades på strategiska platser innan solnedgången och området inventerades däref-

ter med handhållen detektor och stark lampa, både till fots och genom linjetaxering från bil (20 km/h) 

på väg mellan områdets östra och västra delar. Autoboxarnas placering vid respektive tillfälle framgår 

av karta i figur 8. Platserna valdes ut för att de inför inventeringen bedömdes vara potentiella koloni-

platser (a-c), jaktmiljöer (a-d, f) och möjliga ledlinjer (e) (se karta i figur 10). Bokstavsbeteckningarna 

används fortsättningsvis löpande i texten. 

Tabell 3. Inventeringen genomfördes vid tre tillfällen under gynnsamma väderförhållanden. 

Datum Tidpunkt Temperatur Väderförhållanden

2016-06-21 22:00-04:30 13° C Stilla, klart

2016-07-16 22:00-04:30 16° C Stilla, hög luftfuktighet, molnigt-halvklart

2016-08-22 20:30-05:30 16° C Stilla-svag vind, molnigt
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Figur 8. Inventering genomfördes med autoboxar och till fots med handhållen detektor. Av kartan framgår boxarnas placering och var inventering med 
handhållen detektor gjordes. 
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  Figur 9. Autobox placerad i en brynmiljö. Foto Lilian Karsson.

Tabell 4. Vid varje inventeringstillfälle användes sex autoboxar. De 
placerades enligt karta i figur 8 

Boxplacering 2016-06-21 2016-07-16 2016-08-22

1 x

2 x x

3 x

4 x

5 x x

6 x x x

7 x

8 x x

9 x

10 x

11 x

12 x

13 x
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  Figur 10. Potentiella fladdermusmiljöer i inventeringsområdet; a) äldre ekhagemed hålträd b) gårdsmiljö c) ädellövskog med bryn och småvägar d) 
västvänd brynmiljö e) äldre väg f) häll- och buskmark.
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2Tabell 5.  Samtliga ljudinspelningar fördelat på inspelningsmetod, inventeringstillfälle och fladdermusart. Vissa ljudfiler i det svårbestämda släktet 
Myotis noteras som obestämd. Myotis.
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2016-06-20 1 A1 6 13 4 6 29 4

2016-06-20 2 A2 1 2 44 7 16 70 5

2016-06-20 3 A3 2 7 4 10 23 4

2016-06-20 4 A4 14 2 1 27 1 5 50 6

2016-06-20 5 A5 4 15 4 46 69 4

2016-06-20 6 A6 1 1 5 68 28 2 105 6

2016-06-20 H 3 1 9 1 1 15 5 35 7

2016-07-16 7 A1 4 1 1 35 59 5 80 2 187 8

2016-07-16 2 A2 3 7 1 3 30 44 2 2 53 19 164 10

2016-07-16 8 A3 591 8  3 2 56 38 698 6

2016-07-16 9 A4 46 13 21 5 85 4

2016-07-16 5 A5 13 2 32 99 5 151 5

2016-07-16 6 A6 1 252 2 8 12 1 4 50 28 358 9

2016-07-16 H 19 1 9 66 4 99 5

2016-08-22 10 A1 4 7 10 2 2 8 1 2 70 3 109 10

2016-08-22 11 A2 3 1 4 2 2 7 2 34 2 57 9

2016-08-22 12 A3 26 2 22 1 2 1 193 14 261 8

2016-08-22 8 A4 1 48 2 2 7 7 2 322 2 393 9

2016-08-22 13 A5 48 1 8 2 66 1 387 2 515 8

2016-08-22 6 A6 45 15 4 4 1 1 42 112 7

2016-08-22 H 2 6 1 1 12 20 1 43 7

Totalt 18 1135 6 58 74 2 127 401 3 12 15 1604 158 3613
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2Resultat

Samtliga ljudinspelningar presenteras i tabell 5 med uppgift om inspelningsmetod, inventeringstillfälle 

och fladdermusart. Observera att antalet ljudinspelningar inte nödvändigtvis avspeglar antalet fladder-

möss då vissa arter som nordfladdermus kan uppehålla sig under lång tid inom ett litet område och på 

så vis ge upphov till ett stort antal inspelningar. Antalet ljudfiler kan däremot säga något om aktiviteten 

på platsen. 

Sammanlagt noterades tolv fladdermusarter vid inventeringen. Förutom de vanligaste arterna nord-

fladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, vattenfladdermus och mustasch/tajgafladdermus 

påträffades även gråskimlig fladdermus, brunlångöra och trollpipistrell samt rariteter som fransflad-

dermus VU, barbastell VU, sydfladdermus EN och mindre brunfladdermus CR. 

Sydfladdermus noterades med enstaka inspelningar vid gården i väster (B), brynmiljön längre söderut 

(D) samt vid busk- och hällmarken i öster (F). Fransfladdermus VU förekom med enstaka inspelningar 

i autoboxen som placerades i fläderbrynet vid ekhagen i väster (A). Mindre brunfladdermus noterades 

vid gårdsmiljön i väster (B) samt i den östra delen av området (F). Barbastell förekom med ett flertal 

inspelningar i lövmiljöerna kring gården i väster (A-C)

Alla påträffade arter förekom i närheten av lövskogsområdet och gårdsmiljön i väster (A-C) samt kring 

lövbestånden och bebyggelsen i öst (F). Möjliga ledlinjer i åkermarken (E) har inventerats med hand-

hållen detektor vid samtliga besök vilket sammanlagt har resulterat i sex ljudfiler; två större brunflad-

dermus, tre dvärgpipistrell och en Myotis sp. 

Tidigt på kvällen under det andra besöket noterades svärmande dvärgpipistrell bland trädkronorna 

i ekbeståndet väster om går-

den (SWEREF 99 TM; 6225336, 

485486). Beteendet indikerar att 

det finns en yngelkoloni på platsen, 

möjligen i en hålighet på högre höjd. 

Möjligen förekommer även damm-

fladdermus EN i området. Ljudfilen 

har skickats för granskning interna-

tionellt och är i nuläget inte verifie-

rad.

Slutsats

Området har med sina tolv arter 

en oerhört artrik fladdermusfauna 

som innefattar exklusiva arter som 

sydfladdermus EN, fransfladdermus 
VU, barbastell VU och mindre brun-

fladdermus CR. 

  Figur 11. Huvuddelen av barbastellobservationerna gjordes i lövskogsområdena i väster och en 
observation gjordes med handhållen detektor längs grusvägen i område c. Foto Lilian Karsson.
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2För att sätta detta i sitt sammanhang kan nämnas att de artrikaste miljöerna i landet kan hysa 15 arter 

medan vardagslandskapet i stort sällan hyser mer än 4-5 arter. 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 populatio-

nen bedöms till ca 40 individer. Sydfladdermus har observerats norrut till Västergötland, en yngelplats 

har nyligen påträffats vid Växjö (muntl. Petter Bohman). Den svenska populationen bedöms till ca 30 

individer. Barbastell förekommer i hela Götaland. Arten har gått kraftigt tillbaka. Under senare år har rik-

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

till 500-1000 individer. Det har tagits fram ett åtgärdsprogram för att bevara arten. Fransfladdermus 

förekommer i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten. Den svenska populationen uppskattas 

till 1000-10 000 individer. Av ovanstående framgår att data om fladdermössens förekomst i landet har 

stora osäkerheter. (Uppgifterna ovan från Artdatabanken.)

En yngelkoloni av dvärgpipistrell misstänks finnas i ekdungen väster om gården. Dvärgpipistrell är en av 

våra vanligast förekommande fladdermusarter.

Störst artrikedomen återfinns i lövskogsområdena och gårdsmiljön, vilka erbjuder flera intressanta 

jaktmiljöer i form av luckiga lövskogsbestånd, bryn, småvägar, buskmarker och murar. Ekhagen väster 

om gården är särskilt intressant och sammanbinds med ett större betesmarksområde i nordväst, något 

som stärker områdets värde för fladdermöss ytterligare. 

Fladdermusaktiviteten var god även i de östra delarna av inventeringsområdet, i synnerhet vid de mer 

mosaikartade miljöerna med lövskog, äldre betesmarker och bebyggelse öster om planområdet. Färre 

observationer gjordes däremot i öppnare områden med åkermark och dessa bedöms därför som 

mindre intressanta ur fladdermussynpunkt. Möjligen kan vissa strukturer i åkermarken som träd- och 

buskvegetation, vattendrag och murar användas som förflyttningsstråk mellan lämpliga miljöer men då 

fladdermusaktiviteten var förhållandevis låg här i jämförelse med aktiviteten i övrigt bedöms de vara av 

mindre betydelse. 

Sammanlagt noterades 18 ljudfiler av barbastell av vilka 17 stycken kom från lövskogsområdena kring 

gården i väster (A och C). En ljudfil inkom från de östra delarna av inventeringsområdet (F). Det stora 

antalet inspelningar tyder på att arten sannolikt förekommer regelbundet i området men inga tecken 

på yngelkolonier noterades vid besöken. Data från Småland visar att födosökande barbastell kan röra 

sig åtminstone 4 km från yngelkolonierna och enligt europeiska uppgifter kan vuxna honor röra sig upp 

emot 7 km från kolonierna medan hanar och unga djur generellt rör sig kortare sträckor. Då inspelning-

arna gjordes under den senare delen av natten (kl. 01:00-03:02)är det sannolikt att det finns en koloni 

åtminstone inom några kilometers radie och att delar av inventeringsområdet används regelbundet för 

födosök, något som bör beaktas vid en eventuell exploatering. Övriga sällsynta arter (fransfladdermus, 

sydfladdermus och mindre brunfladdermus) förekom med enstaka inspelningar vilket talar för att det 

mestadels handlar om förbiflygande eller tillfälligt födosökande individer. Det stora antalet ovanliga 

arter indikerar dock att området har höga kvaliteter för fladdermusfaunan och det är av stor betydelse 

för många arter att den sammanlagda ytan lämpliga livsmiljöer inte minskar.
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2

  Figur 12. De för fladdermöss viktigaste livsmiljöerna i området
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22.6 Övriga rödlistade arter och fridlysta arter

Metodik

Övriga rödlistade arter och fridlysta arter har inte eftersökts i samband med ovan redovisade fältinsat-

ser. Då samtliga fältbesök har gjorts av mycket artkunniga personer så har dock en del arter som inte 

var det direkta målet för inventeringsinsatserna också kunnat observeras. Alla observationer av rödlis-

tade och fridlysta arter har noterats. 

Resultat

De fridlysta arterna kopparödla, skogsödla, mindre vattensalamander och vanlig groda observerades 

i området. Totalt gjordes 13 observationer av kopparödla, två av mindre vattensalamander och  en ob-

servation vardera av övriga arter under inventeringarna.

Åkerkulla NT hittades i den sandiga banvallen vid järnvägsspåret. Minst 100 exemplar blommade där 

2016-06-01. Ask EN förekom relativt rikligt på en åkerholme i nordöstra delen. 

Dessutom noterades signalarten grå skärelav på grov ek samt fruktkroppar av eklackticka EN likaså på 

grov ek vid studiegården. Dessa förekomster var dock kända sedan tidigare.

Förekomst och livsmiljöer

Då inventeringsinsatsen har varit omfattande med ett stort antal fältbesök spritt över säsongen torde 

de redovisade fynden av rödlistade och fridlysta arter ge en hyfsat bra bild av dess förekomst i området.

Slutsats

Med den stora inventeringsinsats som har gjorts i området är slutsatsen att området är relativt fattigt 

på rödlistade och fridlysta arter (fåglar och fladdermöss undantaget). De arter som påträffats här är 

inte av sådan kvalitet så att de bör stå i konflikt med den planerade verksamheten. 

  Figur 13. Den rödlistade kärlväxten åkerkulla hittades på den sandiga banvallen inom 
planområdet. Foto Örjan Fritz.
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2

  Figur 14. Lokaler för övriga hotade arter som hittats inom planområdet.  
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33 Sammanfattning, riskanalys 
och rekommendationer

Sammanfattning

Planområdet har kartlagts grundligt i syfte att identifiera eventuella förekomster av fridlysta och hotade 

arter.  

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

artrikt. De arter som påträffats är relativt vanligt förekommande (trots fridlysning eller rödlistekate-

gori). 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 i dag 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. 

Sandslänter kring järnvägen har potential för flera naturvårdsintressanta arter och specifikt, i denna in-

ventering, åkerkulla och eventuellt sandödla. Dessa miljöer är en bristvara i landskapet men kan enkelt 

skapas och återskapas i sandiga marker för att gynna biologisk mångfald.

Vad gäller fladdermöss har det däremot konstaterats att området är mycket artrikt. Vid inventering-

arna noterades tolv olika fladdermusarter och bland dessa rariteter som fransfladdermus, barbastell, 

sydfladdermus och mindre brunfladdermus. För merparten av arterna verkar det röra sig om enstaka 

individer som födosöker. Dvärgpipistrell verkar ha en koloni i ekdungen väster om gården. Barbastell 

verkar ha en koloni i inom några km från utredningsområdet, dock inte inom utredningsområdet. Om-

rådet bedöms ha betydelse dels för att det är så artrikt, dels som en koloniplats för dvärgpipistrell och 

dels som en del i barbastellens födosöksområde. 

En relativt stor del av planområdet utgörs av livsmiljöer för fladdermöss och dessa miljöer ligger dess-

utom centralt i området. Detaljplanens genomförande skulle därmed medföra ett minskat livsutrymme 

för dessa arter och det finns en risk för påverkan på några arters bevarandestatus, åtminstone på lokal 

nivå. Förutom att miljöer och strukturer som fladdermössen är knutna till riskerar att försvinna så finns 

en risk för att detaljplanens genomförande indirekt skulle medföra sämre förutsättningar för flad-

dermöss vars kolonier ligger i omgivningen att vistas i området, t.ex. genom minskad födotillgång och 

ökade barriärer i form av exempelvis belysning.

Mot bakgrund av dagens kunskap är det inte möjligt att bedöma hur stora effekter detaljplanens 

genomförande skulle få på fladdermuspopulationerna i området. Dels är det inte helt klarlagt på vilket 

sätt och i vilken omfattning de olika arterna nyttjar området för födosök, föryngring, övervintring och/

eller bara som genomfartsled. Dels är det inte helt klarlagt hur de berörda arternas förekomster ser ut i 

kringliggande områden och i Blekinge i stort.
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3Riskanalys 

Artskydd

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 före-

kommer 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 planarbe-

tet. Med relativt enkla skyddsåtgärder kan påverkan begränsas och med hjälp av kompensationsåtgär-

der kan nettoeffekten bli nära, eller lika med, noll för berörda arter.

För fladdersmössens del berörs däremot ett antal arter som inte är utbredda och talrikt förekom-

mande, utan även små förekomster kan utgöra en mycket viktig del i arternas svenska populationer. 

Risken finns därför att någon eller några arters bevarandestatus påverkas i negativ riktning av detaljpla-

nens genomförande. Åtgärder som försämrar bevarandestatusen, eller försvårar återställandet av en 

gynnsam bevarandestatus, för arter som är utpekade i bilaga 1 i Artskyddsförordningen (där samtliga 

fladdermöss är upptagna) är förbjudna, och detta gäller enligt rådande rättspraxis även om det bara 

är den lokala populationen som påverkas. Det finns således en risk att de fladdermusförekomster som 

identifierats stoppar detaljplanens genomförande.

Biotopskydd

Vid en tidigare inventering kartlades de objekt som omfattas av generellt biotopskydd. Kommunen har 

önskat att resultatet av artförekomster knyts ihop med de biotopskyddade objekten för att ligga till 

grund för en dispensprövning av biotopskydd.  

I biotopskyddsobjekt B observerades en kopparödla, i objekt 4 två mindre vattensalamandrar och  ob-

jekt 16 skogsödla och mindre vattensalamander (objektsbeteckningar hänvisar till karta i rapport från 

2014). Det är arter som är mer eller mindre beroende av de småbiotoper som omfattas av det generella 

biotopskyddet. När de gäller de prioriterade fågelarter som observerats i området är merparten sådana 

som gynnas av att det finns sådana småbiotoper även om de inte alltid är direkt beroende av dem. När 

det kommer till fladdermöss så är sambandet än svagare även om ett landskap rikt på olika strukturer 

och miljöer får antas erbjuda fler olika nischer för insekter som kan utgöra föda åt fladdermössen. 

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.

Strandskydd

Även för strandskydd önskar kommunen att resultatet av artförekomster sätts i relation till det skyd-

dade området för att ligga till grund för en dispensprövning av strandskydd. Här är sambandet dock 

betydligt svagare. De arter som påträffats är inte knutna till stranden eller beroende av att det finns ett 

samband mellan strandlinjen och de inventerade landmiljöerna (ett samband som i dagsläget redan är 
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3brutet). Området hade sannolikt varit rikare på groddjur om verksamheten vid Mörrums bruk inte fun-

nits. De förekomster av groddjur som finns här idag är så enstaka och reproduktion har inte påvisats så 

att de inte bör utgöra hinder för en dispens gentemot strandskyddet.

Bilaga 6



33

2016-11-14

Källor

Personliga kontakter

Nilsson, Thomas, mailkontakt 2016-06-15

Bohman, Petter, telefonkontakt 2016-10-05

Webbsidor

Artdatabankens hemsida http://artfakta.artdatabanken.se

Artportalens hemsida http://artportalen.se

Litteratur

ArtDatabanken 2015: Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala 

Dietz, C. & Kiefer, A, 2014: Bats of Britain and Europe. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co KG, Stutt-

gart 

Enetjärn Natur 2014: Inventering och bedömning av naturvärde. Södra Cell Mörrum.

Naturvårdsverket 2009: Handbok för artskyddsförordningen. Del 1 – fridlysning och dispenser. Handbok 

2009:2

Naturvårdsverket 2016: Åtgärdsprogram för barbastell, 2015–2019. Rapport 6532.

Nitare, J. 2000: Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen, Jönköping

Bilaga 6



På uppdrag av Södra Cell

I samarbete med

Bilaga 6


