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Sammanfattning
Halmstads kommun undersöker möjligheten att planlägga Backenområdet i
Simlångsdalen för cirka 20 bostäder i form av radhus och friliggande villor.
Planområdet utgörs av ett mosaiklandskap med en öppen sydsluttning med
ängskaraktär, träd- och buskbeklädda stenmurar, en damm och lövskog.
Inför det fortsatta arbetet med detaljplanen har EnviroPlanning AB fått i uppdrag att
genomföra en naturvärdesinventering enligt Svensk standard inom planområdets
gränser. Utifrån resultatet av inventeringen har en analys av planförslagets påverkan
på naturvärden gjorts och förslag på skadeförebyggande- och kompenserande
åtgärder har arbetats fram.
Resultatet visar att planområdet har vissa till påtagliga naturvärden med positiv
betydelse för biologisk mångfald. Sju naturvärdesobjekt har registrerats; en torräng,
en lövskog, två stenmurar och en blockslänt har klassats med visst naturvärde (klass
4), en damm och en ädellövskog har klassats med påtagligt naturvärde (klass 3).
Inga rödlistade arter har noterats vid inventeringstillfället. Skyddade arter utgörs av
fridlysta fåglar framförallt i lövskogsbiotopen. Området har även vissa värden för
insekter, kräldjur och groddjur. Det både öppna och slutna landskapet med blomrika
ängsytor, vegetationsrik våtmark med vattenspegel och de stenrika miljöerna med
närheten till lövskog, skapar ett landskap som gynnar både fortplantning och
födosök för flera olika djurarter.
Planförslaget medför att stora delar av torrängen och ädellövskogen försvinner. Det
blir därför viktigt att noggrant planera bebyggelsen i ädellövskogsområdet så att
framförallt träd kan sparas. Framförallt bör särskilt skyddsvärda träd som jätteträdet
av bok den grova linden och de gamla lönnarna beaktas i planeringen.
Den torrängsyta som blir kvar bör utvecklas till en artrikare torräng som gynnar en
mångfald av flygande och marklevande insekter som t ex. fjärilar, humlor och bin.
Skötsel med bekämpning av ohävdsarter och invasiva arter samt en årlig slåtter blir
även en viktig skyddsåtgärd. Som kompensation kan sådd och plantering av
torrängsväxter göras i den kvarvarande ängsytan samt även längs med röjda
stenmurar i området.
För att gynna insekter, fåglar och kräldjur kan faunadepåer, stenmurar och stenrösen
byggas upp i soliga lägen i ängens kanter samt vid dammen. Som kompensation för
borttagna naturvärden kan även den fuktiga/sanka naturytan som undantas från
exploatering i den östra delen av planområdet restaureras till att bli en blom- och
artrik fuktäng.
.
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1

Inledning

Halmstads kommun undersöker möjligheten att planlägga Backenområdet i
Simlångsdalen för cirka 20 bostäder i form av radhus och friliggande villor (figur
1). Aktuell fastighet är bl. a. Breared 2:15.

Figur 1.

Översiktskarta med föreslagen plangräns/inventeringsområde Breared 2:15 m fl.

EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Halmstad kommun att utföra en
naturvärdesinventering av planområdet enligt Svensk standard (ftSS 199000:2014)
samt bedöma planens konsekvenser på områdets eventuella naturvärden.
Uppdraget omfattar även att ta fram förslag på kompensationsåtgärder för de
biotoper eller naturmiljöer som riskerar att helt försvinna eller påverkas negativt
vid genomförandet av planen.
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2

Metodik

Tillgängligt underlagsmaterial av inventeringar, biotopkarteringar, skyddade
områden, artförekomster och naturvärden från Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i
Västra Götalands län, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har sammanställts och
analyserats. Artportalen och information från Halmstad kommun har använts som
källa för att inhämta eventuella uppgifter om rapporterade djur- och växtarter.
Naturvärdesinventering har utförts enligt bedömningsgrunder i Svensk standard
(ftSS 199000:2014). Följande delar har ingått:
•

NVI fältnivå (4.3 SIS standard)

•

Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard)

•

Tillägg:
- naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard)
- generellt biotopskydd
- detaljerad redovisning av artförekomst

Följande naturvärdesklasser används (för mera information om respektive
naturvärdesklass, se box 1):
Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: Störst positiv betydelse för biologisk
mångfald.
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk
mångfald.
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald.
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk
mångfald.
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Box 1 – Beskrivning av naturvärdesklasser
Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt högt
artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett stort antal
naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. Flera biotopkvaliteter i
stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en hotad Natura-2000 naturtyp (se
SIS-TR 199001:2014) blir biotopvärdet högt. Förekomst av arter och ekologiska
förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens.
Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt biotopvärde
samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för flera
naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare än omgivande landskap.
Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs området av en Natura-2000 naturtyp (ej
hotad, (se SIS-TR 199001:2014)) blir biotopvärdet påtagligt.
Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt biotopvärde och
artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk
funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade arter eller vara artrikare
än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska finnas på platsen.
Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst
artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa enstaka
naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.

Inventeringen ska bland annat kartlägga och beskriva befintliga naturvårdsarter.
Med en naturvårdsart menas skyddade arter, rödlistade arter (NT), hotade arter
(VU, EN, RE), typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Inventeringen ska även
kartlägga befintlighet av skyddsvärda områden (med befintliga biotopkvalitéer
och/eller artförekomster) som måste beaktas särskilt vid exploateringsarbetet.

Fältinventeringen utfördes den 2018-06-18 av biolog Anna Dahlén,
EnviroPlanning AB.
Vid insamlandet av information i fält har surfplattor av märket iPad Air använts
med programmet Collector kopplat till ESRIs ArcGIS online. Koordinatsystem
som använts är SWEREF 99. Färdiga kartor har gjorts i ArcGIS version 10.2.2 och
GIS-skikten redovisas i shp-filer.
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Naturvärdesobjekt presenteras både på karta och i form av korta textbeskrivningar.
Rödlistade arter samt värdeelement i form av värdefulla träd redovisas i
koordinattabeller och på karta.
Förkortningar som används i texterna:
S = Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
ÄoH = indikatorarter på värdefull gräsmark, äng och hagmark.
§, bilaga 1 - arten är skyddad enligt art- och habitatdirektivet, artskyddsförordningen.
§, bilaga 2 - arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen.
Rödlistekategorier
NT – Nära hotad.
VU – Sårbar.
EN – Stark hotad.
CR – Akut hotad.

4 (29)

Rapport Naturvärdesinventering inför

Datum 2018-09-07

detaljplan del av Breared 2:15 m fl,

Ver

Halmstad kommun

Dok.nr 2037-01-Rapport NVI

2

Breared_ver2

3

Sammanställning av tidigare dokumenterade naturvärden och skyddad
natur

Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (NN18 SimlångsdalenTönnersjöheden) och friluftsliv (FN12 Simlångdalen-Fylleåns dalgång).
Brearedssjön söder om planområdet ingår i Natura 2000-området för Fylleån
(SE0510132) ligger cirka 120 m från föreslagen exploatering. Brearedssjön och
Simlångssjöarna ingår i Simlångsdalens fiskevårdsområde FVO 71.
Hela planområdet är i ”Halmstads gröna värden” klassat som värdefullt
naturområde klass 1 och med högsta värde som rekreationsområde.
I artportelen finns ett flertal observationer av fåglar gjorda i området. Av dessa är
följande intressanta att nämna: förbiflygande/sträckande havsörn (NT)2012, bivråk
(NT) 2011, blå kärrhök (NT) 2011, kungsörn (NT) 2012 och gråtrut (NT) 2011.
Även sång från gröngöling (NT) 2013, revirhävdande tornseglare (VU) 2012,
rastande svart rödstjärt (NT) 2013, stationär stenknäck (2012) och förbiflygande
bändelkorsnäbb (2013) är intressanta. Dock finns inga observationer från de
senaste åren i artportalen.
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4

Resultat

4.1

Beskrivning av inventeringsområdet

Planområdet är beläget 20 km öster om Halmstad med anslutning till riksväg 25 på
Brearedssjöns norra sida (figur 2). Området ligger i samhällets sydöstra del i direkt
anslutning till befintlig bebyggelse och omfattar ca 4,6 ha, främst obrukad
åkermark, hagmark och skogsmark. Området utgörs av en syd- och
sydvästsluttning som är mestadels öppet med hävdad ängskaraktär. Träd och viss
buskvegetation följer utefter den nord-sydliga grusvägen genom området och längs
den breda stengärdsgården som utgör planområdesgräns i öster. I norr och i väster
begränsas området av villor och radhus längs med Ödebacksvägen och
Stugulander. I den sydvästra delen av området finns en anlagd dagvattendamm.
Bebyggelsen inom planområdet är inbäddad i lövskog. Lövskogen följer den gamla
banvallen ned mot GC-banan som utgör plangränsen. Söder om GC-banan mot
Brearedssjön återfinns större inslag av barrträd och vattenspegeln syns mellan
träden.

Figur 2.

Inventeringsområdet/planområdet Breared 2:15 m fl.
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4.2

Naturvärdesobjekt

Objekten nedan redovisas i tabell bilaga A och karta bilaga B

Objekt 1

Naturtyp:

Ängs och betesmark

Biotop:

Torräng

Areal:

1,4 ha

Klass 4 – visst naturvärde
Naturvärdesklass:

Vissa biotopkvaliteter med rikblommighet, sandblottor och
torra strukturer i sydvända lägen. Artvärden med enstaka
signalarter för hävdad ängsmark.

Beskrivning:

Torr, rikblommande ängsmark som sluttar svagt åt söder och mot
damm och lövskog. Ängsmarken hävdas och har enstaka
indikatorarter för ängs- och betesmark. I ängsmarken
förekommer sandblottor och strukturer lämpliga för insekter
Sydvända sluttningar med tunt jordlager eller sandjord får ofta en
gles och örtrik vegetation vilket finns förutsättningar för här.
Torrbackar är ofta utmärkta boplatser för marklevande bin
särskilt om jordmånen är sandig. I ängen växer bl.a. fyrkantig
johannesört, stormåra, ängssyra, gulsporre, rotfibbla, åkervädd,
ängskovall, renfana, kråkvicker, alsikeklöver, majsmörblomma,
rölleka, teveronika, liljekonvalj, gullris, gråfibbla,
stjärngräsblomma, harstarr, kärrtistel.
Flygande insekter som observerats är bl. a. trädgårdsborre, ljus
jordhumla, ängshumla, honungsbi, luktgräsfjäril, nässelfjäril,
citronfjäril, rovfjäril och enstaka trollsländor.
Ohävdsarter som förekommer är bl. a. timotej, gårdsskräppa och
smörblomma. Den invasiva växten blomsterlupin förekommer i
objektets västra del. Ängsmarken är viktig i området för insekter,
fladdermöss och fåglar som använder öppna marker i anslutning
till lövskog som födosöksområde. Området kan även ha betydelse
för bivråk vilken observerats tidigare (muntl. Halmstad kommun
2018). Ängsmarken, tillsammans med dammen, ger upphov till
variation av biotoper i landskapet som annars är tämligen
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skogsbevuxet. Röd glada observerades över området vid
inventeringen.
Naturvårdsarter:

Gulmåra – talrikt (ÄoH)
Harstarr – enstaka (ÄoH)
Åkervädd – flera (ÄoH)

Värdeelement:

Sandblottor - talrikt

Värdestrukturer:

-

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum: 2018-06-18

Figur 3.

Objekt 1. Torräng med talrikt bestånd av gulmåra.
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Figur 4.

Objekt 1. Torra partier med rotfibbla.

Figur 5.

Objekt 1. Vy över torrängen från söder.
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Objekt 2

Naturtyp:

Småvatten

Biotop:

Våtmark/damm

Areal:

0,12 ha

Klass 3 – påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass:

Visst biotopvärde pga. att dammen ger variation i
landskapet och är utgör viktig biotop för insekter, fåglar
och groddjur. Artvärden som potentiell grodlokal.

Beskrivning:

Naturlig våtmark med vattenspegel och flacka stränder
som 2006 utökades till att bli mottagare för dagvatten.
Innehar en konstruktion för oljeavskiljning.
Tämligen talrikt med våtmarksväxter som svalting,
bredkaveldun, knapptåg, vattenmåra, ältranunkel,
flaskstarr, veksäv, ryltåg, löktåg, kärrfräken, stjärnstarr,
grönstarr, kråkklöver, kärrtistel men även friskängsväxter
som harstarr och blodrot i dess kanter. I dammen noterades
trollsländor som t ex. blå flickslända. Dammen har
potential som reproduktionslokal för groddjur. Inga
groddjur observerades vid inventeringstillfället vilket kan
bero på att våren varit tidig och groddjuren redan lämnat
dammen. Lövskogen intill dammen utgör en god biotop
för groddjurens övervintring. Dammen är även viktig som
födosöksområde och vattenkälla för bl. a fåglar,
fladdermöss och insekter.

Naturvårdsarter:
Värdeelement:

Flacka stränder, vattenspegel med djupare partier .

Värdestrukturer:

Vegetationsrik med olika arter.

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum:

2018-06-18
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Figur 6.

Objekt 2. Vegetationsrik damm med vattenspegel.

Figur 7.

Objekt 2. Dammen har flacka stränder som kan översvämmas.
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Objekt 3

Naturtyp:

Skog och träd

Biotop:

Lövskog

Areal:

1,14 ha

Klass 4 – visst naturvärde
Naturvärdesklass:

Vissa biotovärden som lövskogsmiljö i kanten av öppen mark
och närhet till damm. Stort inslag av medelålders asp samt god
häckningsmiljö för flertalet fåglar. Enstaka artvärden.

Beskrivning:

Tvåskiktad lövskog som domineras av medelålders asp och
björk samt undervegetation med sly av ek, lönn, lönn, alm, ask
och rönn. Här finns även enstaka äldre tallar samt enstaka
grova lönnar i den västra delen samt ung bok. På enstaka
ställen vittnar markfloran om en tidigare öppnare mark med bl.
a vårbrodd, gökärt och stor blåklocka. Övrig vegetation utgörs
av harkål, kirskål, örnbräken, träjon, hultbräken, brännässla
och hallon. I den östra delen av skogen finns lönn med påväxt
av krushättemossa (Ulota crispa) samt aspar med bl. a. brun
kantlav (Leucanora argentata) och slånlav (Evernia
prunastri). Skogen har värden för fåglar och här
noteradeshärmsångare, svarthätta, häckande större hackspett
(matning av ungar observerades vid inventeringstillfället),
ringduva, grönsångare, lövsångare, bofink, och nötväcka.

Naturvårdsarter:

Krushättemossa (Ulota crispa) – enstaka (S)
Samtliga fåglar är fridlysta - §, bilaga 2

Värdeelement:

Medelålders asp.

Värdestrukturer:

-

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum: 2018-06-18
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Figur 8.

Objekt 3. Medelålders asp och björkskog.

Figur 9.

Objekt 3. Skogen genomkorsas av en stig i den västra delen.
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Figur 10.

Objekt 3. I södra delen av objektet finns en GC-bana på den gamla banvallen.

Figur 11.

Objekt 3. Krushättemossa (Ulota crispa) t.v. och brun kantlav (Lecuanora argentata) t.h.
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Objekt 4

Naturtyp:

Skog och träd

Biotop:

Ädellövskog

Areal:

0, 88 ha

Klass 3 – påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass:

Ädellövskogen har påtagliga biotopvärden med god
trädslagsblandning, jätteträd samt enstaka mycket grova träd.
Vissa artvärden finns.

Beskrivning:

Ädellövsskog som omger gammal gård. I norra delen finns
stenmuren i objekt 5 och i södra delen löper GC-banan på
banvallen. Skogstypen fortsätter delvis österut samt åt söder..
Enstaka grova ädellövträd av lind, bok, lönn och ek finns inom
objektet. På grov lönn förekommer veckkantlav (Lecanora
allophana). Väster om gården återfinns ett jätteträd av bok med
bl.a. porlav (Pertusaria pertusa). I dess närhet står en grov
gammal lind. Yngre lind och bok förekommer även samt yngre
lönn, asp, björk, rönn och knippen med hassel. Väster om
gården i närheten av jätteträdet, finns ett större bestånd av
rhododendron. I den östra delen nära stenmuren finns ett
bestånd av den invasiva växten av parkslide. I den södra delen
förekommer enstaka inkommande granar. Markskiktet är
relativt beskuggat och därav magert med enstaka bestånd av
liljekonvalj, vitsippa, bredbladiga gräs och lövsly. Sparsamt
med död ved.

Naturvårdsarter:

Krushättemossa (Ulota crispa) – flera (S)

Värdeelement:

Gamla grova lindar, bokar och lönnar.

Värdestrukturer:

Olikåldrigt.

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum: 2018-06-18

15 (29)

Rapport Naturvärdesinventering inför

Datum 2018-09-07

detaljplan del av Breared 2:15 m fl,

Ver

Halmstad kommun

Dok.nr 2037-01-Rapport NVI

2

Breared_ver2

Figur 12.

Objekt 4. Ädellövskog med jätteträd av bok.

Figur 13.

Objekt 4. I skogen återfinns stenmuren (objekt 5).
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Figur 14.

Objekt 4. Grov lind i närheten av den grova boken.

Figur 15.

Objekt 4. Knippen med hassel återfinns bl. a. norr om stenmuren.
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Objekt 5

Naturtyp:

Berg och sten

Biotop:

Stenmur

Längd:

Ca 160 + ca 80 m

Klass 4 – visst naturvärde
Naturvärdesklass:

Vissa biotopvärden. Solbelyst bred stenmur och enstaka
artvärden med torrängsarter.

Beskrivning:

Ca 1 m bred stenmur mellan öppen ängsmark och grusväg. Längs
med muren finns även en busk- och trädridå med sälg, björk,
rönn, ek, hägg, asp, lönn, vildapel, hallon, druvfläder och nypon.
I markskiktet finns torrängsväxter som renfana, liten blåklocka,
gulsporre, rölleka, ängskovall. I de mer skuggiga delarna
förekommer blåbär och liljekonvalj. I en sträckning av ca 160 m
fram till den gamla gården, löper muren mellan grusvägen och
öppen ängsmark. Denna delen av muren omfattas av det generella
biotopskyddet. Muren viker av åt öster och fortsätter in i
ädellövskogen ca 80 m. Denna del av muren omfattas inte av det
generella biotopskyddet eftersom kriterierna inte gäller murar
inom skog. En torraka med insektshål finns i den solbelysta delen
av muren längs grusvägen. Torrakan är mycket värdefull som
lämplig livsmiljö bl. a för insekter.

Naturvårdsarter:

Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) – enstaka (ÄoH)

Värdeelement:

Sten i muren lämplig som substrat för mossor och lavar talrikt.
Död ved, torraka - enstaka.

Värdestrukturer:

Muren är rik på skrymslen i soligt läge lämplig för bl. a kräldjur.

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum: 2018-06-18
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Figur 16.

Objekt 5. Bred stenmur. I muren står en torraka med insektshål.

Foto 1.

Objekt 5. Grusväg och busk-/trädridå längs med stenmuren.
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Objekt 6
Naturvärdesklass:

Naturtyp:

Berg och sten

Biotop:

Stenmur/långsträckt odlingsröse

Längd:

Ca 145 m

Klass 4 – visst naturvärde
Vissa biotopvärden med stenrik miljö i ett öppet landskap.

Beskrivning:

En ca 3 m bred stenmur med många mindre stenar, ursprungligen
funktionen av odlingsröse. På ömse sidor om muren finns öppen
ängs/betesmark. Större delen av muren är övervuxen med
framförallt med klibbal men även med hägg i den norra delen. I
den södra delen är marken fuktig och miljön vid stenmuren har
karaktär av lummig alsumpskog. Stenmuren omfattas av det
generella biotopskyddet.

Naturvårdsarter:

-

Värdeelement:

Talrikt med stenar och skrymslen.

Värdestrukturer:

Skrymslen

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum: 2018-06-18
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Figur 17.

Objekt 6. Bred stenmur i ett öppet landskap.

Figur 18.

Objekt 6. Delar av stenmuren är mycket igenvuxen och fuktig.
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Objekt 7

Naturtyp:

Berg och sten

Biotop:

Stenslänt

Längd:

Ca 80 m

Klass 4 – visst naturvärde
Naturvärdesklass:

Solbelyst stenslänt med biotopvärden för bl. a kräldjur och
torrängsflora.

Beskrivning:

Stenslänt i anslutning till ängsmark och väg i närheten av
radhuslänga. Stenslänten ligger i sydläge och utgörs av en
potentiell lokal för kräldjur. Boende i området har observerat
huggorm i närheten. Växter vid slänten är bl. a. rotfibbla,
fyrkantig johannesört, fingerborgsblomma, rölleka, svartkämpar,
blåeld, gårdsskräppa och brännässla.

Naturvårdsarter:

-

Värdeelement:

Sandblottor – enstaka
Block - talrikt

Värdestrukturer:

Skrymslen

Inventerare:

Anna Dahlén, EnviroPlanning AB

Fältinventeringsdatum: 2018-06-18
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Figur 19.

Objekt 7. Stenslänt i anslutning till öppen ängsmark och väg.

Figur 20.

Objekt 7. Stenslänt med gömslen och sandblottor. Här finns även viss torrängsflora.
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5

Analys av planens påverkan på naturvärden samt förslag på
kompensationsåtgärder

5.1

Planens påverkan på naturvärden

Planförslaget visar ytor som exploateras och som kommer att tas i anspråk av
bebyggelse, gator och GC-banor (figur 21). Större delen av torrängen, objekt 1 tas i
anspråk för bebyggelse. Detta medför att de hävdgynnade torrängsarterna får
mindre livsutrymme, färre individer och troligen även färre arter, kommer att finns
på en mindre yta. För insekter, fladdermöss och fåglar kommer födosöksområdet
att minska, vilket även leder till att ett minskat antal individer kan nyttja det.

Figur 21.

Planförslagets påverkan på naturvärden.
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Objekt 5 och 6, de nord-sydgående stenmurarna, påverkas inte av planförslaget
Objekt 7, stenslänten, kommer att schaktas igen enligt planförslaget och
nivåskillnaden utnyttjas för souterränghus. Stora delar av ädellövskogen, objekt 4,
kommer att bebyggas vilket medför att ädellövskog med påtagligt naturvärde
försvinner. Området kommer troligen att styckas upp i två fastigheter. Biotopen är
ovanlig och hyser inom inventeringsområdet grova gamla lindar, lönnar och
enstaka jätteträd av bok vilka riskerar att försvinna. Inga skyddade eller rödlistade
arter har observerats i ädellövskogen dock innebär förekomsten av grova lövträd en
potential att hysa ovanliga arter.
Objekt 2 och 3 kommer inte att påverkas av planförslaget.
De fåglar som är registrerade i artportalen mellan åren 2011 - 2013 från området
som t ex. bivråk (NT), havsörn (NT), blå kärrhök (NT) och kungsörn (NT), är
samtliga intressanta. Dock har planförslaget ingen direkt påverkan på dessa
eftersom fåglarna är förbiflygande och observationerna är några år gamla.

5.2

Förslag till skydds- och kompensationsåtgärder

5.2.1

Skyddsåtgärder

Objekt 1
För den oexploaterade ängsytan utarbetas en skötselplan i syfte att förstärka
förutsättningarna för torrängsfloran och arter knutna till denna biotop. I
skötselplanen bör följande aktiviteter ingå: 1) röjning av ohävdsarter som hundkex,
ängskavle, timotej, smörblomma m fl. 2) bekämpning av invasiva arter som
blomsterlupin och örnbräken, 3) regelbunden slåtter i syfte att gynna
torrängsfloran.
Objekt 4
Planering av bebyggelse i ädellövskogen bör ske med omsorg så att de högsta
värdena knutna till skogen bibehålls. Det innebär att träd, framförallt grova träd
och jätteträd skall mätas in och att byggnader planeras med hänsyn till att dessa ska
kunna stå kvar (figur 21). Det är även viktigt att spara efterträdare till dessa, dvs.
medelålders lind, bok och lönn. Hasselbuketter bör bevaras som födoresurs för bl.a.
fåglar.
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Grova träd hör till kategorin skyddsvärda träd och bedöms ha stor betydelse för
bevarandet av biologisk mångfald (Naturvårdsverket 2012). Särskilt skyddsvärda
träd definieras som:
-

Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på
det smalaste stället under brösthöjd.

-

Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre
än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.

-

Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i
brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Undvik grävarbeten nära grova träd. Utarbeta skyddszoner för dessa objekt så att
inte rötter, stam, gren- eller bladverk skadas. Bekämpa den invasiva växten
parkslide i objektets östra del genom en väl utarbetad plan för att minimera risken
att sprida växten vidare. Rhododendronbuskaget som finns inom objektet bör även
den bekämpas på liknande sätt som parkslide. Inkommande gran bör röjas.

5.2.2

Kompensationsåtgärder

Äng
Som kompensation för att ängsytan i objekt 1 minskar kan den kvarvarande ängen
förstärkas genom att delar av befintlig ängsyta grävs bort, eventuellt förstärks med
mager torr jord och att sedan torrängsfrön sås in i april-maj eller augustiseptember. Ytorna kan även förstärkas med pluggplantor typiska för torräng. Detta
ökar artmångfalden av växter som därmed gynnar fjärilar, bin, humlor och
skalbaggar. Genom att avlägsna det översta tunna markskiktet på några ställen i en
sluttning kan sandblottor kan skapas som ger förutsättningar för marklevande
insekter som steklar och bin.
Det område som lämnas som natur i den östra delen är idag ett fuktigt område
bestående av al vid stenmuren och högväxt trivial fuktängsflora (fuktängen är ej
naturvärdesklassad). Under förutsättning att exploateringen genomförs så att
markfuktigheten kan bestå inom detta område, kan en artrik fuktäng skapas.
Fuktigheten består om dränering undviks. Stenmuren bör röjas fram och fuktängen
behöver klippas så att den kvävegynnade floran försvinner. På samma sätt som
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torrängen skapas, behöver markskiktet avlägsnas även på fuktängen för att man ska
kunna så in fröer lämpliga för fuktäng, dvs. fröer från vilda blommande växter som
trivs i fuktiga marker. Örtrikedomen gör en fuktäng viktig för många insekter, som
t ex. fjärilar och bin. Fuktängen har också mycket stor betydelse för fågellivet
eftersom den kommer att utgöra en födosöksmiljö för fåglar.
Både torrängen och fuktängen behöver skötas genom slåtter, helst varje år i slutet
av juli - början av augusti för att ängsblommorna ska hinna fröa av sig. Den
avslagna vegetationen ska ligga kvar några dagar för att sedan avlägsnas från
ängarna för att undvika en gödslande effekt.
Planering och genomförande av kompensationsåtgärder för ängsytor ska ske av en
sakkunnig biolog eller en person med liknande kompetens.

Stenrika miljöer
De två stenmurarna (objekt 5 och 6) röjs fram för att bli solbelysta. Objekt 5 röjs
längs med grusvägen. Längs med de solbelysta murarna lämnas en jordremsa där
torrängsväxter kan sås in. Det skapar därmed en livsmiljö och ledstruktur för
ängens växter och insekter.
Stenarna från stenmuren i objekt 4 tas tillvara om de står i konflikt med byggnader
och placeras förslagsvis i närheten av dammen som ett stenröse. Där kan röset
fungera som biotop för grod- och kräldjur. Om syftet är att gynna kräldjurens
övervintring ska delar av röset grävas ned och ligga frostfritt.
Nya stenmurar kan även byggas upp i solbelysta lägen i anslutning till ängsytan
alternativt att befintliga stenmurar förlängs.
Den stenslänt (objekt 7, klass 4) som finns i den nordöstra delen av planområdet
kommer att försvinna vid exploateringen. En kräldjursinventering behöver
genomföras tidig vår för att undersöka om slänten utgör biotop för ormar och ödlor.
Om så är fallet bör kräldjuren fångas in av sakkunnig biolog och flyttas från
området till lämplig miljö. I denna miljö ska biotoper anpassade för kräldjur ha
byggts upp i god tid innan flytten sker. Biotopen kan byggas upp inom
planområdet eller på annan lämplig plats utanför planområdet. Vid planering och
utförande av kräldjursbiotop ska en sakkunnig biolog medverka. Ormar och ödlor
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är fridlysta enligt Artskyddsförordningen vilket medför att dispens måste sökas för
påverkan i kräldjurens biotop och även för en eventuell flytt av kräldjuren.
Träd och skog
Avverkade träd inom planområdet sparas som död ved till lågor liggande på
marken. Ett annat alternativ är att bygga upp faunadepåer. En faunadepå kan se ut
på många olika sätt, en eller flera stockar, en hög med kvistar och grenar eller en
konstgjord högstubbe. Det murknande materialet utgör både mat och husrum för
många insekter och deras larver. Faunadepåer är inte positiva bara för insekter,
mossor och svampar. De kan också utgöra attraktiva bomiljöer för till exempel
igelkottar och fladdermöss. En ökad insektsfauna gynnar även fågellivet.
Den döda veden placeras med fördel i lövskogen, i ängsytan och vid dammen.
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Bilaga A
Tabell Naturvärdesobjekt och grova träd
Naturvärdesobjekt

Objekt
1

Naturtyp
Biotop
Äng/betesmark Torräng

NVI klass
Kommentar
4 Ängsmark med enstaka signalarter.
Damm som är anlagd för dagvatten. Har potential att
Damm
3 hysa groddjur, insekter.
Björk/aspskog, sly av ek, lönn, alm, rönn. Fågelrikt,
Lövskog
4 enstaka signalarter.
Flerskiktad ädellövskog med lönn, bok, hassel, ek.
Ädellövskog
3 Enstaka grova träd.
Ca 1 m bred stenmur som delvis är bevuxen med
trädridå och delvis solbelyst. Stenmur viker av åt öster in
Stenmur
4 i skog.
Stenmur
4 Ca 3 m bred stenmur med trädbryn. Klibbal, fläder, hägg.
Stenslänt
4 Sydvänd slänt med block och torräng. Kräldjursbiotop.

2

Småvatten

3

Skog och träd

4

Skog och träd

5
6
7

Berg och sten
Berg och sten
Berg och sten

Grova träd och invansiva växter

Objekt
Parkslide
Grov lönn
Grov bok
Grov lind
Grov lönn

Kommentar
Parkslide litet bestånd
Grov lönn dbh ca 80 cm
Jätteträd bok dbh 108 cm
Lind dbh 80 cm
Grov lönn spärrgrenig

x koordinat
127554,2425
127550,6743
127517,1867
127510,8547
127319,0398

y koordinat
6288670,649
6288672,344
6288614,195
6288621,800
6288602,489

Bilaga

Bilaga B
Karta naturvärdesobjekt, värdefulla träd,
invasiva arter.

Bilaga

