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Sammanfattning 
Mörbylånga	  kommun	  har	  det	  senaste	  året	  arbetat	  med	  att	  ta	  fram	  ett	  granskningsförslag	  till	  
detaljplan	  för	  Isgärde	  4:74	  m.fl.	  Planen	  syftar	  till	  att	  ändra	  planens	  ändamål	  till	  bostad,	  möjliggöra	  
byggnation	  av	  friliggande	  bostäder	  (sju	  friliggande	  villor)	  och	  utbyggnad	  av	  VA-‐nätet,	  samt	  att	  
skydda	  naturmiljön,	  bevara	  värdefulla	  träd	  och	  skapa	  en	  grön	  korridor	  genom	  planområdet.	  	  

Planområdet	  ligger	  precis	  söder	  om	  samhället	  Stora	  Rör	  på	  västra	  Öland,	  i	  Kalmar	  län.	  Det	  utgörs	  av	  
ett	  2,5	  ha	  stort	  område	  med	  lövskog	  dominerad	  av	  ek,	  igenväxande	  med	  ett	  tätt	  buskskikt	  av	  lövsly	  
och	  hassel.	  Området	  omges	  av	  lövskog,	  bostadsbebyggelse	  och	  öppen	  jordbruksmark.	  	  

Eftersom	  planområdet	  omfattar	  höga	  naturvärden	  bedömdes	  planen	  kunna	  medföra	  betydande	  
miljöpåverkan,	  vilket	  leder	  till	  att	  en	  miljökonsekvensbeskrivning	  (MKB)	  för	  planen	  ska	  upprättas.	  
Miljökonsultföretaget	  Calluna	  AB	  fick	  i	  uppdrag	  att	  genomföra	  denna	  miljökonsekvensbeskrivning.	  
Calluna	  utförde	  även	  en	  naturvärdesinventering	  (NVI)	  i	  området	  och	  samtidigt	  togs	  även	  en	  
dagvattenutredning	  fram	  av	  Vatten	  &	  Samhällsteknik	  AB.	  Utifrån	  den	  kunskap	  som	  framkom	  genom	  
inventeringen	  har	  kommunen	  sedan	  anpassat	  planförslaget	  för	  att	  tillvarata	  och	  utveckla	  områdets	  
naturvärden.	  	  

Skogsmiljön	  i	  planområdet	  bedöms	  vara	  av	  Natura	  2000-‐naturtypen	  Näringsrik	  ekskog	  (9160)	  och	  
området	  är	  en	  del	  av	  ett	  större,	  kustnära	  ädellövskogsområde.	  Inom	  planområdet	  finns	  några	  
stenmurar,	  två	  mindre,	  öppna	  diken,	  inga	  lekvatten	  för	  groddjur,	  viss	  förekomst	  av	  död	  ved	  och	  ett	  
flertal	  ekar	  av	  åldrarna	  150-‐200	  år.	  Inom	  och	  i	  närheten	  av	  planområdet	  har	  flera	  intressanta	  
naturvårdsarter	  noterats.	  	  

Gällande	  detaljplan	  för	  området	  fastställdes	  1957	  och	  marken	  redovisas	  som	  barnkoloni	  och	  
gångväg.	  I	  kommunens	  översiktsplan	  ingår	  planområdet	  i	  ett	  område	  som	  är	  avsatt	  som	  
bostadsbebyggelse	  och	  väster	  om	  planområdet	  finns	  ett	  större	  naturområde	  med	  främst	  
ädellövskog	  avsatt	  som	  natur.	  En	  gång-‐	  och	  cykelväg	  planeras	  även	  passera	  nordväst	  om	  
planområdet,	  som	  en	  del	  av	  en	  cykelled	  längs	  hela	  Öland.	  Hela	  planområdet	  och	  naturområdet	  
väster	  om	  det	  ingår	  i	  ett	  utpekat	  område	  i	  Länsstyrelsens	  naturvårdsplan.	  Detaljplanen	  bedöms	  
överensstämma	  med	  den	  gällande	  översiktsplanens	  intentioner	  och	  naturvärdena	  i	  området	  
bedöms	  kunna	  gynnas	  i	  den	  riktning	  som	  pekas	  ut	  i	  länsstyrelsens	  naturvårdsprogram.	  	  

Planens	  miljökonsekvenser	  har	  bedömts	  enligt	  en	  femgradig	  skala	  utifrån	  förhållandet	  mellan	  
intressets	  värde	  och	  effektens	  omfattning.	  Den	  permanenta	  förlusten	  när	  ädellövskog	  med	  främst	  ek	  
omvandlas	  till	  kvartersmark	  bedöms	  ge	  måttliga	  negativa	  konsekvenser.	  Detta	  bedöms	  dock	  till	  stor	  
del	  vägas	  upp	  av	  de	  stora	  positiva	  konsekvenserna	  som	  skötselplanen	  bedöms	  innebära	  för	  arter	  
kopplade	  till	  brynmiljöer	  och	  död	  ved.	  En	  ökad	  variation	  av	  livsmiljöer	  inom	  området	  främjar	  
artrikedomen,	  men	  en	  förlust	  av	  ädellövskog	  med	  höga	  framtidsvärden	  kan	  inte	  fullt	  ut	  
kompenseras	  med	  skötsel.	  För	  naturmiljön	  bedöms	  de	  sammanvägda	  konsekvenserna	  av	  planens	  
huvudalternativ	  därmed	  som	  små	  till	  måttliga.	  	  

Nollalternativet,	  som	  beskrivs	  för	  att	  ha	  någonting	  att	  jämföra	  planen	  med,	  bedöms	  att	  med	  
nuvarande	  markanvändning	  ge	  små	  positiva	  konsekvenser	  för	  naturmiljön	  och	  ifall	  hela	  
planområdets	  skog	  avverkas	  bedöms	  det	  ge	  måttliga	  negativa	  konsekvenser.	  	  

Hela	  Öland	  är	  i	  sin	  helhet	  av	  riksintresse	  för	  sina	  natur-‐	  och	  kulturvärden	  och	  turismen	  och	  det	  
rörliga	  friluftslivet	  är	  intressen	  som	  ska	  beaktas.	  Detaljplanen	  bedöms	  inte	  påtagligt	  påverka	  
riksintressets	  värde.	  Planområdet	  omfattas	  inte	  av	  strandskydd.	  	  
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Vad	  gäller	  miljökvalitetsnormen	  för	  vattenkvalitet	  så	  bedöms	  konsekvenserna	  bli	  små.	  Målet	  om	  
förbättrad	  ekologisk	  status	  för	  kustvattenförekomsten	  bedöms	  motverkas	  i	  liten	  till	  obetydlig	  grad	  
och	  målet	  att	  bibehålla	  god	  kvantitativ	  och	  kemisk	  status	  för	  grundvatten	  bedöms	  inte	  motverkas.	  	  

De	  eventuella	  kumulativa	  effekterna	  av	  den	  aktuella	  planens	  påverkan	  på	  värdena	  kopplade	  till	  
skogsmiljön,	  tillsammans	  med	  påverkan	  från	  övriga	  pågående	  och	  framtida	  planer,	  bedöms	  som	  
relativt	  små.	  Bedömningen	  grundar	  sig	  på	  kommunens	  riktlinjer	  och	  ambitioner	  för	  naturvärdena	  i	  
översiktsplanen.	  	  

Planen	  bedöms	  bidra	  till	  uppfyllelsen	  av	  det	  nationella	  miljökvalitetsmålet	  God	  bebyggd	  miljö	  
bedöms	  och	  bedöms	  endast	  i	  marginell	  grad	  motverka	  uppfyllelsen	  av	  målen	  Ingen	  övergödning	  och	  
Hav	  i	  balans	  samt	  levande	  kust	  och	  skärgård.	  För	  Levande	  skogar	  och	  Ett	  rikt	  växt-‐	  och	  djurliv	  
bedöms	  planen	  både	  bidra	  till	  och	  motverka	  uppfyllelsen	  av	  dessa	  mål.	  	  

 
Bilden visar ett område med ekdominerad skog på Öland som på många sätt liknar planområdet. Här har gallring 
utförts och bilden används i skötselplanen för den aktuella detaljplanen som en av flera målbilder för hur området kan 
komma att se ut när den initiala skötseln har utförts.  
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1. Bakgrund 

1.1 Uppdraget 
Mörbylånga	  kommun	  har	  under	  våren	  och	  hösten	  2015	  arbetat	  med	  att	  ta	  fram	  ett	  
granskningsförslag	  till	  detaljplan	  för	  ett	  område	  på	  fastigheten	  Isgärde	  4:74	  m.fl.	  En	  
behovsbedömning	  (daterad	  2014-‐09-‐16)	  togs	  fram	  inför	  samråd	  av	  planen	  (Mörbylånga	  kommun,	  
2014).	  I	  och	  med	  att	  planområdet	  omfattar	  ett	  område	  med	  höga	  naturvärden	  där	  det	  kan	  finnas	  
hänsynskrävande	  arter	  bedömdes	  planen	  kunna	  medföra	  betydande	  miljöpåverkan.	  En	  
miljökonsekvensbeskrivning	  skulle	  därför	  upprättas.	  	  

Miljökonsultföretaget	  Calluna	  AB	  fick	  under	  våren	  2015	  i	  uppdrag	  av	  Mörbylånga	  kommun	  att	  
genomföra	  en	  naturvärdesinventering	  (NVI)	  och	  en	  miljökonsekvensbeskrivning	  (MKB)	  för	  planen.	  
Inventeringen	  genomfördes	  under	  våren	  och	  sommaren	  2015.	  Parallellt	  med	  dessa	  uppdrag	  togs	  
även	  en	  dagvattenutredning	  fram	  av	  Vatten	  &	  Samhällsteknik	  AB.	  Planförslaget	  har	  sedan	  anpassats	  
utifrån	  ny	  kunskap	  och	  resultaten	  från	  de	  nya	  underlagen.	  Denna	  miljökonsekvensbeskrivning	  
tillhör	  granskningshandlingen.	  	  

1.2 Översiktlig beskrivning av området och dess omgivningar 
Planområdet	  är	  beläget	  precis	  söder	  om	  samhället	  Stora	  Rör	  på	  västra	  Öland,	  i	  Kalmar	  län	  (figur	  2).	  
Området	  ligger	  drygt	  15	  km	  söder	  om	  Borgholm	  och	  knappt	  2	  mil	  från	  Kalmar.	  Planområdet	  ligger	  
cirka	  250	  meter	  från	  strandlinjen	  vid	  Kalmarsund.	  Enligt	  SGU:s	  jordartskarta	  utgörs	  marken	  
mestadels	  av	  sandig	  morän	  och	  sand,	  tunna	  lager	  av	  torv	  kan	  också	  förekomma.	  

Planområdet	  Isgärde	  består	  idag	  av	  lövskog	  dominerad	  av	  ek,	  igenväxande	  med	  ett	  tätt	  buskskikt	  av	  
hassel	  och	  lövsly	  (figur	  1).	  Skogsmiljön	  i	  planområdet	  bedöms	  vara	  av	  Natura	  2000-‐naturtypen	  
Näringsrik	  ekskog	  (9160)	  och	  området	  är	  en	  del	  av	  ett	  större,	  kustnära	  ädellövskogsområde	  som	  
sträcker	  sig	  i	  nord-‐sydlig	  riktning	  från	  Stora	  Rör	  till	  brofästet.	  I	  planområdet	  finns	  några	  stenmurar	  
och	  två	  mindre,	  öppna	  diken.	  Söder	  och	  öster	  om	  planområdet	  finns	  bostadsbebyggelse	  och	  åt	  nord	  
och	  nordost	  finns	  öppen	  jordbruksmark.	  	  

	  

	  	  	   	  
Figur 1. Skogen i planområdet domineras av ek. Marken omkring träden är idag igenväxande med hassel och lövsly. I 
bilderna syns även en av områdets stenmurar och ett mindre dike längs områdets nordöstra kant.  
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Figur 2. Kartan visar planområdet och dess omgivningar samt dess läge i förhållande till Stora Rör, Isgärde och 
Kalmarsund (planområdet är markerat med röd gräns i den inzoomade kartan t.v. och gult område i flygfotot t.h.). 
(Länsstyrelsens webbGIS 2015-06-24)  

1.3 Planens syften 
Syftet	  med	  den	  nya	  detaljplanen	  för	  Isgärde	  är	  att:	  	  

• ändra	  ändamål	  från	  barnkoloni	  till	  bostad	  och	  möjliggöra	  byggnation	  av	  friliggande	  bostäder,	  	  

• möjliggöra	  utbyggnad	  av	  VA-‐nätet	  för	  planområdet	  samt	  i	  framtiden	  för	  de	  fastigheter	  utefter	  
Isgärdevägen	  som	  saknar	  kommunalt	  vatten	  och	  avlopp,	  	  

• skydda	  naturmiljön	  och	  bevara	  sammanhängande	  områden	  med	  värdefulla	  träd,	  samt	  skapa	  
en	  grön	  korridor	  genom	  planområdet.	  	  
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2. Riksintressen och områdesskydd 

2.1 Riksintresse enligt 4 kap. 2 § miljöbalken 
Hela	  Öland	  är	  ett	  av	  de	  områden	  i	  Sverige	  som	  omfattas	  enligt	  4	  kap.	  2	  §	  i	  Miljöbalken.	  Turismen	  och	  
det	  rörliga	  friluftslivet	  är	  intressen	  som	  särskilt	  ska	  beaktas	  vid	  bedömningen	  av	  tillåtligheten	  av	  
exploateringsföretag	  eller	  andra	  ingrepp	  i	  miljön.	  	  

2.2 Riksintresse enligt 4 kap. 3 § miljöbalken 
Bestämmelserna	  hänvisar	  till	  anläggningar	  som	  inte	  får	  komma	  tillstånd	  någonstans	  på	  Öland.	  
Några	  av	  de	  som	  nämns	  är	  anläggningar	  för	  att	  bryta	  uranhaltigt	  material	  eller	  andra	  ämnen	  som	  
kan	  användas	  för	  framställning	  av	  kärnbränsle	  samt	  anläggningar	  för	  kärnteknisk	  verksamhet.	  	  

2.3 Strandskydd enligt 7 kap. 13-18 §§ Miljöbalken 
Strandskydd	  återinträder	  med	  100	  meter	  vid	  ändring	  av	  detaljplan.	  Planområdet	  omfattas	  inte	  av	  
strandskydd	  då	  det	  ligger	  cirka	  250	  meter	  från	  stranden.	  Två	  diken	  går	  genom	  planområdet.	  Den	  
östra	  delen	  av	  det	  nordliga	  diket	  finns	  utritad	  på	  karta	  tillhörande	  akten	  för	  dikningsföretaget	  
”Linsänkan	  och	  Isgärde	  uti	  Glömminge	  socken,	  upprättad	  år	  1928”.	  Diken	  omfattas	  inte	  av	  
strandskydd.	  	  
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3. Planer och program 

3.1 Gällande detaljplan 
Gällande	  plan	  för	  planområdet	  är	  en	  byggnadsplan	  för	  Stors	  Rör	  fastställd	  1957-‐03-‐25.	  Området	  
redovisas	  som	  barnkoloni	  och	  gångväg.	  På	  mark	  invid	  gångvägen	  och	  andra	  fastigheter	  får	  inte	  
byggnader	  uppföras,	  så	  kallad	  prickmark.	  	  

3.2 Mörbylånga kommun översiktsplan 
Gällande	  översiktsplan	  för	  Mörbylånga	  kommun	  antogs	  2015-‐03-‐24	  (Mörbylånga	  kommun,	  2015).	  
Planområdet	  ingår	  i	  området	  b1	  –	  Linsänkevägen	  (figur	  3),	  vilket	  är	  avsatt	  som	  bostadsbebyggelse	  
(20	  tomter).	  Områdena	  längs	  med	  Linsänkevägen	  består	  främst	  av	  ett	  skogsområde	  med	  hög	  och	  
mogen	  barrskog,	  östra	  delen	  har	  kontakt	  med	  det	  öppna	  jordbrukslandskapet.	  I	  kommunens	  
riktlinjer	  för	  bebyggelsen	  anges	  hur	  denna	  ska	  kunna	  harmoniera	  med	  skogskaraktären.	  

 

Figur 3.  
 
Utsnitt ur 
Översiktsplan 2015.  
 
Planområdet (röd 
gräns) ligger i norra 
delen av b1 – 
Linsänkevägen 
(orange streckat 
område) som är 
avsatt för 
bebyggelse i 
planen.  
 
Väster om 
planområdet ligger 
det strandnära 
lövskogsområdet n9 
(grönt streckat 
område).  
 
Förbi planområdets 
östra gräns går den 
föreslagna 
cykelleden Fyr till 
fyr (lila prickad 
linje).  
 
Källa: Mörbylånga 
kommun, 2015. 
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Ett	  område,	  g/c1	  –	  Röhällakrysset	  till	  Stora	  Rör,	  är	  avsatt	  som	  gång-‐	  och	  cykelväg.	  Detta	  utgör	  en	  del	  
av	  turistcykelprojektet	  Fyr	  till	  Fyr,	  vilket	  syftar	  till	  att	  bygga	  en	  trafiksäker,	  attraktiv	  cykelled	  på	  
Öland	  från	  norr	  till	  söder.	  Cykelvägen	  planeras	  troligen	  att	  följa	  den	  nordvästra	  kanten	  av	  
planområdet,	  som	  en	  förlängning	  av	  Bertil	  Palms	  väg,	  för	  att	  sedan	  gå	  vidare	  mot	  Stora	  Rör.	  	  

Kant	  i	  kant	  med	  planområdet	  i	  väster	  är	  det	  i	  översiktsplanen	  avsatt	  ett	  stort	  område	  som	  benämns	  
n9	  –	  Kustnära	  lövskogsområden	  –	  Brofästet	  till	  Stora	  Rör.	  Längs	  hela	  denna	  kuststräcka	  finns	  
sammanhängande	  områden	  med	  kustnära	  ädellövskog,	  ofta	  flerskiktad	  med	  ek	  i	  trädskiktet.	  
Kommunen	  har	  följande	  riktlinjer	  för	  området:	  	  

• I	  samband	  med	  eventuella	  exploateringar	  i	  kustnära	  lövskogar	  ska	  inventering	  alltid	  göras	  
för	  att	  säkerställa	  bevarandet	  av	  befintliga	  naturvärden.	  

• De	  kustnära	  lövskogarna	  är	  prioriterade	  för	  sina	  höga	  natur-‐	  och	  upplevelsevärden.	  

• På	  platser	  där	  ek	  och	  gran	  växer	  tillsammans	  finns	  behov	  av	  att	  utreda	  om	  det	  går	  att	  rensa	  
bort	  gran,	  då	  dessa	  annars	  riskerar	  att	  kväva	  ekar	  och	  andra	  ädla	  lövträd.	  

• Områden	  med	  grova	  träd	  och	  stor	  andel	  död	  ved	  ska	  prioriteras	  för	  framtida	  utveckling	  av	  
naturvärden.	  

De	  riktlinjer	  som	  gäller	  generellt	  för	  naturlandskapet	  är	  följande:	  	  

• I	  samband	  med	  planering	  av	  nya,	  eller	  förtätning	  i	  befintliga,	  bebyggelseområden	  ska	  
behovet	  av	  spridningskorridorer	  och	  grönområden	  beaktas	  för	  att	  gynna	  den	  biologiska	  
mångfalden	  samt	  för	  att	  ge	  utrymme	  till	  närrekreation.	  	  

• Värdefulla	  träd,	  speciellt	  ekar,	  ska	  skyddas	  vid	  all	  planläggning.	  En	  inventering	  av	  
bevarandevärda	  träd	  ska	  alltid	  göras.	  	  

• I	  de	  fall	  områden	  med	  höga	  naturvärden	  försvinner	  ska	  kompensationsåtgärder	  vidtas.	  

3.3 Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
Hela	  planområdet	  och	  det	  naturområde	  som	  omfattas	  av	  område	  n9	  i	  översiktsplanen	  (figur	  3)	  
omfattas	  av	  Länsstyrelsens	  naturvårdsplan,	  område	  N40,	  Ädellövskog	  vid	  Stora	  Rör	  (Länsstyrelsen	  
Kalmar	  län,	  2001).	  Naturområdet	  i	  naturvårdsplanen	  beskrivs	  som	  hasselrik	  ekskog	  med	  grova,	  
gamla	  ekar	  med	  spärrgreniga	  kronor	  samt	  tidigare	  slåtteräng	  med	  lång	  trädkontinuitet.	  	  

3.4 Detaljplaner i närområdet 
Byggnadsplan	  för	  Stora	  Rör,	  fastställd	  1957-‐03-‐25,	  gäller	  hela	  det	  angränsande	  området.	  	  

Nordväst	  om	  planområdet,	  inom	  området	  för	  den	  äldre	  byggnadsplanen,	  har	  en	  detaljplan	  tagits	  
fram,	  granskningshandling	  daterad	  till	  2014-‐11-‐18.	  Området	  planeras	  för	  bostads-‐,	  kultur-‐	  och	  
fritidsändamål.	  Ett	  större	  skogsområde	  som	  tillhör	  den	  kustnära	  ädellövskogen	  avsätts	  som	  natur	  i	  
plan.	  Planförslaget	  innebär	  inga	  större	  förändringar	  gällande	  mark	  och	  vegetation.	  Inom	  hela	  
planområdet	  krävs	  det	  marklov	  för	  fällning	  av	  träd	  med	  en	  stamdiameter	  över	  15	  cm	  på	  en	  höjd	  av	  
1	  meter	  över	  mark.	  Inom	  naturområdet	  krävs	  marklov	  även	  för	  gallring	  och	  röjning.	  	   	  
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4. Metod 

4.1 Miljöbedömningens syfte 
När	  en	  detaljplan	  ska	  tas	  fram	  görs	  en	  behovsbedömning	  för	  att	  ta	  reda	  på	  om	  dess	  påverkan	  kan	  
medföra	  betydande	  miljöpåverkan.	  Om	  planen	  kan	  antas	  medföra	  betydande	  miljöpåverkan	  ska	  den	  
miljöbedömas	  och	  en	  miljökonsekvensbeskrivning	  (MKB)	  ska	  upprättas	  enligt	  bestämmelserna	  i	  
kap	  11-‐18	  och	  22	  §§	  i	  miljöbalken.	  MKB:n	  ingår	  i	  planhandlingarna	  för	  detaljplanen	  och	  utgör	  en	  del	  
av	  beslutsunderlaget	  för	  planen.	  Syftet	  med	  att	  bedöma	  miljökonsekvenserna	  av	  en	  plan	  är	  att	  
möjliggöra	  en	  integrering	  av	  miljöaspekter	  i	  planen,	  så	  att	  en	  hållbar	  utveckling	  främjas.	  	  

4.2 Metod för konsekvensbedömning 
Metoden	  för	  bedömning	  av	  miljökonsekvenser	  i	  detta	  uppdrag	  följer	  den	  metod	  som	  Calluna	  
använder	  när	  en	  MKB	  tas	  fram	  för	  detaljplaner	  (se	  tabell	  1	  och	  faktaruta	  1).	  	  

Kunskapsinsamling	  till	  bedömningarna	  har	  skett	  genom	  besök	  på	  plats	  den	  30	  juni	  2015,	  studier	  av	  
underlag	  från	  kommunen	  och	  Länsstyrelsen,	  tidigare	  utförda	  utredningar	  i	  närområdet	  samt	  
eftersök	  på	  internet.	  	  

Tabell 1. Principen för den femgradiga konsekvensskala som används vid bedömning i denna MKB. Bedömningen 
utgår ifrån intressets värde (riksobjekt-regionalt-kommunalt-lokalt-inget) och effektens omfattning, vilken beror av 
effektens utbredning och varaktighet.  

	  
	  



Miljökonsekvensbeskrivning / Detaljplan Isgärde 4:74 m.fl. 2015-12-22 

	  

13	  

	  
	  

	   	  

Faktaruta 1. Metod för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

I metoden ingår behovsbedömning, avgränsning, analys, upprättande av MKB, antagande och uppföljning. Tidigt 
i MKB-processen håller kommunen ett avgränsingssamråd med Länsstyrelsen och berörda myndigheter. Inför 
samrådet tas förslag till avgräningar fram.  

Kunskapsinsamling sker genom besök på plats, särskilt framtagna utredningar samt studier av översiktsplan, 
tidigare planer och annat kunskapsunderlag som uppdragsgivaren tillhandahåller. Vid konsekvensbedömning av 
planen används Naturvårdsverkets, Boverkets, Trafikverkets och Riksantikvarieämbetets handledningar, samt 
riktlinjer för miljö och hälsa.  

En genomgång av rimliga alternativ görs. Nollalternativ och eventuella alternativ till lokalisering och utformning 
studeras. Gällande planer gås igenom för att se vilka delar av dessa som innebär en realistisk utveckling för 
nollalternativet.  

Konsekvenser bedöms enligt en femgradig skala utifrån förhållandet mellan intressets värde och effektens 
omfattning (se tabell 1). Med utgångspunkt i utbredning, varaktighet och värde besvaras och motiveras följande 
frågor för de miljöaspekter som konsekvensbedöms:  

1) Vilket värde påverkas?  

2) Vilken effekt ger påverkan på värdet?  

3) Leder effekten till en negativ eller positiv konsekvens?  

4) Vilken betydelse har konsekvensen för värdet? 

5) Kan de negativa konsekvenserna undvikas, begränsas eller kompenseras?  

6) Kan positiva konsekvenser åstadkommas eller förstärkas? 

Kumulativa effekter beskrivs och bedöms. Avstämningar görs mot kommunala mål, nationella och regionala 
miljökvalitetsmål och normer. En sammanvägd bedömning av hela projektets konsekvenser görs.  
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5. Avgränsning 

5.1 Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet	  för	  konsekvensbedömningen	  har	  i	  detta	  uppdrag	  begränsats	  till	  det	  område	  
som	  kallas	  planområdet	  (figur	  2).	  Det	  så	  kallade	  influensområdet	  för	  miljökonsekvenserna	  är	  oftast	  
större	  än	  utredningsområdet.	  Detta	  område	  bedöms	  sträcka	  sig	  några	  kilometer	  omkring	  
utredningsområdet	  och	  omfattar	  därmed	  bland	  annat	  Isgärde,	  Kalmarsund	  och	  kustskogen.	  	  

5.2 Avgränsning av miljöaspekter 
Avgränsningarna	  har	  utgått	  från	  den	  behovsbedömning	  som	  togs	  fram	  hösten	  2014	  (Mörbylånga	  
kommun,	  2014).	  När	  miljökonsekvensbeskrivningen	  skulle	  avgränsas	  hölls	  ett	  samråd	  med	  
Länsstyrelsen.	  Ett	  samrådsunderlag	  togs	  fram	  med	  förslag	  på	  avgränsningar	  (Calluna,	  2015).	  
Underlaget	  behandlades	  på	  ett	  plansamråd	  i	  oktober	  2015	  och	  den	  14	  oktober	  fick	  kommunen	  ett	  
svar	  från	  Länsstyrelsen.	  Länsstyrelsen	  meddelade	  inga	  synpunkter	  på	  själva	  avgränsningen,	  men	  
skickade	  med	  ett	  par	  punkter	  om	  vad	  de	  tyckte	  att	  MKB:n	  särskilt	  skulle	  belysa.	  	  

Detaljplanen	  Isgärde	  har	  bedömts	  kunna	  innebära	  betydande	  miljöpåverkan	  på	  grund	  av	  påverkan	  
på	  naturmiljön	  och	  har	  avgränsats	  till	  att	  bedöma	  konsekvenser	  på	  naturmiljön	  och	  relevanta	  arter.	  	  

Av	  de	  miljökvalitetsnormer	  som	  finns	  är	  det	  relevant	  att	  bedöma	  planen	  mot	  miljökvalitetsnormen	  
för	  vatten.	  Planen	  bedöms	  inte	  ge	  upphov	  till	  höga	  bullernivåer	  eller	  påverka	  luftkvaliteten	  i	  
området.	  Miljökvalitetsnormer	  för	  omgivningsbuller	  och	  luftkvalitet	  behandlas	  därför	  inte	  vidare	  i	  
denna	  MKB.	  	  

MKB:n	  avgränsas	  till	  att	  även	  behandla	  påverkan	  på	  riksintresse	  enligt	  4	  kap.	  2	  §	  miljöbalken,	  
riksintresse	  enligt	  4	  kap	  3§.	  Eftersom	  planerad	  verksamhet	  är	  bostadsbebyggelse	  är	  dock	  inte	  
3	  §	  miljöbalken	  relevant	  och	  behandlas	  därför	  inte	  vidare	  i	  denna	  MKB.	  	  

Avstämningar	  görs	  mot	  de	  nationella	  miljökvalitetsmålen,	  där	  MKB:n	  avgränsas	  till	  att	  bedöma	  
målen	  Ingen	  övergödning,	  Hav	  i	  balans	  samt	  levande	  kust	  och	  skärgård,	  Levande	  skogar,	  God	  bebyggd	  
miljö,	  samt	  Ett	  rikt	  växt	  och	  djurliv.	  

I	  MKB:n	  beskrivs	  och	  bedöms	  även	  kumulativa	  effekter	  och	  avstämningar	  görs	  mot	  kommunala	  mål.	  
Slutligen	  görs	  en	  sammanvägd	  bedömning	  av	  hela	  projektets	  konsekvenser.	  	  

5.3 Avgränsning av alternativ 
Området	  är	  avsatt	  som	  bostadsbebyggelse	  i	  ÖP	  2015,	  Mörbylånga	  kommun.	  Platsval	  och	  jämförelser	  
mellan	  olika	  lokaliseringar	  har	  gjorts	  i	  processen	  när	  ÖP:n	  togs	  fram.	  Syftet	  med	  planen	  är	  bland	  
annat	  att	  ändra	  ändamål	  från	  barnkoloni	  till	  bostadsbebyggelse,	  vilket	  innebär	  att	  planen	  syftar	  till	  
att	  planera	  just	  den	  mark	  som	  redan	  är	  planerad	  som	  barnkoloni	  men	  som	  inte	  nyttjas	  för	  det	  
ändamålet.	  På	  grund	  av	  ovanstående	  har	  därför	  inga	  alternativa	  lokaliseringar	  tagits	  fram	  till	  
detaljplanen.	  	  

Planens	  utformning	  har	  modifierats	  vartefter	  ny	  kunskap	  tillkommit.	  Generellt	  har	  flera	  steg	  för	  
anpassningar	  skett,	  så	  att	  så	  mycket	  som	  möjligt	  att	  ekarna	  och	  de	  höga	  naturvärden	  som	  finns	  i	  
området	  fortsatt	  kan	  bevaras.	  Det	  som	  i	  MKB:n	  är	  huvudalternativet	  har	  föregåtts	  av	  flera	  
utformningsförslag	  som	  har	  tagits	  fram	  genom	  processen.	  Dessa	  har	  sedan	  förkastats	  när	  nya	  
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förslag	  arbetats	  fram.	  De	  tidigare	  utformningsförslagen	  beskrivs	  närmare	  i	  avsnitt	  6.1.	  Inga	  
alternativa	  utformningar	  har	  bedömts	  i	  denna	  MKB.	  	  

5.4 Avgränsning i tid 
Miljökonsekvenser	  uppstår	  på	  olika	  lång	  sikt.	  Det	  ingår	  i	  miljökonsekvensbedömningen	  att	  ta	  
hänsyn	  till	  effekterna	  av	  den	  planerade	  utvecklingen	  i	  området,	  oberoende	  av	  om	  de	  kan	  uppstå	  
direkt	  eller	  i	  ett	  framtida	  scenario.	  	  

Generellt	  beskrivs	  planers	  miljökonsekvenser	  för	  en	  framtida	  situation	  när	  hela	  planområdet	  
bedöms	  vara	  färdigbyggt.	  Den	  angivna	  genomförandetiden	  för	  detaljplanen	  Isgärde	  är	  15	  år	  från	  
den	  dag	  då	  planen	  antas	  (2015	  enligt	  projektets	  tidplan).	  År	  2030	  ses	  därför	  som	  ett	  realistiskt	  
framtida	  referensår	  för	  bedömning	  av	  miljökonsekvenserna.	  I	  och	  med	  att	  planen	  omfattas	  av	  
ekmiljöer,	  vars	  värden	  utvecklas	  under	  flera	  hundra	  år,	  behöver	  dock	  även	  ett	  längre	  tidsperspektiv	  
tas	  med	  i	  bedömningarna.	  	   	  
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6. Planförslag och nollalternativ 

6.1 Tidigare utformningsförslag 
De	  tidigaste	  planförslagen	  omfattade	  10	  tomter.	  	  

I	  samrådsförslaget	  (daterat	  2014-‐09-‐16)	  fanns	  7	  tomter	  samt	  en	  yta	  i	  södra	  delen	  var	  avsatt	  som	  
natur	  (figur	  4).	  Även	  ett	  smalt	  område	  längs	  det	  norra	  diket	  och	  vid	  den	  västliga	  plangränsen	  där	  de	  
största	  ekarna	  står	  var	  mark	  avsatt	  som	  naturmark	  i	  plan.	  	  

 
Figur 4. Tidigare utformningsförslag: en plankarta från samrådshandling daterad 2014-09-16.  

Efter	  sommaren	  2015,	  när	  resultaten	  från	  naturvärdesinventeringen	  blev	  kända,	  kunde	  en	  mer	  
detaljerad	  anpassning	  ske	  till	  områdets	  naturvärden	  eftersom	  man	  då	  fick	  kunskap	  om	  var	  
områdets	  ekar	  och	  övriga	  träd	  står	  (figur	  5).	  	  

Resultatet	  blev	  att	  mer	  skog	  i	  anslutning	  till	  diket	  i	  norr	  avsattes	  som	  natur	  i	  plan,	  och	  likaså	  ett	  
område	  mellan	  två	  av	  bostadsfastigheterna.	  	  

Skydd	  med	  marklov	  planerades	  för	  vissa	  stora	  träd	  inom	  kvartersmark.	  Diket	  i	  öster	  anpassades	  
utifrån	  resultaten	  från	  dagvattenutredningen.	  	  
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Figur 5. Tidigare utformningsförslag: en situationsplan daterad 2015-09-22, som visar förslag till utökat naturområde 
(områden med mörkgrön rastrering) längs diket i norra delen och mellan två bostadsfastigheter i södra delen. Inmätta 
träd från naturvärdesinventeringen är inlagda och vissa träd inom kvartersmark är skyddade med marklov. 

Därefter	  gjordes	  ytterligare	  anpassningar	  av	  planen,	  vilket	  landade	  i	  nuvarande	  huvudalternativ	  
(figur	  6	  och	  7).	  Bland	  annat	  möjliggjordes	  en	  spridningskorridor	  genom	  planområdet	  i	  sydost	  
genom	  att	  ett	  genomgående	  skogsstråk	  avsattes	  som	  naturområde	  längs	  hela	  gränsen	  mot	  befintlig	  
bebyggelse	  med	  påföljden	  att	  ytan	  för	  kvartersmark	  minskades.	  Ökningen	  av	  naturmark	  i	  planen	  i	  
det	  slutliga	  alternativet	  jämfört	  med	  samrådshandlingen	  är	  drygt	  7	  000	  m2.	  	  

För	  ekarna	  inom	  kvartersmark	  togs	  ett	  skyddsavstånd	  fram	  med	  en	  radie	  av	  15	  x	  stamdiametern	  för	  
de	  träd	  som	  skyddas	  med	  marklov.	  För	  att	  kompensera	  för	  en	  del	  av	  förlusten	  av	  att	  100-‐200-‐åriga	  
ekar	  försvinner	  i	  området,	  och	  för	  att	  hejda	  igenväxningen	  av	  den	  mark	  som	  avsätts	  som	  
naturområde	  i	  plan,	  togs	  en	  skötselplan	  fram	  under	  hösten	  2015	  (Andersson,	  2015).	  	  

6.2 Huvudalternativ – planförslaget 
Planen	  möjliggör	  uppförande	  av	  7	  nya	  bostäder	  som	  friliggande	  fritidshus/villor	  (se	  figur	  6	  och	  7).	  
Förslaget	  innebär	  en	  låg	  bebyggelse	  i	  1-‐1	  ½	  plan.	  Planområdet	  omfattar	  cirka	  2,5	  ha	  markyta,	  varav	  
cirka	  53	  %	  planeras	  som	  tomtmark.	  Bostäderna	  kommer	  att	  anslutas	  till	  det	  kommunala	  VA-‐nätet.	  
Husen	  tänks	  få	  fasader	  av	  trä,	  kalksten	  eller	  annat	  naturmaterial	  och	  ska	  hellre	  bestå	  av	  flera	  mindre	  
huskroppar	  som	  länkas	  samman	  än	  en	  större.	  	  

En	  ny	  anslutningsväg	  planeras	  att	  leda	  in	  till	  området	  från	  sydväst,	  som	  en	  förlängning	  av	  den	  
befintliga	  vägen	  Bertil	  Palms	  väg,	  och	  sluta	  med	  en	  vändplan.	  Vägområdets	  yta	  utgör	  cirka	  8	  %	  av	  
planområdet.	  	  

Ungefär	  39	  %	  av	  planområdets	  markyta	  avsätts	  som	  naturmark	  i	  plan	  och	  vissa	  träd	  inom	  
kvartersmarken	  är	  skyddade	  med	  marklov	  och	  en	  skyddszon	  på	  15	  x	  stamdiametern	  runt	  träden.	  En	  
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skötselplan	  har	  upprättats	  för	  skötseln	  av	  området	  (Andersson,	  2015).	  De	  initiala	  skötselåtgärderna	  
(gallring,	  skapande	  av	  faunadepåer	  och	  högstubbar	  samt	  stödplantering	  av	  blommande	  buskar)	  ska	  
säkras	  genom	  ett	  exploateringsavtal	  i	  samband	  med	  bildandet	  av	  en	  ny	  gemensamhetsanläggning.	  	  

 
Figur 6 och 7. Utsnitt ur plankartan (ovan) respektive planillustrationen (nedan) för huvudalternativet (daterade 2015-
11-02). Detta är det förslag som har konsekvensbedömts i denna MKB och ritningarna ingår i detaljplanens 
granskningshandlingar. Ritningarna visar hur naturmark har avsatts med hänsyn till var inmätta träd är placerade och 
för att underlätta för skogsarters spridning i en genomgående korridor av naturmark längs den östra kanten.  



Miljökonsekvensbeskrivning / Detaljplan Isgärde 4:74 m.fl. 2015-12-22 

	  

19	  

6.3 Nollalternativ 
En	  MKB	  ska	  alltid	  innehålla	  ett	  så	  kallat	  nollalternativ.	  Det	  är	  en	  beskrivning	  av	  miljöförhållandena	  
och	  miljöns	  sannolika	  utveckling	  om	  planen	  inte	  genomförs.	  	  

Nollalternativet	  bör	  inriktas	  på	  de	  väsentliga	  miljöförhållandena	  och	  fungerar	  som	  en	  referensram	  
för	  att	  underlätta	  jämförelser	  med	  de	  andra	  alternativen.	  Nollalternativet	  beskriver	  en	  
framtidssituation	  och	  ska	  inkludera	  sådana	  förändringar	  inom	  planområdet,	  eller	  förändringar	  som	  
påverkar	  planområdet,	  som	  man	  bedömer	  kan	  vara	  genomförda	  inom	  samma	  tidshorisont	  som	  
planen	  (med	  referensår	  2030).	  	  

Det	  är	  inte	  helt	  lätt	  att	  beskriva	  vad	  som	  troligen	  kommer	  att	  hända	  inom	  planområdet	  om	  det	  inte	  
planeras.	  Kommunen	  har	  styckat	  och	  sålt	  av	  fastigheter	  som	  är	  planerade	  som	  koloniområde	  till	  
privata	  fastighetsägare.	  Det	  som	  området	  idag	  är	  planerat	  för	  bedöms	  inte	  vara	  en	  trolig	  utveckling.	  
Inom	  föreslaget	  område	  finns	  inte	  heller	  någon	  planerad	  skogsskötsel,	  så	  marken	  växer	  successivt	  
igen.	  Idag	  är	  skogen	  inte	  skyddad	  och	  det	  kan	  inte	  uteslutas	  att	  en	  framtida	  markägare	  beslutar	  sig	  
för	  att	  avverka	  skog.	  	  

I	  och	  med	  att	  Nollalternativet	  är	  behäftat	  med	  så	  stora	  osäkerheter	  har	  vi	  valt	  att	  dela	  upp	  det	  i	  två	  
nollalternativ:	  	  

1)	  nuvarande	  markanvändning	  och	  	  
2)	  worst	  case	  som	  innebär	  att	  skogen	  avverkas.	  	  

För	  båda	  alternativen	  antas	  att	  ingen	  särskild	  skötsel	  kommer	  till	  stånd.	  	    
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7. Miljökonsekvenser för naturmiljön 
En	  naturvärdesinventering	  (NVI)	  utfördes	  i	  området	  för	  planen	  under	  sommaren	  2015	  (Andersson	  
&	  Sandsten,	  2015).	  Vid	  inventeringen	  mättes	  värdefulla	  träd	  in	  (samtliga	  träd	  med	  minst	  4	  dm	  i	  
stamdiameter)	  och	  riktade	  inventeringar	  av	  artgrupperna	  fåglar,	  insekter	  och	  groddjur	  
genomfördes.	  En	  skötselplan	  för	  planområdet	  upprättades	  under	  hösten	  2015	  (Andersson,	  2015)	  
och	  styr	  hur	  skötseln	  ska	  bedrivas	  vid	  genomförandet	  av	  planen.	  Resultaten	  från	  inventeringarna,	  
skötselplanen	  samt	  tidigare	  känd	  kunskap	  om	  områdets	  värden	  ligger	  till	  grund	  för	  nedanstående	  
bedömningar	  av	  planens	  konsekvenser	  för	  naturmiljön.	  	  

7.1 Beskrivning av nuläget 
De	  kustnära	  lövskogarna	  som	  finns	  längs	  Ölands	  västra	  kust	  sträcker	  sig	  från	  Borgholm	  i	  norr	  till	  
Färjestaden	  i	  söder.	  Skogsmiljön	  i	  planområdet	  är	  en	  del	  av	  ett	  större,	  kustnära	  lövskogsområde	  
som	  sträcker	  sig	  från	  Stora	  Rör	  ner	  till	  Ölandsbron.	  Väster	  om	  planområdet	  pekas	  detta	  stråk	  ut	  som	  
naturmark	  (figur	  3)	  och	  beskrivs	  främst	  som	  ädellövskog	  dominerad	  av	  ek	  i	  trädskiktet	  och	  ofta	  
flerskiktad	  (Mörbylånga	  kommun	  2015).	  	  

Flera	  av	  lövskogsområdena	  på	  västra	  Öland	  är	  utpekade	  som	  Natura	  2000-‐områden.	  Det	  
värdefullaste	  av	  dessa	  är	  Halltorps	  hage,	  6	  km	  norr	  om	  denna	  plan,	  vilket	  är	  ett	  av	  de	  entomologiskt	  
mest	  intressanta	  områdena	  i	  Nordeuropa.	  Här	  finns	  bland	  annat	  Sveriges	  enda	  lokal	  för	  större	  
ekbock,	  samt	  en	  lång	  rad	  andra	  insekter	  som	  är	  nästan	  lika	  sällsynta.	  	  

Planområdet	  är	  cirka	  2,5	  ha	  stort	  och	  består	  av	  en	  lövskog	  dominerad	  av	  ek.	  Marken	  i	  planområdet	  
har	  tidigare	  varit	  mer	  öppen	  och	  troligen	  betats	  men	  är	  idag	  igenväxande	  med	  ett	  tätt	  buskskikt	  av	  
lövsly	  och	  yngre	  hassel.	  Flera	  av	  ekarna	  har	  ganska	  vida	  kronor,	  vilket	  visar	  att	  marken	  omkring	  
dem	  var	  öppen	  när	  de	  växte	  upp.	  	  

Planområdet	  ingår	  i	  ett	  utpekat	  område	  i	  Länsstyrelsens	  naturvårdsplan,	  område	  N40	  –	  Ädellövskog	  
vid	  Stora	  Rör	  (figur	  8).	  Detta	  område	  beskrivs	  som	  hasselrik	  ekskog	  med	  grova,	  gamla	  ekar	  med	  
spärrgreniga	  kronor	  samt	  tidigare	  slåtteräng	  med	  lång	  trädkontinuitet	  (Länsstyrelsen	  Kalmar	  län,	  
2001).	  Länsstyrelsen	  har	  i	  sin	  prioritering	  av	  området	  klassat	  området	  till	  klass	  III	  –	  högt	  
naturvärde	  enligt	  en	  tregradig	  skala	  där	  klass	  I	  har	  högst	  värde).	  

Det	  är	  sedan	  tidigare	  känt	  att	  den	  västra	  och	  sydvästra	  delen	  av	  planområdet	  ingår	  i	  en	  utpekad	  
nyckelbiotop	  (figur	  8),	  en	  lövskogslund	  med	  ärendebeteckning	  N	  1588-‐1993	  (Skogsstyrelsen,	  
2015).	  Nyckelbiotopen	  är	  15,4	  ha	  stor,	  sträcker	  sig	  långt	  utanför	  planområdet	  och	  omfattar	  
hasselrik	  ekskog	  med	  grova,	  gamla	  ekar	  och	  lång	  trädkontinuitet,	  samt	  ett	  litet	  alkärr	  (norra	  delen).	  
Inom	  delar	  av	  nyckelbiotopen	  (utanför	  planområdet)	  har	  gallring	  av	  yngre	  träd	  och	  buskar	  skett.	  	  

Vid	  naturvärdesinventeringen	  identifierades	  ett	  enda	  stort	  naturvärdesobjekt	  (figur	  9)	  som	  
klassades	  till	  höga	  naturvärden	  (klass	  2	  i	  en	  fyrgradig	  skala	  enligt	  svensk	  standard	  där	  klass	  1	  utgör	  
högsta	  klass)	  och	  objektet	  täcker	  in	  nästan	  hela	  planområdet.	  Området	  bedöms	  höra	  till	  Natura	  
2000-‐naturtypen	  Näringsrik	  ekskog	  (9160).	  Naturvärdesobjektet	  omfattar	  ett	  betydligt	  större	  
område	  än	  planområdet.	  Planområdet	  tillsammans	  med	  stora	  delar	  av	  området	  som	  är	  utpekat	  som	  
nyckelbiotop	  har	  samma	  kvaliteter	  och	  ingår	  i	  samma	  naturvärdesobjekt.	  	  
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Figur 8. Planområdet i förhållande till omgivningens värden. I kartan syns det naturvärdesobjekt med högt naturvärde 
som pekats ut vid inventeringen och som täcker nästan hela planområdet. Naturvärdesobjektet fortsätter utanför 
planområdet där det överlappar merparten av en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop samt ett område i 
Länsstyrelsens naturvårdsplan. I kartan syns även vissa koordinatsatta platser för artfynd från inventeringen samt 
platser för tidigare inrapporterade naturvårdsarter i området (2015-06-12). Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar 
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

Vid	  inventeringen	  mättes	  totalt	  81	  värdefulla	  träd	  in	  inom	  planområdet,	  varav	  merparten	  (61	  st.)	  är	  
ekar.	  Ekarna	  har	  en	  uppskattad	  ålder	  på	  upp	  till	  150	  år	  och	  förekommer	  allmänt	  spritt	  inom	  
planområdet.	  Längs	  områdets	  västra	  sida	  finns	  enstaka	  grövre	  ekar	  på	  omkring	  200	  år.	  I	  området	  
finns	  även	  några	  grövre	  hasselbuskar	  (2	  inmätta)	  med	  god	  tillgång	  på	  död	  ved,	  samt	  enstaka	  grova	  
tallar	  (3	  inmätta)	  med	  åldrar	  omkring	  150	  år.	  I	  trädskiktet	  förekommer	  andra	  trädslag	  sparsamt,	  
såsom	  ask,	  sälg,	  asp,	  fågelbär,	  björk	  och	  gran.	  Död	  ved	  i	  olika	  nedbrytningsstadier	  förekommer	  i	  
området,	  oftast	  i	  form	  av	  grov	  död	  ved.	  	  

Det	  finns	  inga	  lekvatten	  för	  groddjur	  inom	  planområdet.	  I	  området	  finns	  två	  mindre,	  öppna	  diken	  
(figur	  1),	  varav	  det	  som	  går	  i	  brynet	  mot	  den	  öppna	  marken	  längs	  områdets	  nordöstra	  gräns	  
betraktas	  som	  biotopskyddat.	  Enligt	  naturvärdesinventeringen	  anses	  inget	  av	  de	  två	  dikena	  vara	  
lämpligt	  för	  grodlek	  (det	  ena	  på	  grund	  av	  rinnande	  vatten,	  det	  andra	  på	  grund	  av	  för	  torra	  och	  
igenvuxna	  förhållanden).	  Resten	  av	  planområdet	  är	  sluttande	  och	  saknar	  småvatten.	  	  

Stenmurar	  finns	  i	  skogsmarken	  längs	  planområdets	  gränser	  (figur	  1	  och	  9).	  Muren	  längs	  gränsen	  
mot	  den	  öppna	  marken	  i	  nordost	  betraktas	  som	  biotopskyddad.	  Muren	  i	  väster	  består	  av	  stora	  
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stenar	  lagda	  i	  rad	  och	  är	  till	  viss	  del	  solexponerad.	  Muren	  i	  söder	  är	  en	  kort	  stenmur	  i	  skogsmark,	  
den	  ligger	  möjligen	  utanför	  planområdet	  men	  mer	  troligt	  längs	  områdets	  gräns	  som	  gränsmur.	  	  

 
Figur 9. Resultatet från naturvärdesinventeringen som gjordes 2015. Inventeringen pekade ut ett större 
naturvärdesobjekt (hela utsträcknignen syns i figur 8) som bedömdes ha höga naturvärden (klass 2). Även diken och 
stenmurar, samt inmätta ekar och andra värdefulla träd har markerats. Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar 
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community. 

Lövskogen	  i	  planområdet	  har	  med	  andra	  ord	  värdefulla	  strukturer	  för	  biologisk	  mångfald,	  främst	  
med	  avseende	  på	  grövre	  och	  äldre	  ekar,	  men	  även	  tillgång	  på	  död	  ved	  och	  ett	  rikligt	  men	  
igenväxande	  buskskikt	  med	  hassel	  och	  lövsly.	  Området	  fungerar	  som	  en	  livsmiljö	  för	  en	  mångfald	  av	  
arter,	  exempelvis	  fåglar	  knutna	  till	  lövskog,	  många	  vedlevande	  insekter	  och	  skogsknuten	  flora.	  	  

De	  mest	  intressanta	  artfynden	  som	  noterats	  i	  eller	  i	  närheten	  av	  planområdet	  vid	  inventeringen	  
(Andersson	  &	  Sandsten,	  2015)	  alternativt	  rapporterats	  till	  Artportalen	  presenteras	  i	  tabell	  2	  nedan,	  
men	  i	  korthet	  kan	  artfynden	  sammanfattas	  enligt	  följande:	  	  

• Fåglar:	  Vid	  den	  riktade	  inventeringen	  av	  fåglar	  i	  området	  noterades	  sammanlagt	  25	  arter,	  
varav	  de	  flesta	  bedömdes	  häcka	  i	  området	  (tre	  av	  arterna	  häckar	  inte	  i	  området	  men	  sågs	  
födosökande	  över	  skogen)	  (Andersson	  &	  Sandsten,	  2015).	  Uppgifter	  finns	  även	  om	  
intressanta	  arter	  som	  har	  noterats	  utanför	  planområdet.	  	  
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• Insekter:	  Vid	  den	  riktade	  inventeringen	  av	  insekter	  i	  området	  noterades	  ett	  flertal	  arter,	  
många	  ganska	  vanliga	  och	  andra	  mer	  ovanliga	  (Andersson	  &	  Sandsten,	  2015).	  Alla	  ställer	  de	  
vissa	  krav	  på	  sin	  livsmiljö	  (död	  ved	  av	  olika	  trädslag	  och	  i	  olika	  nedbrytningsstadier,	  ihåliga	  
träd	  mm)	  vilket	  visar	  att	  området	  har	  vissa	  kvaliteter	  som	  livsmiljö	  för	  många	  insektsarter.	  	  

• Växter:	  Många	  olika	  trädslag	  och	  flera	  skogliga	  signalarter	  som	  alla	  förekommer	  på	  frisk	  
eller	  våt,	  näringsrik	  mark	  i	  skogsmiljöer,	  noterades	  i	  planområdet	  vid	  inventeringen	  
(Andersson	  &	  Sandsten,	  2015).	  	  

• Groddjur:	  Vid	  den	  riktade	  inventeringen	  av	  groddjur	  noterades	  inga	  groddjur	  alls	  i	  
planområdet.	  I	  planområdet	  finns	  inga	  vatten	  alls	  som	  kan	  anses	  vara	  potentiell	  lekplats	  för	  
groddjur.	  De	  groddjursarter	  som	  har	  rapporterats	  till	  Artportalen	  från	  omgivningarna	  är	  
långbensgroda	  och	  mindre	  vattensalamander.	  	  

Tabell 2. De mest intressanta arterna som noterats i eller i närheten av området.  
*Förkortningar: de olika förkortningarna för rödlistningens kategorier står för: LC = livskraftig, NT = nära hotad, 
VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = akut hotad och RE = nationellt utdöd (enl. ArtDatabankens klassificering 
(Gärdenfors, 2015)). ASF står för artskyddsförordningen. F.dir. bil. 1 står för fågeldirektivets bilaga 1 och AH.dir. bil. 4 
står för Art- och habitatdirektivets bilaga 4. NVI står för naturvärdesinventering.  

Art Rödl./skydd* Förekomst i området Beskrivning och kommentarer 

Alm Rödlistad CR 

Vid inventering sågs endast unga 
exemplar. Arten har tidigare vuxit i 
planområdet men alla fullväxta träd 
har angripits av almsjuka. 

Trädet förekommer på frisk, näringsrik mark, till 
exempel i lövskogar. Även planterad i parker och alléer. 
Arten hotas av en aggressiv svampsjukdom. 

Apelbock  
Vid inventeringen noterades några 
exemplar på blommande kirskål i 
planområdet. 

En liten, mindre vanlig långhorningsart som är knuten 
till miljöer med gamla aplar. Larverna utvecklas under 
barken på döda grenar av apel och andra rosväxter.  
Anges som naturvårdsart i NVI. 

Ask Rödlistad EN 

Vid inventering noterades arten 
spridd i planområdet, även vuxna 
träd, dock med spår av 
askskottsjuka. 

Trädet förekommer på frisk, näringsrik mark, till 
exempel i lövskogar. Även planterad i parker och alléer. 
Arten hotas av en aggressiv svampsjukdom.  

Blanksvart 
trämyra  

Vid inventeringen noterades ett 
samhälle i en grov, gammal ek i 
planområdet. 

En mindre vanlig art som bygger sina samhällen i 
befintliga håligheter i gamla lövträd. I artens bon kan 
flera mycket högt specialiserade arter knutna till myrbon 
i gamla träd påträffas.  
Anges som naturvårdsart i NVI. 

Blåsippa Fridlyst enl. 
8, 9 § ASF 

Vid inventeringen noterades arten 
spridd men ganska fåtalig i 
planområdet. 

Växten förekommer på frisk, näringsrik mark, 
exempelvis lövskogar och hagar.  
Skoglig signalart. 

Borstbaggen 
Dasytes 
cyanea 

 
Vid inventeringen noterades arten i 
en murken ekpinne samt i olika 
blommande örter i planområdet. 

En mindre vanlig insektsart som är knuten till äldre 
lövskogar med god tillgång på murken ved. 
Larvutvecklingen sker i starkt vitrötad ved av bland 
annat ek.  
Anges som naturvårdsart i NVI. 

Bålgeting  
Vid inventeringen sågs flygande 
exemplar på ett par platser i 
planområdet. 

Vår största geting. Knuten till äldre lövskogar med 
håliga träd. Arten är ingen sällsynthet i Ölands 
lövskogar, men den ställer en del krav på sin miljö. 
Bland annat vill den ha tillgång till ihåliga träd, ett 
substrat som i sin tur attraherar en lång rad andra 
vedlevande insekter som ställer höga krav på sin 
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Art Rödl./skydd* Förekomst i området Beskrivning och kommentarer 

livsmiljö.  
Anges som naturvårdsart i NVI. 

Bäckbräsma  Vid inventeringen noterad fåtaligt i 
den sydöstra delen av planområdet. 

Växten förekommer på våt näringsrik mark, till exempel 
kärrdrag, sumpskogar och diken.  
Skoglig signalart. 

Entita  Vid inventeringen hördes en hane 
sjunga inom planområdet. 

En fågel som kräver ganska stora revir och häckar i 
snårig, gärna fuktig lövskog med god tillgång till död 
ved. Den ställer ganska höga krav på sin livsmiljö, och 
denna typ av livsmiljö kan i sin tur hysa en lång rad 
andra krävande arter, kanske främst olika insektsarter.  
Anges som naturvårdsart i NVI. 

Halsbands-
flugsnappare F.dir. bil. 1 Vid inventeringen noterades två 

revir strax utanför planområdet.  
En fågel som häckar i lövskogar, framför allt i hävdade 
lövängar, parker och trädgårdar.  

Långbens-
groda 

Rödlistad VU 
Fridlyst enl. 
4 § ASF 
AH.dir. bil. 4 

Vid inventeringen noterades inga 
exemplar av arten eller lekvatten i 
planområdet. Lekande 
långbensgrodor konstaterades i 
lekvatten några hundra meter från 
planområdet. 

Arten leker i småvatten som vanligen är grunda och 
relativt små (oftast under 2 ha). Efter leken sprids 
grodorna över stora områden, ibland flera kilometer från 
lekvattnet. Under landfasen uppehåller de sig helst i 
skog med fuktiga gräsmarker, naturbetesmarker, kärr, 
bäckar, sumpskogar och liknande miljöer.  

Mindre 
ekbock Rödlistad NT 

Vid inventeringen noterades ett par 
exemplar på blommande kirskål 
strax utanför planområdet. Arten är 
känd i området sedan tidigare 
(Artportalen, 2015) och i NVI 
bedöms det som rimligt att arten har 
livsmiljöer i planområdet. 

Insektsartens larvutveckling sker i död ved av främst 
hassel och ek, men även flera andra trädslag.  

Mindre 
hackspett Rödlistad NT 

Vid inventeringen sågs eller hördes 
inga exemplar. Ett obekräftat fynd 
av arten 2013 har rapporterats i 
skogsområdet strax utanför 
planområdet (Artportalen, 2015).  

Vår minsta hackspettsart. Den lever i löv- och 
blandskog med förekomst av äldre lövträd, i södra 
Sverige särskilt ädellövträd. För häckning krävs döda 
lövträd.  

Mindre 
vatten-
salamander 

Fridlyst enl. 
6 § ASF 

Vid inventeringen noterades inga 
exemplar av arten eller lekvatten i 
planområdet. Ett obekräftat fynd av 
arten 2015 har rapporterats i en 
trädgårdsdamm ett par hundra 
meter från planområdet 
(Artportalen, 2015). 

Denna groddjursart leker i många typer av tillfälliga och 
permanenta vatten. På land finns den i skiftande 
miljöer, allt från odlade marker till skogsbryn och 
skogar. 

Murgröna  
Vid inventeringen var arten ganska 
allmänt förekommande och förekom 
spritt i planområdet. 

Växten förekommer på frisk, näringsrik mark, till 
exempel kustnära lövskogar.  
Skoglig signalart. 

Nästrot Fridlyst enl. 
8 § ASF 

Vid inventeringen noterades arten 
på flera platser i planområdet. 

En orkidé som förekommer på frisk, kalkhaltig 
skogsmark, till exempel i olika typer av skogar.  
Skoglig signalart. 

Rödaxlad 
lund-
knäppare 

 
Vid inventeringen noterades ett 
exemplar på blommande kirskål i 
planområdet. 

En ovanlig skalbaggsart som är knuten till gamla 
ädellövträd. Larvutvecklingen sker under mossa och 
bark på gamla lövträd, bland annat ek.  
Anges som naturvårdsart i NVI. 

Rödbukad  Vid inventeringen noterades flera En mindre vanlig insektsart som är knuten till miljöer 
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Art Rödl./skydd* Förekomst i området Beskrivning och kommentarer 

gaddbagge exemplar på blommande kirskål och 
andra örter i planområdet. 

med god tillgång på död ved. Larvutvecklingen sker i 
lite klenare ved av bland annat hassel.  
Anges som naturvårdsart i NVI. 

Spillkråka 
Rödlistad NT 
F.dir. bil. 1 

Vid inventeringen hördes en 
spillkråka utanför planområdet. Spår 
av födosök på en död ek sågs inom 
planområdet. 

En hackspettsart som har mycket stora revir. Boet 
hackas helst ut i en grov asp, ibland tall eller andra 
trädslag och födan utgörs till stor del av hästmyror vars 
bon finns i gamla träd.  

Tandrot  Vid inventeringen noterades arten 
talrikt och spritt i hela planområdet. 

Växten förekommer i frisk, kalkhaltig skogsmark, till 
exempel ädellövskogar och lundar.  
Skoglig signalart. 

Tornseglare Rödlistad VU 

Vid inventeringen noterades arten 
talrikt, födosökande över skogen. I 
planområdet finns inga 
häckningsplatser för arten. 

En fågel som häckar främst i byggnader, mer sällan i 
trädhål eller klippor, och lever av småkryp som fångas i 
luften.  

7.2 Planområdets värden och värdenas känslighet 
Ett	  av	  planområdets	  största	  värden	  är	  att	  det	  innehåller	  en	  äldre	  ekskog	  i	  ett	  klimatmässigt	  
gynnsamt	  läge	  och	  att	  lövskogen	  i	  planområdet	  är	  en	  del	  av	  ett	  större,	  kustnära	  lövskogsområde	  
som	  pekats	  ut	  av	  både	  kommunen	  i	  deras	  översiktsplan,	  av	  Länsstyrelsen	  i	  deras	  naturvårdsplan	  
och	  av	  Skogsstyrelsen	  som	  nyckelbiotop.	  Planområdets	  ädellövskog	  bedöms	  dessutom	  höra	  till	  
Natura	  2000-‐naturtypen	  Näringsrik	  ekskog	  (9160).	  Även	  om	  området	  inte	  är	  utpekat	  som	  Natura	  
2000-‐område	  så	  är	  detta	  en	  naturtyp	  som	  är	  prioriterad	  inom	  hela	  Europa.	  Även	  vid	  
naturvärdesinventeringen	  i	  området	  pekades	  ädellövskogen	  ut	  som	  ett	  objekt	  med	  högt	  naturvärde.	  
Planområdet	  ligger	  i	  kanten	  av	  det	  sammanhängande	  lövskogsområdet	  och	  är	  relativt	  litet	  i	  
förhållande	  till	  hela	  området	  med	  samma	  typ	  av	  skogsmiljö.	  	  

Avståndet	  till	  Halltorps	  hage	  (ett	  av	  norra	  Europas	  allra	  mest	  värdefulla	  ädellövskogsområden)	  är	  
ungefär	  6	  km.	  Ekskogar	  som	  den	  i	  planområdet,	  är	  värdefulla	  för	  att	  den	  flora	  och	  fauna	  som	  finns	  i	  
Halltorps	  hage	  i	  framtiden	  ska	  kunna	  etablera	  sig	  på	  andra	  platser	  med	  liknade	  förutsättningar.	  
Jätteekarna	  i	  Halltorps	  hage	  är	  troligen	  omkring	  500-‐800	  år	  gamla	  och	  de	  blir	  färre	  och	  färre	  i	  takt	  
med	  att	  träden	  dör	  (Lundkvist,	  odaterat).	  Eftersom	  ekarna	  i	  planområdet	  är	  cirka	  150	  år	  gamla	  
(enstaka	  är	  nära	  200	  år)	  har	  de	  en	  bra	  bit	  kvar	  innan	  de	  närmar	  sig	  samma	  ålder	  som	  jätteekarna	  
förmodas	  ha,	  men	  de	  är	  ändå	  värdefulla	  som	  efterträdare	  och	  kommer	  att	  utveckla	  större	  värden	  
inom	  en	  relativt	  snar	  framtid,	  om	  de	  får	  stå	  kvar	  och	  åldras.	  	  

Inom	  planområdet	  finns	  det	  en	  del	  strukturer	  som	  utgör	  livsmiljöer	  för	  många	  arter.	  Först	  och	  
främst	  finns	  det	  värden	  knutna	  till	  de	  många	  ekarna,	  som	  skulle	  kunna	  utveckla	  höga	  värden	  i	  
framtiden.	  Även	  förekomsten	  av	  några	  stengärdesgårdar	  och	  en	  del	  död	  ved	  i	  olika	  
nedbrytningsstadier	  utgör	  viktiga	  livsmiljöer	  för	  många	  arter,	  men	  tillgången	  på	  död	  ved	  är	  dock	  
inte	  riklig	  och	  solinstrålningen	  i	  området	  är	  låg	  på	  grund	  av	  det	  täta	  buskskiktet.	  Eftersom	  det	  inte	  
finns	  några	  småvatten	  som	  kan	  utgöra	  potentiella	  lekvatten	  för	  groddjur	  så	  saknar	  området	  värden	  
för	  grodlek.	  	  

Flera	  arter	  med	  högt	  bevarandevärde	  har	  dessutom	  påträffats	  inom	  eller	  i	  närheten	  av	  området	  och	  
de	  flesta	  av	  dem	  är	  på	  något	  vis	  kopplade	  till	  lövskogsmiljöer	  och	  död	  ved.	  Varje	  art	  ställer	  dock	  lite	  
olika	  krav	  på	  sin	  livsmiljö	  och	  nyttjar	  därmed	  området	  på	  olika	  sätt	  och	  i	  olika	  hög	  grad.	  	  
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Områdets	  naturvärden	  kopplade	  till	  naturtypen,	  spridningssambanden,	  värdefulla	  strukturer	  och	  
bevarandevärda	  arter	  är	  i	  första	  hand	  känsliga	  för:	  	  

• minskning	  av	  arealen	  värdefull	  ädellövskog	  

• fragmentering,	  brutna	  samband	  och	  barriärer	  mellan	  olika	  delområden	  med	  ekmiljöer	  som	  
bland	  annat	  försvårar	  arters	  spridning	  mellan	  områdena	  

• minskad	  förekomst	  av	  arternas	  olika	  typer	  av	  livsmiljöer,	  såsom	  lämpliga	  häckningsbiotoper	  
för	  fåglar	  och	  substrat	  för	  larvutveckling	  för	  vedlevande	  insekter	  

• försämring	  av	  kvaliteten	  på	  arternas	  livsmiljöer,	  genom	  exempelvis	  bortrensning	  av	  död	  ved	  
eller	  igenväxning	  av	  stenmurar	  

• direkt	  påverkan	  på	  arterna	  genom	  att	  de	  störs,	  grävs	  upp,	  samlas	  in	  eller	  skadas	  

7.3 Planens påverkan och inarbetade anpassningar 
Planens	  genomförande	  kommer	  främst	  att	  innebära	  följande	  påverkan	  på	  områdets	  naturvärden	  
kopplade	  till	  naturtypen,	  spridningssambanden,	  värdefulla	  strukturer	  och	  bevarandevärda	  arter:	  	  

• Av	  det	  2,5	  ha	  stora	  planområdet	  med	  värdefull	  lövskog	  kommer	  cirka	  53	  %	  av	  området	  att	  
omvandlas	  till	  kvartersmark	  för	  villabebyggelse.	  Arealen	  mark	  med	  Natura	  2000-‐naturtypen	  
Näringsrik	  ekskog	  (9160)	  (inte	  inom	  utpekat	  Natura	  2000-‐område)	  kommer	  att	  minska	  
något.	  Cirka	  39	  %	  av	  området	  kommer	  att	  avsättas	  som	  natur	  i	  planen	  och	  dessa	  ytor	  
kommer	  att	  skötas	  enligt	  framtagen	  skötselplan.	  I	  dagsläget	  har	  skogen	  i	  området	  inget	  
lagligt	  skydd,	  så	  planen	  innebär	  att	  skogen	  i	  vissa	  delar	  får	  ett	  skydd,	  i	  och	  med	  att	  den	  pekas	  
ut	  som	  naturmark	  i	  planen	  med	  marklov	  (så	  att	  träd	  inte	  ska	  fällas).	  	  

• Antalet	  träd	  i	  planområdet	  kommer	  att	  minska	  i	  och	  med	  avverkning	  för	  kvartersmark.	  Av	  
61	  inmätta	  ekar	  måste	  18	  st.	  tas	  ned,	  vilket	  motsvarar	  ungefär	  30	  %.	  Övriga	  trädslag	  som	  
behöver	  tas	  ner	  är	  främst	  några	  askar,	  men	  även	  enstaka	  träd	  av	  asp,	  fågelbär,	  hassel,	  sälg	  
och	  tall.	  Inom	  kvartersmark	  kommer	  enstaka	  grövre,	  värdefulla	  ekar	  att	  skyddas	  med	  
marklov.	  En	  viss	  risk	  finns	  att	  träd	  skadas	  i	  och	  med	  anläggandet	  av	  kvartersmark	  och	  att	  
människor	  och	  träd	  framöver	  ska	  samsas	  om	  samma	  ytor.	  Planförslaget	  innehåller	  därför	  ett	  
skyddsavstånd	  för	  skyddsvärda	  träd	  på	  kvartersmark	  inom	  vilket	  inga	  byggnader	  ska	  få	  
finnas	  och	  där	  man	  ska	  undvika	  grävarbeten.	  	  

• Exemplar	  av	  de	  fridlysta	  växtarterna	  blåsippa	  och	  nästrot	  kan	  komma	  att	  tas	  bort	  i	  och	  med	  
anläggande	  av	  kvartersmark,	  vilket	  kräver	  dispens.	  Stenmurarna	  längs	  planområdets	  
gränser	  kommer	  att	  behållas	  och	  skötas.	  Dikena	  kommer	  i	  första	  hand	  att	  skötas	  så	  att	  deras	  
vattenavledande	  funktion	  bibehålls,	  men	  viss	  naturlighet	  med	  stenar	  och	  pinnar	  i	  vattnet	  
och	  ett	  slingrande	  lopp	  uppmuntras	  ändå.	  	  

• Mängden	  död	  ved,	  antalet	  blommande	  buskar	  och	  miljöer	  som	  ska	  likna	  brynmiljöer	  
kommer	  att	  öka	  i	  planområdet.	  I	  skötselplanens	  mål	  för	  planområdet	  anges	  att	  de	  avverkade	  
träden	  ska	  placeras	  ut	  i	  drygt	  sexton	  faunadepåer	  av	  olika	  storlek	  och	  utseende	  i	  de	  olika	  
skötselområdena,	  samt	  att	  minst	  tiotalet	  högstubbar	  skapas.	  Dessa	  faunadepåer	  ska	  sedan	  
fyllas	  på	  kontinuerligt	  vid	  den	  löpande	  skötseln	  i	  området.	  Blommande	  buskar	  sparas	  vid	  
gallringen	  i	  planområdet	  och	  stödplantering	  ska	  också	  ske.	  Målet	  är	  att	  ha	  minst	  sjutton	  
blommande	  buskar	  (och	  träd)	  inom	  de	  olika	  skötselområdena.	  Naturområdena	  kommer	  
initialt	  att	  gallras	  och	  öppnare	  brynmiljöer	  skapas;	  både	  levande	  träd	  och	  den	  döda	  veden	  
kommer	  att	  få	  olika	  grad	  av	  solbelysning	  och	  fuktighet.	  	  
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• Habitaten	  för	  många	  av	  områdets	  arter	  kommer	  att	  minska	  något	  i	  areal	  när	  ytan	  gallras	  och	  
kvartersmark	  anläggs.	  Kvaliteten	  på	  livsmiljöerna	  för	  flera	  av	  områdets	  arter	  förbättras	  
dock,	  i	  och	  med	  skötselplanens	  åtgärder	  som	  är	  tänkta	  att	  gynna	  arter	  som	  är	  knutna	  till	  död	  
ved	  av	  olika	  slag,	  och	  även	  arter	  som	  behöver	  blommor	  som	  födoresurs	  eller	  som	  generellt	  
gynnas	  av	  öppna,	  mer	  solbelysta	  brynmiljöer.	  Den	  mänskliga	  aktiviteten	  i	  området	  kommer	  
att	  öka.	  	  

7.4 Effekter och konsekvenser 
Arealen	  ekdominerad,	  kustnära	  lövskog	  i	  det	  sammanhängande	  stråket	  längs	  Ölands	  västra	  kust	  
kommer	  att	  minska	  till	  följd	  av	  planens	  genomförande.	  Naturtypens	  minskning	  i	  areal	  (cirka	  1,5	  ha)	  
får	  anses	  marginell	  i	  förhållande	  till	  hela	  lövskogsområdets	  storlek;	  kvarvarande	  yta	  med	  samma	  
typ	  av	  skog	  bedöms	  fortfarande	  kunna	  fungera	  som	  ett	  funktionellt	  habitat.	  Skogsområdet	  har	  dock	  
höga	  värden,	  trots	  att	  det	  idag	  är	  igenväxande,	  och	  det	  har	  potential	  att	  kunna	  utveckla	  ännu	  högre	  
värden	  i	  framtiden	  i	  takt	  med	  att	  ekarna	  blir	  äldre.	  

Ianspråktagandet	  av	  skogsmarken	  skulle	  kunna	  påverka	  områdets	  potential	  som	  spridningslänk	  
mellan	  ekmiljöer	  i	  omgivningarna.	  Kvartersmarken	  i	  denna	  plan	  bedöms	  dock	  inte	  utgöra	  någon	  
kritisk	  barriär	  mellan	  värdefulla	  områden.	  Planområdet	  ligger	  i	  kanten	  av	  det	  större	  skogsstråket,	  
inte	  mitt	  i,	  och	  bedöms	  inte	  ha	  någon	  nyckelroll	  som	  spridningsväg.	  I	  planen	  har	  naturmark	  avsatts	  i	  
form	  av	  en	  korridor	  som	  möjliggör	  passage	  och	  spridningsmöjligheter	  genom	  den	  östra	  delen	  av	  
området.	  Även	  de	  skyddade	  träden	  och	  naturen	  som	  avsatts	  söder	  om	  föreslagen	  lokalgata	  kommer	  
att	  överbrygga	  en	  del	  av	  de	  spridningsbarriärer	  som	  kan	  uppstå.	  	  

De	  delområden	  som	  är	  avsatta	  som	  natur	  i	  plan	  har	  ett	  skydd	  och	  kommer	  att	  skötas	  enligt	  
skötselplanen	  så	  att	  naturvärdena	  stärks	  i	  området.	  Den	  initiala	  skötseln	  med	  gallring,	  skapande	  av	  
faunadepåer,	  högstubbar	  och	  stödplantering	  av	  blommande	  buskar	  säkras	  genom	  ett	  
exploateringsavtal.	  Att	  den	  löpande	  skötseln	  (främst	  regelbunden	  slyröjning)	  genomförs	  säkras	  inte	  
i	  planen,	  men	  kommunen	  kommer	  att	  arbeta	  med	  information	  till	  de	  nya	  fastighetsägarna	  om	  
skötselns	  utförande	  och	  dess	  betydelse	  för	  områdets	  naturvärden.	  Skötseln	  av	  områdets	  naturmark	  
bedöms	  kunna	  upprätthållas	  vilket	  innebär	  att	  många	  naturvärden	  kan	  bli	  kvar	  och	  får	  utvecklas	  så	  
att	  biologisk	  mångfald	  gynnas.	  	  

Områdets	  naturvärden	  och	  potential	  tillvaratas	  i	  stor	  utsträckning	  i	  planen.	  En	  stor	  del	  av	  
planområdet	  i	  förhållande	  till	  antalet	  planerade	  tomter	  är	  avsatt	  som	  naturmark.	  Den	  skötselplan	  
som	  tagits	  fram	  för	  området	  innebär	  över	  lag	  en	  ökning	  av	  områdets	  värdefulla	  strukturer.	  
Skötselplanen	  har	  bland	  annat	  fokuserats	  på	  åtgärder	  som	  kan	  gynna	  hotade	  arter	  som	  är	  knutna	  
till	  gamla,	  levande,	  solexponerade	  ekar	  samt	  till	  grov,	  död,	  liggande	  ekved	  (utgått	  från	  de	  två	  
åtgärdsprogram	  som	  är	  av	  mest	  relevans	  för	  Halltorps	  hage).	  Viktiga	  åtgärder	  i	  skötselplanen	  är	  
därför	  att	  skapa	  en	  brynmiljö	  med	  solexponerade	  ekar	  och	  att	  lägga	  ut	  faunadepåer	  av	  död	  ekved.	  
Brynmiljön	  bedöms	  i	  och	  med	  skötselinsatserna	  kunna	  börja	  fungera	  som	  livsmiljö	  för	  ekoxe.	  	  

Antalet	  ekar	  i	  området	  minskar	  med	  ungefär	  en	  tredjedel,	  men	  de	  äldsta	  och	  mest	  värdefulla	  ekarna	  
sparas.	  Ekar	  med	  åldrar	  på	  ca	  150	  år	  är	  värdefulla	  eftersom	  de	  har	  potential	  att	  kunna	  utvecklas	  till	  
jätteekar	  inom	  några	  hundra	  år	  om	  de	  får	  stå	  kvar	  och	  åldras.	  I	  dagsläget	  står	  de	  dock	  i	  igenväxande	  
marker	  där	  endast	  ett	  fåtal	  träd	  är	  solbelysta.	  För	  de	  träd	  som	  planeras	  att	  stå	  kvar	  inom	  
kvartersmark	  och	  inom	  naturmark	  i	  plan	  kommer	  solinstrålningen	  att	  öka	  i	  och	  med	  planens	  
genomförande,	  och	  potentialen	  för	  de	  träd	  som	  finns	  kvar	  bedöms	  kunna	  öka.	  	  

Mängden	  blommande	  buskar	  i	  området	  ökar	  i	  och	  med	  skötselplanens	  åtgärder,	  vilket	  är	  positivt	  för	  
många	  av	  områdets	  insektsarter.	  En	  ökning	  av	  mängden	  död	  ved	  i	  området	  bedöms	  också	  vara	  
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mycket	  positivt	  för	  arterna	  kopplade	  till	  skogsområdet	  idag.	  Gallringen	  i	  området,	  de	  skapade	  
brynmiljöerna	  och	  solexponerade	  ekar	  möjliggör	  fler	  och	  mer	  varierade	  livsmiljöer	  för	  arter	  
kopplade	  till	  dessa	  miljöer.	  	  

De	  fridlysta	  arter	  som	  vid	  naturvärdesinventeringen	  noterats	  inom	  planområdet	  är	  blåsippa	  och	  
nästrot.	  Ytterligare	  en	  fridlyst	  art	  som	  har	  noterats	  i	  närheten	  av	  planområdet	  är	  långbensgroda.	  
Dessutom	  har	  den	  fridlysta	  arten	  mindre	  vattensalamander	  noterats	  i	  området	  (Artportalen,	  2015)	  
men	  detta	  fynd	  har	  inte	  bekräftats.	  	  

• Blåsippa	  kan	  möjligen	  missgynnas	  något	  av	  planens	  genomförande	  genom	  att	  några	  
växtplatser	  försvinner,	  men	  påverkan	  på	  populationen	  bedöms	  som	  försumbar.	  

• Långbensgrodan	  (rödlistad	  VU)	  är	  först	  och	  främst	  känslig	  mot	  brist	  på	  lämpliga	  lekvatten	  
och	  föroreningar	  eller	  igenväxning	  av	  befintliga	  lekvatten.	  Inga	  lekvatten	  finns	  inom	  
planområdet.	  Arten	  har	  inte	  noterats	  inom	  planområdet,	  men	  väl	  i	  lekvatten	  några	  hundra	  
meter	  från	  planområdet.	  Grodorna	  bedöms	  ha	  många	  lämpliga	  sommarvisten	  i	  närheten	  av	  
lekvattnen.	  Planområdet	  bedöms	  vara	  för	  litet	  i	  förhållande	  till	  lämpliga	  livsmiljöer	  runt	  
lekvattnen	  för	  att	  kunna	  ha	  någon	  negativ	  betydelse	  för	  artens	  bevarandestatus,	  oavsett	  
om	  man	  ser	  till	  hela	  den	  öländska	  populationen	  eller	  den	  lilla	  metapopulation	  som	  finns	  i	  
Stora	  Rör.	  

• Mindre	  vattensalamander	  är	  först	  och	  främst	  känslig	  mot	  brist	  på	  lämpliga	  lekvatten	  och	  
föroreningar	  eller	  igenväxning	  av	  befintliga	  lekvatten.	  Inga	  lekvatten	  finns	  inom	  
planområdet.	  Arten	  har	  inte	  noterats	  inom	  planområdet,	  men	  ett	  obekräftat	  fynd	  av	  arten	  
har	  rapporterats	  2015	  i	  en	  trädgårdsdamm	  ett	  par	  hundra	  meter	  från	  planområdet	  
(Artportalen,	  2015).	  Liksom	  för	  långbensgrodorna	  bedöms	  även	  denna	  art	  ha	  många	  
lämpliga	  sommarvisten	  i	  närheten	  av	  lekvattnen.	  Planområdet	  bedöms	  vara	  för	  litet	  i	  
förhållande	  till	  lämpliga	  livsmiljöer	  runt	  lekvattnen	  för	  att	  kunna	  ha	  någon	  negativ	  effekt	  på	  
populationen.	  	  

• Nästrot	  noterades	  på	  flera	  platser	  inom	  planområdet.	  Den	  kan	  möjligen	  missgynnas	  något	  av	  
planens	  genomförande,	  men	  påverkan	  på	  populationen	  bedöms	  som	  marginell.	  	  

De	  arter	  som	  finns	  upptagna	  i	  fågeldirektivet	  bilaga	  1	  eller	  art-‐	  och	  habitatdirektivet	  bilaga	  4,	  och	  
som	  vid	  naturvärdesinventeringen	  noterats	  inom	  eller	  i	  närheten	  av	  planområdet	  är	  
halsbandsflugsnappare,	  långbensgroda	  och	  spillkråka.	  	  

• Halsbandsflugsnapparen	  trivs	  bäst	  i	  gläntrik	  lövskog.	  Arten	  är	  känslig	  mot	  brist	  på	  lämpliga	  
häckningsbiotoper	  i	  olika	  typer	  av	  öppnare	  lövskogar	  och	  möjligen	  är	  planområdet	  idag	  väl	  
tätt	  för	  att	  vara	  optimalt	  för	  arten.	  Arten	  har	  inte	  bekräftats	  inom	  planområdet	  men	  strax	  
utanför.	  Genomförandet	  av	  planen	  bedöms	  kunna	  ha	  positiva	  effekter	  på	  populationen	  i	  och	  
med	  att	  området	  öppnas	  upp	  och	  gallras	  men	  behåller	  karaktären	  av	  öppen	  lövskog.	  	  

• Långbensgroda	  –	  se	  ovan	  för	  bedömning	  av	  planens	  effekter	  på	  populationen.	  

• Spillkråkan	  (rödlistad	  NT)	  är	  främst	  känslig	  mot	  brist	  på	  död	  ved	  för	  födosök	  och	  även	  brist	  
på	  lämpliga	  boträd.	  Arten	  har	  mycket	  stora	  revir.	  Spår	  av	  födosök	  har	  noterats	  inom	  
planområdet.	  Planens	  genomförande	  bedöms	  inte	  ha	  någon	  nämnvärd	  negativ	  effekt	  på	  
populationen,	  snarare	  möjligen	  positiv	  genom	  den	  ökade	  mängden	  död	  ved	  i	  planområdet.	  	  

De	  rödlistade	  arter	  som	  vid	  naturvärdesinventeringen	  noterats	  inom	  planområdet	  är	  alm	  (CR),	  
ask	  (EN),	  spillkråka	  (NT)	  och	  tornseglare	  (VU).	  Ytterligare	  några	  rödlistade	  arter	  som	  inte	  har	  
bekräftats	  inom	  planområdet	  men	  som	  vid	  naturvärdesinventeringen	  konstaterades	  i	  närheten	  av	  
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området	  är	  mindre	  ekbock	  (NT)	  och	  långbensgroda	  (VU).	  Dessutom	  har	  den	  rödlistade	  arten	  
mindre	  hackspett	  (NT)	  noterats	  tidigare	  i	  området	  (Artportalen,	  2015)	  men	  detta	  fynd	  bekräftades	  
inte	  vid	  naturvärdesinventeringen.	  	  

• Almen	  och	  asken	  hotas	  av	  varsin	  aggressiv	  svampsjukdom	  och	  minskar	  nationellt	  på	  grund	  
av	  detta.	  Träden	  i	  planområdet	  är	  redan	  angripna	  av	  sjukdomarna,	  vilket	  gör	  deras	  
fortlevnad	  i	  skogsområdet	  ganska	  oviss.	  	  

• Långbensgroda	  –	  se	  ovan	  för	  bedömning	  av	  planens	  effekter	  på	  populationen.	  

• Mindre	  ekbock	  bedöms	  främst	  vara	  känslig	  mot	  brist	  på	  substrat	  för	  larvutvecklingen,	  det	  
vill	  säga	  död	  ved	  av	  främst	  hassel	  och	  ek.	  Avverkning	  av	  områden	  med	  passande	  livsmiljöer	  
kan	  ge	  stor	  påverkan,	  men	  även	  igenväxning	  av	  sådan	  skogsmiljö	  kan	  ge	  viss	  påverkan	  
(ArtDatabanken,	  2015;	  Ehnström,	  1999).	  Skötselplanens	  åtgärder	  gör	  att	  artens	  livsmiljöer	  
kommer	  att	  finnas	  tillgängliga	  i	  större	  omfattning	  efter	  planens	  genomförande	  än	  idag,	  vilket	  
bedöms	  som	  mycket	  positivt	  för	  populationen.	  	  

• Mindre	  hackspett	  är	  känslig	  mot	  brist	  på	  död	  ved	  för	  födosök	  och	  även	  brist	  på	  lämpliga	  
boträd,	  det	  vill	  säga	  döda	  lövträd.	  Arten	  har	  mycket	  stora	  revir.	  Planens	  genomförande	  
bedöms	  inte	  ha	  någon	  nämnvärd	  negativ	  effekt	  på	  populationen,	  snarare	  möjligen	  positiv	  
genom	  den	  ökade	  mängden	  död	  ved	  i	  planområdet.	  	  

• Spillkråka	  –	  se	  ovan	  för	  bedömning	  av	  planens	  effekter	  på	  populationen.	  

• Tornseglare	  är	  en	  art	  som	  endast	  födosöker	  i	  luftrummet	  ovanför	  skogsområdet	  och	  bedöms	  
därmed	  inte	  som	  känslig	  mot	  sådana	  typer	  av	  förändringar	  på	  marken	  som	  planen	  innebär.	  	  

Ett	  flertal	  arter	  som	  varken	  är	  rödlistade	  eller	  lagligt	  skyddade	  har	  av	  olika	  skäl	  lyfts	  fram	  i	  
naturvärdesinventeringen,	  som	  signalarter	  eller	  särskilt	  intressanta	  naturvårdsarter	  (tabell	  2).	  Av	  
dessa	  så	  kan	  man	  se	  att	  flertalet	  är	  arter	  som	  på	  olika	  sätt	  är	  beroende	  av	  förekomst	  av	  död	  ved	  och	  
döda	  eller	  levande	  gamla	  lövträd	  och	  träd	  med	  håligheter.	  Dessa	  arter	  bedöms	  gynnas	  av	  planens	  
genomförande	  och	  skötselplanens	  åtgärder.	  Solinstrålningen	  i	  området	  kommer	  att	  öka	  i	  och	  med	  
planen,	  vilket	  kommer	  att	  gynna	  de	  värmeälskande	  arterna,	  och	  de	  arter	  som	  är	  beroende	  av	  rika	  
pollen-‐	  och	  nektarresurser	  kommer	  att	  gynnas	  av	  den	  ökade	  mängden	  blommande	  träd	  och	  buskar	  i	  
området.	  Några	  av	  de	  noterade	  naturvårdsarterna	  i	  planområdet	  är	  dock	  växter	  som	  trivs	  i	  skuggiga	  
lundliknande	  miljöer,	  och	  dessa	  kan	  möjligen	  missgynnas	  något	  av	  planens	  genomförande	  i	  och	  med	  
att	  området	  öppnas	  upp.	  Arterna	  förekommer	  idag	  spritt	  inom	  det	  intilliggande	  skogsområdet	  och	  
inte	  bara	  inom	  planområdet.	  Planen	  bedöms	  därmed	  innebära	  på	  sin	  höjd	  marginella	  effekter	  på	  
populationerna,	  eftersom	  det	  handlar	  om	  ett	  så	  pass	  litet	  område	  som	  påverkas.	  	  

Konsekvenserna	  av	  den	  permanenta	  förlusten	  när	  ädellövskog	  med	  främst	  ek	  omvandlas	  till	  
kvartersmark	  bedöms	  bli	  måttliga.	  De	  måttliga	  negativa	  konsekvenserna	  vägs	  till	  stor	  del	  upp	  av	  de	  
stora	  positiva	  konsekvenserna	  som	  skötselplanens	  genomförande	  innebär	  för	  arter	  kopplade	  till	  
brynmiljöer	  och	  död	  ved.	  En	  ökad	  variation	  av	  livsmiljöer	  inom	  området	  främjar	  artrikedomen,	  men	  
en	  förlust	  av	  ädellövskog	  på	  drygt	  1	  ha	  med	  höga	  framtidsvärden	  kan	  inte	  fullt	  ut	  kompenseras	  med	  
skötsel.	  De	  sammanvägda	  konsekvenserna	  av	  planens	  genomförande	  bedöms	  därmed	  som	  små	  till	  
måttliga.	  	  

7.5 Förslag till ytterligare anpassningar 
Det	  finns	  inga	  förslag	  till	  ytterligare	  anpassningar	  inom	  planområdet.	  Stora	  anpassningar	  har	  
genomförts	  i	  och	  med	  planprocessen.	  
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För	  att	  ytterligare	  minska	  de	  negativa	  miljökonsekvenserna	  som	  planen	  bedöms	  ge	  upphov	  till	  
skulle	  ekar	  som	  avverkas	  vid	  planens	  genomförande	  kunna	  kompenseras	  genom	  plantering	  av	  unga	  
ekar	  på	  lämplig	  plats.	  En	  annan	  kompenserande	  åtgärd	  kan	  vara	  att	  placera	  ut	  död	  ved	  som	  skapas	  i	  
och	  med	  avverkning	  av	  träd	  för	  exploateringen	  även	  i	  närliggande	  nyckelbiotop.	  	  

En	  strategi	  för	  den	  långsiktiga	  löpande	  skötseln	  bör	  tas	  fram	  t.ex.	  genom	  något	  skötselorgan.	  	  

7.6 Nollalternativ 
Eftersom	  nollalternativet	  för	  planområdet	  inte	  är	  helt	  lätt	  att	  beskriva	  har	  det	  delats	  upp	  i	  två	  
nollalternativ:	  1)	  nuvarande	  markanvändning	  och	  2)	  worst	  case,	  vilket	  innebär	  att	  skogen	  avverkas.	  
För	  båda	  alternativen	  antas	  att	  ingen	  särskild	  skötsel	  kommer	  till	  stånd	  och	  att	  marken	  successivt	  
växer	  igen.	  	  

7.6.1 Nuvarande markanvändning 
Med	  nuvarande	  markanvändning	  får	  skogsmiljön	  stå	  kvar	  sådan	  den	  är	  idag	  och	  utvecklas.	  Den	  
främsta	  effekten	  är	  att	  ekarna	  blir	  äldre	  och	  successivt	  får	  högre	  värden	  som	  livsmiljöer	  för	  många	  
arter	  och	  kan	  bidra	  i	  ökande	  grad	  till	  spridningssambanden	  för	  arter	  knutna	  till	  dessa	  miljöer.	  
Igenväxningen	  fortsätter	  dock	  att	  vara	  densamma.	  För	  många	  arter	  som	  lever	  i	  skogsmiljön	  får	  
området	  samma	  eller	  ökade	  värden	  som	  livsmiljö	  vartefter	  tiden	  går.	  Med	  referensår	  2030	  har	  dock	  
troligen	  värdena	  inte	  hunnit	  öka	  i	  någon	  större	  utsträckning	  eftersom	  ekarnas	  tidsramar	  är	  
betydligt	  längre	  än	  så.	  	  

Nollalternativet	  med	  nuvarande	  markanvändning	  bedöms	  för	  områdets	  naturtyp	  och	  
spridningssamband,	  värdefulla	  strukturer	  och	  bevarandevärda	  arter	  ge	  små	  positiva	  konsekvenser.	  	  

7.6.2 Worst case 
Om	  en	  framtida	  markägare	  beslutar	  sig	  för	  att	  avverka	  skogen	  inom	  planområdet	  blir	  effekten	  att	  
hela	  arealen	  (cirka	  2,5	  ha)	  av	  naturtypen	  går	  förlorad	  och	  alla	  ekarna	  och	  de	  övriga	  värdefulla	  
träden	  inom	  området	  försvinner.	  Man	  kan	  förmoda	  att	  merparten	  av	  den	  döda	  veden	  forslas	  bort	  
från	  området.	  När	  ingen	  särskild	  skötsel	  genomförs	  i	  området	  efter	  avverkningen	  växer	  det	  igen.	  
Områdets	  naturvärden	  minskar	  drastiskt,	  men	  det	  handlar	  dock	  om	  ett	  relativt	  litet	  område	  i	  
utkanten	  av	  stråket	  med	  sammanhängande	  kustnära	  lövskogsområden.	  På	  lång	  sikt	  växer	  skogen	  
upp	  igen.	  	  

Nollalternativet	  vid	  en	  avverkning	  bedöms	  för	  områdets	  naturtyp	  och	  spridningssamband,	  
värdefulla	  strukturer	  och	  bevarandevärda	  arter	  ge	  måttliga	  negativa	  konsekvenser.	  	  
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8. Miljökvalitetsnorm för vattenkvalitet 
EU:s	  vattendirektiv	  har	  införts	  i	  miljöbalken	  genom	  Förordningen	  om	  förvaltning	  av	  kvaliteten	  på	  
vattenmiljön	  (SFS	  2004:660).	  I	  enlighet	  med	  förordningen	  har	  Vattenmyndigheten	  beslutat	  om	  
miljökvalitetsnormer	  för	  i	  princip	  samtliga	  yt-‐	  och	  grundvattenförekomster	  i	  landet.	  För	  ytvatten-‐
förekomster	  är	  målet	  att	  god	  ekologisk	  och	  kemisk	  statuts	  ska	  uppnås	  2015.	  Tidsfrister	  för	  att	  
uppnå	  god	  status	  eller	  god	  potential	  är	  vanliga	  och	  beror	  inte	  sällan	  på	  att	  övergödningsproblematik	  
tar	  tid	  att	  komma	  till	  rätta	  med.	  Vattenmyndigheten	  har	  också	  beslutat	  om	  ett	  generellt	  undantag	  i	  
form	  av	  ett	  mindre	  strängt	  krav	  för	  kvicksilver	  och	  kvicksilverföreningar	  i	  ytvatten,	  som	  ingår	  i	  
bedömningen	  av	  kemisk	  ytvattenstatus.	  

Planområdet	  omfattas	  av	  grundvattenförekomsten	  Mörbylånga-‐Borgholms	  kalkberg	  (SE6285996-‐
154217)	  som	  omfattar	  området	  väster	  om	  landborgskanten	  mellan	  Mörbylånga	  och	  Borgholm.	  
Kvantitativ	  och	  kemisk	  status	  bedöms	  som	  goda.	  Planområdet	  avvattnas	  mot	  Kalmarsund	  som	  
omfattas	  av	  kustvattenförekomsten	  S	  n	  Kalmarsund	  (SE564250-‐162500)	  med	  måttlig	  ekologisk	  
status	  och	  god	  kemisk	  status	  (exklusive	  kvicksilver).	  Det	  bedöms	  inte	  som	  tekniskt	  möjligt	  att	  uppnå	  
god	  ekologisk	  status	  till	  2015,	  så	  vattenförekomsten	  har	  fått	  en	  tidsfrist	  till	  2021.	  I	  förslaget	  på	  ny	  
klassning	  är	  tidsfristen	  satt	  till	  2027.	  Miljöproblemen	  bedöms	  vara	  övergödning	  och	  miljögifter.	  	  

8.1 Avstämning mot miljökvalitetsnormen  
Mark	  som	  idag	  omfattas	  av	  naturmark	  kommer	  i	  planen	  att	  hårdgöras,	  tomtmark	  och	  lokalgata	  
kommer	  att	  behöva	  dräneras.	  Det	  innebär	  att	  dagvatten	  bildas	  och	  behöver	  omhändertas.	  I	  
projektets	  dagvattenutredning	  (Vatten	  och	  Samhällsteknik,	  2015)	  föreslås	  lokalt	  omhändertagande	  
av	  dagvatten	  (LOD)	  för	  takvatten	  och	  vatten	  som	  uppstår	  på	  den	  egna	  tomten,	  eventuellt	  
kompletterat	  med	  utjämningsmagasin.	  Dräneringsvatten	  från	  husgrunder	  föreslås	  att	  tas	  omhand	  
via	  ett	  lokalt	  ledningsnät.	  Diket	  längs	  planområdets	  norra	  kant	  är	  viktigt	  för	  jordbruksområdet	  öster	  
om	  planområdet	  och	  tillhör	  ett	  dikningsföretag.	  Diket	  kommer	  att	  vara	  anslutningspunkt	  för	  ett	  
avskärande	  dike	  och	  för	  dräneringsvatten	  från	  husgrunder	  och	  vägdagvatten.	  Innan	  anslutning	  av	  
vägdagvatten	  görs	  ska	  dock	  det	  mesta	  av	  vattnet	  ha	  infiltrerat	  inom	  området	  samt	  vara	  
flödesutjämnat	  för	  att	  motsvara	  dagens	  förhållanden.	  	  

Planens	  genomförande	  bedöms	  ge	  en	  ökad	  belastning	  på	  diket	  nedströms	  planområdet	  i	  och	  med	  
dränering	  av	  dagvatten.	  Efter	  250	  meter	  i	  ett	  öppet	  dike	  når	  dagvattnet	  så	  småningom	  Kalmarsund.	  
Belastningen	  kan	  komma	  att	  öka	  i	  framtiden	  i	  och	  med	  klimatförändringar	  och	  ökade	  
nederbördsmängder.	  Dagvatten	  innehåller	  näringsämnen	  och	  vissa	  föroreningar.	  	  

Om	  dagvatten	  tas	  om	  hand	  på	  det	  sätt	  som	  beskrivs	  i	  dagvattenutredningen	  (Vatten	  och	  
Samhällsteknik,	  2015),	  med	  lokal	  infiltration,	  eventuellt	  utjämningsmagasin	  och	  makadamfyllda	  
dräneringsdiken,	  bedöms	  konsekvenserna	  bli	  små.	  Planområdet	  är	  relativt	  litet	  och	  tillskottet	  av	  
näringsämnen	  från	  planområdet	  bedöms	  vara	  litet	  i	  förhållande	  till	  den	  mängd	  näringsämnen	  som	  
tillförs	  från	  avrinningsområdet	  kopplat	  till	  jordbruk.	  Målet	  om	  förbättrad	  ekologisk	  status	  för	  
kustvattenförekomsten	  bedöms	  motverkas	  i	  liten	  till	  obetydlig	  grad.	  	  

Planområdet	  kommer	  att	  anslutas	  till	  kommunalt	  vatten	  och	  avlopp.	  Den	  eventuella	  påverkan	  som	  
kommer	  att	  ske	  på	  grund	  av	  infiltration	  av	  dagvatten	  bedöms	  bli	  liten	  och	  kommer	  inte	  att	  påverka	  
vattenkvaliteten	  i	  den	  del	  av	  grundvattenförekomsten	  som	  är	  intressant	  för	  uttag	  av	  grundvatten.	  
Planområdet	  ligger	  nära	  Kalmarsund	  och	  inga	  grundvattenuttag	  för	  dricksvatten	  görs	  nedströms	  
planområdet.	  Målet	  att	  bibehålla	  god	  kvantitativ	  och	  kemisk	  status	  för	  grundvatten	  bedöms	  inte	  
motverkas.	  	    
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9. Riksintressen 
Öland	  är	  i	  sin	  helhet	  av	  riksintresse	  för	  sina	  natur-‐	  och	  kulturvärden.	  Turismen	  och	  det	  rörliga	  
friluftslivets	  intressen	  ska	  särskilt	  beaktas	  enligt	  4	  kap	  2	  §	  MB	  riksintresse	  för	  rörligt	  friluftsliv	  och	  4	  
kap	  3	  §	  MB	  riksintresse	  obruten	  kust.	  	  

Exploatering	  och	  andra	  ingrepp	  i	  miljön	  är	  tillåtna	  endast	  om	  det	  inte	  påtagligt	  skadar	  områdenas	  
natur-‐	  och	  kulturvärden.	  	  

Bebyggelsen	  har	  stöd	  i	  översiktsplanen	  för	  Mörbylångas	  kommun	  (2015)	  och	  innebär	  förtätning	  av	  
Isgärde-‐Stora	  Rör.	  Planen	  bedöms	  inte	  påverka	  riksintresset,	  då	  det	  nya	  området	  inte	  rör	  de	  mest	  
attraktiva	  områdena	  för	  turism	  och	  friluftsliv	  på	  Öland	  eller	  påtagligt	  försämrar	  natur-‐	  och	  
kulturvärden	  knutna	  till	  det	  stora	  kustnära	  lövskogsstråket.	  Genom	  att	  anpassa	  bebyggelsen	  till	  
naturmiljön	  i	  planområdet	  och	  planlägga	  natur	  med	  skötsel	  skötselplan	  bedöms	  eventuella	  risker	  
för	  påtaglig	  negativ	  påverkan	  kunna	  undvikas.	  	  

	    



Miljökonsekvensbeskrivning / Detaljplan Isgärde 4:74 m.fl. 2015-12-22 

	  

33	  

10. Kumulativa effekter 
Med	  kumulativa	  effekter	  menas	  hur	  en	  verksamhet	  eller	  åtgärd	  tillsammans	  med	  andra	  pågående,	  
tidigare	  eller	  framtida	  verksamheter	  eller	  åtgärder	  påverkar,	  i	  det	  här	  fallet	  miljön,	  i	  ett	  område.	  	  

För	  värdefulla	  skogsområden,	  som	  ädellövskogen	  längs	  Ölands	  västkust,	  är	  det	  är	  inte	  bara	  enstaka	  
storskaliga	  förändringar	  som	  kan	  påverka	  värdena	  och	  ge	  negativa	  konsekvenser.	  Även	  om	  man	  
successivt	  tar	  små	  delområden	  i	  anspråk,	  eller	  minskar	  värdena	  på	  andra	  vis,	  kan	  förändringarna	  på	  
sikt	  få	  viss	  betydelse.	  Det	  går	  alltså	  inte	  att	  ursäkta	  eventuella	  exploateringar	  enbart	  med	  att	  det	  är	  
små	  ytor	  som	  påverkas	  –	  någon	  åtgärd	  är	  till	  slut	  är	  den	  som,	  tillsammans	  med	  en	  rad	  andra	  tidigare	  
eller	  pågående	  åtgärder,	  får	  bägaren	  att	  rinna	  över	  och	  ger	  effekter.	  Kumulativa	  effekter	  är	  dock	  
generellt	  svåra	  att	  bedöma	  i	  varje	  enskilt	  fall.	  	  

Det	  skogsområde	  som	  tas	  i	  anspråk	  i	  den	  aktuella	  detaljplanen	  är	  i	  kommunens	  översiktsplan	  avsatt	  
som	  bostadsbebyggelse	  (Mörbylånga	  kommun,	  2015).	  Men	  merparten	  av	  de	  sammanhängande	  
områdena	  med	  kustnära	  ädellövskog	  är	  i	  översiktsplanen	  planerade	  att	  fortsätta	  vara	  naturmark.	  
Detta	  innebär	  att	  naturområdet	  enligt	  översiktsplanen	  ska	  prioriteras	  för	  sina	  höga	  natur-‐	  och	  
upplevelsevärden.	  Man	  önskar	  att	  särskilt	  utveckla	  naturvärdena	  i	  områden	  med	  grova	  träd	  och	  
stor	  andel	  död	  ved.	  I	  översiktsplanen	  anges	  även	  ett	  flertal	  riktlinjer	  för	  naturområdet	  och	  för	  
naturlandskapet	  generellt,	  bland	  annat	  att	  eventuella	  exploateringar	  och	  planläggning	  förutsätter	  
naturvärdesinventering	  och	  trädinventering	  för	  att	  säkerställa	  att	  befintliga	  naturvärden	  bevaras	  
och	  att	  värdefulla	  träd,	  särskilt	  ekar,	  skyddas.	  Även	  spridningskorridorer	  och	  grönområdens	  
funktioner	  för	  rekreation	  ska	  beaktas	  och	  kompensationsåtgärder	  ska	  vidtas	  när	  höga	  naturvärden	  
försvinner.	  	  

Översiktsplanens	  riktlinjer	  för	  det	  område	  som	  planeras	  som	  natur	  bör	  innebära	  att	  risken	  att	  fler	  
delar	  av	  ädellövskogsområdet	  tas	  i	  anspråk	  minimeras,	  och	  att	  man	  i	  de	  fall	  då	  ytor	  kommer	  att	  tas	  i	  
anspråk	  tar	  stor	  hänsyn	  till	  naturvärdena	  och	  även	  kompenserar	  för	  eventuella	  förluster.	  	  

Den	  planerade	  gång-‐	  och	  cykelvägen	  mellan	  Röhällakrysset	  och	  Stora	  Rör	  planeras	  troligen	  att	  gå	  
genom	  skogsområdet	  nordväst	  om	  planområdet	  (Mörbylånga	  kommun,	  2015).	  Generellt	  följer	  man	  
befintliga	  småvägar	  så	  långt	  det	  är	  möjligt	  och	  det	  är	  därmed	  oklart	  i	  vilken	  omfattning	  cykelleden	  
kommer	  att	  ta	  mark	  med	  naturvärden	  i	  anspråk.	  Med	  hänvisning	  till	  ovanstående	  resonemang	  om	  
kommunens	  riktlinjer	  och	  ambitioner	  för	  naturvärdena	  i	  översiktsplanen	  så	  bör	  dock	  den	  
kumulativa	  effekten	  av	  projektet	  tillsammans	  med	  den	  aktuella	  detaljplanen	  bli	  relativt	  liten.	  	  

Det	  finns	  även	  en	  framtagen	  detaljplan	  nordväst	  om	  planområdet,	  för	  bostads-‐,	  kultur-‐	  och	  
fritidsändamål.	  Ett	  större	  skogsområde	  som	  tillhör	  den	  kustnära	  ädellövskogen	  planeras	  som	  
naturmark	  och	  planförslaget	  innebär	  inga	  större	  förändringar	  gällande	  mark	  och	  vegetation.	  Grövre	  
träd	  skyddas	  av	  marklov	  inom	  hela	  planområdet	  och	  även	  gallring	  och	  röjning	  kräver	  marklov.	  
Därmed	  bedöms	  den	  kumulativa	  effekten	  av	  planen	  tillsammans	  med	  aktuell	  detaljplan	  bli	  relativt	  
liten.	  	    
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11. Uppfyllelse av nationella miljökvalitetsmål 
Planen	  bedöms	  kunna	  bidra	  till	  respektive	  motverka	  uppfyllelsen	  av	  fem	  av	  de	  nationella	  
miljökvalitetsmålen,	  se	  bedömningar	  i	  tabell	  3.	  Länsstyrelsen	  i	  Kalmar	  län	  har	  beslutat	  att	  tidigare	  
regionala	  miljömål	  inte	  längre	  ska	  gälla	  (Länsstyrelsen	  Kalmar	  län,	  2012).	  Som	  miljömål	  för	  länet	  
gäller	  istället	  de	  nationella	  miljökvalitetsmålen	  med	  tillhörande	  preciseringar	  och	  etappmål.	  

Tabell 3. Bedömning av i vilken utsträckning planen kan bidra till alternativt motverka uppfyllelsen av de fem 
miljökvalitetsmål som MKB:n avgränsats till att bedöma. 

Miljömål och definition Bidrag till miljömålets uppfyllelse 

7. Ingen övergödning 
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte 
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna 
till allsidig användning av mark och vatten." 

Planen innebär ett tillskott av näringsämnen till Kalmarsund 
från planområdets dagvatten. Ökningen bedöms vara liten i 
förhållande till de mängder som tillförs från 
avrinningsområdet på grund av jordbruket. Planen bedöms 
endast i marginell grad motverka uppfyllelsen av 
miljömålet. 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
"Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande 
av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar." 

Planen innebär ett litet tillskott av näringsämnen till 
Kalmarsund från planområdets dagvatten. Planen påverkar 
inte skydd av havsmiljöer och havslevande arter. Marina 
natur- och kulturmiljövärden påverkas möjligen indirekt av 
näringsämnena från dagvattnet, men inte i någon nämnvärd 
omfattning. Planen bedöms endast i marginell grad 
motverka uppfyllelsen av miljömålet. 

12. Levande skogar 
"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas." 

Planen innebär att ett mindre område med värdefull 
ädellövskog permanent tas i anspråk för bostadsbebyggelse 
och att ekar och en del andra träd behöver avverkas. Nästan 
hälften av området avsätts som naturmark i plan och grövre 
ekar inom kvartersmark skyddas med marklov. Med 
åtgärderna i den tillhörande skötselplanen ska områdets 
värden för biologisk mångfald ökas genom skapande av död 
ved och blomrika, solbelysta brynmiljöer. Planen bedöms 
både bidra till och motverka uppfyllelsen av miljömålet.  

15. God bebyggd miljö 
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas." 

Planen innebär att nya bostäder anläggs i direkt närhet till 
höga naturvärden och de boende involveras i skötseln av 
dessa värden genom skötselplanens åtgärder. Planen 
bedöms bidra till uppfyllelsen av miljömålet. 

16. Ett rikt växt- och djurliv 
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på 
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 

Planen innebär att ett mindre område med värdefull 
ädellövskog med ek permanent tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse. Värdefulla strukturer som död ved och 
blomrika, solbelysta bryn ökar markant inom planområdet i 
och med skötselplanen. Sammantaget kommer livsmiljöerna 
för många bevarandevärda arter i området att förbättras. 
Nästan hälften av området avsätts som naturmark i plan och 
grövre ekar inom kvartersmark skyddas med marklov, vilket 
säkrar kvarstående ekars framtidsvärden. Planen bedöms 
både bidra till och motverka uppfyllelsen av miljömålet.  
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12. Avstämning mot planer och program 

12.1 Mörbylånga kommun översiktsplan 
Mörbylångas	  översiktsplan	  (2015)	  pekar	  ut	  området	  som	  lämpligt	  för	  bostadsutveckling	  och	  anger	  
vilken	  hänsyn	  som	  krävs	  för	  att	  minimera	  konsekvenser	  och	  harmoniera	  med	  skogskaraktären	  i	  
området.	  Detaljplanen	  bedöms	  överensstämma	  med	  översiktsplanens	  intentioner.	  	  

12.2 Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
Planområdet	  ingår	  i	  skogsområdet	  N40,	  Ädellövskog	  vid	  Stora	  Rör	  (Länsstyrelsen	  Kalmar	  län,	  2001).	  
Områdets	  utbredning	  minskar	  med	  drygt	  1	  hektar	  som	  planeras	  för	  bebyggelse,	  samtidigt	  som	  
skötsel	  planeras	  i	  en	  ungefär	  lika	  stor	  yta.	  Därmed	  kan	  naturvärden	  gynnas	  i	  den	  riktning	  som	  pekas	  
ut	  i	  länsstyrelsens	  naturvårdsprogram.	  Den	  del	  som	  avsätts	  som	  natur	  i	  planen	  får	  ett	  utökat	  skydd	  
jämfört	  med	  tidigare.	  	  
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13. Samlad bedömning 
I	  planprocessen	  har	  stora	  anpassningar	  gjorts	  till	  naturvärdena	  i	  planområdet.	  Den	  permanenta	  
förlusten	  när	  ädellövskog	  med	  främst	  ek	  omvandlas	  till	  kvartersmark	  bedöms	  ge	  måttliga	  negativa	  
konsekvenser.	  Detta	  vägs	  dock	  till	  stor	  del	  upp	  av	  de	  stora	  positiva	  konsekvenserna	  som	  
skötselplanen	  kan	  innebära	  för	  arter	  kopplade	  till	  brynmiljöer	  och	  död	  ved.	  En	  ökad	  variation	  av	  
livsmiljöer	  inom	  området	  främjar	  artrikedomen,	  men	  en	  förlust	  av	  ädellövskog	  med	  höga	  
framtidsvärden	  kan	  inte	  fullt	  ut	  kompenseras	  med	  skötsel.	  För	  naturmiljön	  bedöms	  de	  
sammanvägda	  konsekvenserna	  av	  planens	  huvudalternativ	  därmed	  som	  små	  till	  måttliga.	  	  

Nollalternativet	  med	  nuvarande	  markanvändning	  bedöms	  ge	  små	  positiva	  konsekvenser	  för	  
naturmiljön	  och	  nollalternativet	  där	  hela	  planområdets	  skog	  avverkas	  bedöms	  ge	  måttliga	  negativa	  
konsekvenser.	  	  

Vad	  gäller	  miljökvalitetsnormen	  för	  vattenkvalitet	  så	  bedöms	  konsekvenserna	  bli	  små.	  Målet	  om	  
förbättrad	  ekologisk	  status	  för	  kustvattenförekomsten	  bedöms	  motverkas	  i	  liten	  till	  obetydlig	  grad	  
och	  målet	  att	  bibehålla	  god	  kvantitativ	  och	  kemisk	  status	  för	  grundvatten	  bedöms	  inte	  motverkas.	  	  

Öland	  är	  i	  sin	  helhet	  av	  riksintresse	  för	  sina	  natur-‐	  och	  kulturvärden	  men	  den	  aktuella	  detaljplanen	  
bedöms	  inte	  påtagligt	  påverka	  riksintresset.	  	  

De	  eventuella	  kumulativa	  effekterna	  av	  den	  aktuella	  planens	  påverkan	  på	  värdena	  kopplade	  till	  
skogsmiljön,	  tillsammans	  med	  påverkan	  från	  övriga	  pågående	  och	  framtida	  planer,	  bedöms	  som	  
relativt	  små.	  Bedömningen	  grundar	  sig	  på	  kommunens	  riktlinjer	  och	  ambitioner	  för	  naturvärdena	  i	  
översiktsplanen.	  	  

Planen	  bedöms	  bidra	  till	  uppfyllelsen	  av	  det	  nationella	  miljökvalitetsmålet	  God	  bebyggd	  miljö	  
bedöms	  och	  bedöms	  endast	  i	  marginell	  grad	  motverka	  uppfyllelsen	  av	  målen	  Ingen	  övergödning	  och	  
Hav	  i	  balans	  samt	  levande	  kust	  och	  skärgård.	  För	  Levande	  skogar	  och	  Ett	  rikt	  växt-‐	  och	  djurliv	  
bedöms	  planen	  både	  bidra	  till	  och	  motverka	  uppfyllelsen	  av	  dessa	  mål.	  	  

Detaljplanen	  bedöms	  överensstämma	  med	  den	  gällande	  översiktsplanens	  intentioner	  och	  
naturvärdena	  i	  området	  bedöms	  kunna	  gynnas	  i	  den	  riktning	  som	  pekas	  ut	  i	  länsstyrelsens	  
naturvårdsprogram.	  	  

	    



Miljökonsekvensbeskrivning / Detaljplan Isgärde 4:74 m.fl. 2015-12-22 

	  

37	  

14. Uppföljning och övervakning 
Vid	  genomförandet	  av	  planen	  kommer	  skötsel	  av	  naturmiljön	  i	  området	  att	  utföras	  enligt	  den	  
skötselplan	  som	  tagits	  fram	  för	  området.	  De	  initiala	  skötselåtgärderna	  säkras	  genom	  ett	  
exploateringsavtal	  i	  samband	  med	  bildandet	  av	  en	  ny	  gemensamhetsanläggning.	  	  

Den	  löpande	  skötseln	  av	  områdets	  naturmark	  är	  inte	  säkrad	  i	  planen,	  men	  kommunen	  kommer	  att	  
arbeta	  med	  information	  till	  de	  nya	  fastighetsägarna	  om	  skötselns	  utförande	  och	  dess	  betydelse	  för	  
områdets	  naturvärden.	  	  

 
Figur 10. En skötselplan har tagits fram för den initiala och löpande skötseln av naturmarken i planområdet.  
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