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Sammanfattning 
Mörbylånga	kommun	vill	utveckla	ett	område	norr	om	Ölandsbron	för	bostäder	och	
hotellverksamhet.	Detaljplanen	ligger	i	linje	med	översiktsplan	2014	samt	har	föregåtts	av	ett	
planprogram.	Kommunen	har	i	bedömt	att	ett	genomförande	av	planen	riskerar	att	medföra	en	
betydande	miljöpåverkan.	En	miljöbedömning	med	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	behöver	
därför	genomföras.	Denna	MKB	är	framtagen	enligt	6	kap	11-13	§§	MB	och	tillhör	detaljplanens	
samrådshandling.		

Kommunen	har	efter	samråd	med	Länsstyrelsen	avgränsat	miljöaspekterna	till	att	omfatta	
landskapsbild,	naturmiljö,	klimat,	miljökvalitetsnormen	för	vatten	samt	jordbruksmark.	
Avstämning	görs	mot	riksintressen,	områdesskydd	och	artskydd.	Kumulativa	effekter	tas	upp	
och	en	avstämning	görs	mot	de	nationella	miljökvalitetsmålen.		

Planförslaget	innebär	att	det	i	väster	tillkommer	byggnader	för	tillfällig	vistelse	som	hotell	och	
att	det	i	öster	tillkommer	byggnader	för	bostäder	och	service.	Nya	vägar	kommer	att	anläggas	i	
anslutning	till	bebyggelsen.	Gångstigar	kommer	att	anläggas	och	piren	kommer	att	restaureras.	
Stora	ytor	har	avsatts	i	planen	som	naturmiljö	och	två	ytor	har	avsatts	i	planen	för	
dagvattendammar.		

Påverkan	effekt	och	konsekvens	finns	utförligt	beskrivna	i	denna	MKB.	Konsekvenserna	
beskrivs	översiktligt	i	tabell	nedan.	I	tabellen	redovisas	även	påverkan	på	riksintressen,	
strandskydd,	biotopskydd	och	artskydd,	samt	kumulativa	effekter	och	vilka	miljömål	bedöms	
kunna	gynnas	och	vilka	som	riskerar	att	missgynnas.		

Exploateringen	kommer	att	bli	väl	synlig	från	Ölandsbron.	Utifrån	nuvarande	kunskap	är	det	
svårt	bedöma	konsekvenserna	på	landskapsbild	som	kan	bli	både	positiva	och	negativa.	En	
landskapsanalys	kan	möjliggöra	en	konsekvensbedömning.		

Planområdet	är	beläget	inom	ett	artrikt	landskapsavsnitt.	Inom	planområdet	finns	områden	med	
höga	naturvärden	och	ett	stort	antal	fågelarter.	Exploateringen	innebär	försämrad	förmåga	för	
arter	att	spridas	i	landskapet,	habitatförluster	och	störningar.	Två	spridningstråk,	som	
sammanfaller	med	de	områden	med	högst	naturvärden,	kommer	fortsatt	kunna	ha	en	viktig	
funktion	i	landskapet	för	spridning	och	som	livsmiljö.	Habitatförlusterna	inom	dessa	områden	
begränsas	till	infarter	och	gångstigar.	Ädellövträd	och	död	ved	sparas	och	skyddas	i	planen.	
Flera	revir	av	skyddade	fågelarter	bedöms	minska	i	antal.	Lövsumpskogens	betydelse	för	
groddjur	har	inte	utretts	inom	ramen	för	detta	uppdrag.	Konsekvenserna	för	naturmiljön	
bedöms	bli	måttliga.		

Jordbruksmark	är	en	nationellt	viktig	resurs.	Minskningen	av	jordbruksmark	i	huvudalternativet	
bedöms	dock	bli	liten	jämfört	med	kommunens	stora	åkerarealer.	Minskningen	bedöms	inte	ge	
någon	effekt	på	de	stora	sammanhängande	jordbruksarealerna.	Konsekvenserna	av	
planförslaget	på	kommunens	jordbruksmark	i	stort	bedöms	bli	små.		

Anpassningar	har	gjorts	för	de	höjda	havsnivåer	som	ett	förändrat	klimat	i	framtiden	kan	ge.	
Konsekvenserna	bedöms	bli	små	i	huvudalternativet.		

Anpassningar	har	gjorts	i	plan	för	att	minska	konsekvenser	för	de	olika	miljöaspekterna.	I	syfte	
att	ytterligare	begränsa	påverkan	ges	förslag	på	skadebegränsade	åtgärder.	En	
landskapsbildsanalys	föreslås	tas	fram	för	att	möjliggöra	en	konsekvensbedömning	av	
Landskapet.	Den	enskilt	viktigaste	åtgärden	som	väsentligt	skulle	kunna	bidra	till	att	förstärka	
den	biologiska	mångfalden	är	om	en	skötselplan	tas	fram	för	planområdet	och	om	årlig	skötsel	
kan	ske.		
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Miljöaspekt Huvudalternativ Nollalternativ 

Landskapsbild Från positiva till negativa 
konsekvenser 

Inga konsekvenser 

Naturmijö Måttliga konsekvenser Små till måttliga konsekvenser 

Jorbruksmark Små konsekvenser Inga konsekvenser 

Klimatanpassning  Små konsekvenser Marginella konsekvenser 

MKN för vatten Bedöms inte försvåra 
förutsättningarna att uppnå god 
status i vattenförekomster. 

Bedöms inte försvåra 
förutsättningarna att uppnå god 
status i vattenförekomster. 

Riksintressen Bedöms förenligt med riksintressen, 
kan eventuellt strida mot 
riksintresset jordbruksmark.  

Inga riksintressen påverkas 

Strandskydd Friluftslivet bedöms på positiva 
effekter  
Naturmiljön bedöms få negativa 
effekter 
Fri passage säkerställs 

Strandskyddet påverkas inte 

Biotopskydd Påverkan bedöms ske i och med 
murbrott i samband med infarter 
och gångstigar. Dispens behöver 
sökas.  

Biotopskyddade områden bedöms 
inte påverkas.  

Artskydd Arter som skyddas i 
artskyddsförordningen bedöms 
påverkas negativt. Om gynnsam 
bevarandestatus hotas för någon 
art kan inte bedömas med 
nuvarande underlag.  

Kan inte bedömas 

Kumulativa effekter Projekt som kan bidra till negativa 
kumulativa effekter är:  
Framtida exploatering inom 
skogsområdena i anslutning till 
planområdet kan inte uteslutas. 
Trafikplats Färjestaden bedöms ha 
höga naturvärden.   

Projekt som kan bidra till negativa 
kumulativa effekter är:  
Trafikplats Färjestaden bedöms ha 
höga naturvärden.   

Miljömål Gynnas- God bebyggd miljö 
Missgynnas- Levande skogar, ett 
rikt odlingslandskap och ett rikt 
växt- och djurliv  
 

Missgynnas/ Neutralt- Ingen 
övergödning och levande skogar. 
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1 Bakgrund 

1.1 Uppdraget 
Mörbylånga	kommun	vill	utveckla	och	detaljplanera	ett	område	norr	om	Ölandsbron	för	
bostäder	och	hotellverksamhet.	Detaljplanen	ligger	i	linje	med	översiktsplan	2014	samt	har	
föregåtts	av	ett	planprogram	(godkänd	2016-04-26).	Kommunen	har	i	samband	med	
planprogrammet	(Mörbylånga	kommun	2016b)	och	i	en	behovsbedömning	tillhörande	planen	
(Mörbylånga	kommun	2017a)	bedömt	att	ett	genomförande	av	planen	riskerar	att	medföra	en	
betydande	miljöpåverkan.	En	miljöbedömning	med	miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	behöver	
därför	genomföras.		

Ett	stort	antal	naturmiljöutredningar	har	föregått	planarbetet,	bl.a.	en	naturvärdesinventering	
och	flera	fågelinventeringar.	Parallellt	med	att	planförslaget	arbetats	fram	har	Calluna	AB	
tillsammans	med	planhandläggare	och	miljöplanerare	genomfört	en	MKB-process	och	olika	
förslag	på	anpassningar	har	inarbetats	i	planen.	Kopplat	till	MKB-processen	har	en	
dagvattenutredning	tagits	fram	av	Vatten	och	Samhällsteknik	AB.		

Denna	MKB	är	framtagen	enligt	6	kap	11-13	§§	MB	och	tillhör	detaljplanens	samrådshandling.		

1.2 Översiktlig beskrivning av området och dess omgivningar 
Planområdet	omfattar	ca	25	ha	och	är	beläget	ca	500	meter	från	brofästet	norr	om	Färjestaden,	
figur	1.	Området	avgränsas	i	väster	av	väg	958	och	Ölands	djurpark.	

	
Figur 1. Översiktlig karta med planområdet. Planområdet ligger ca 500 meter norr om Ölandsbron.  



Miljökonsekvensbeskrivning / detaljplan del av Möllstorp 1:22, Marstrandshorvan  

	

 8 

Planområdet	har	ett	strategiskt	läge	inom	kommunen	nära	Ölandsbron	och	Ölands	djurpark.	
Ölandsbron	är	väl	synlig	från	planområdet.	Inom	planområdet	finns	idag	ingen	bebyggelse.	De	
närmaste	omgivningarna	har	en	blandad	bebyggelse.	

Området	ligger	i	ett	landskapsavsnitt	med	kulturhistoriska	element	i	form	av	kvarlämnade	
stenmurar,	som	vittnar	om	tidigare	markanvändning	och	bete.	Inom	detta	landskapsavsnitt	
mellan	landborgen	och	Kalmarsund	finns	kustnära	ädellövskog	som	mer	eller	mindre	sträcker	
sig	hela	vägen	mellan	Färjestaden	och	Borgholm.	Inom	området	finns	både	åkermark	och	skog,	
där	granskogen	och	ädellövskogen	är	påverkad	av	skogsbruk.		

Planområdet	består	av	ett	avverkat	skogsområde,	öppna	tidigare	betade	trädbärande	marker,	
öppna	åkerpartier,	lövsumpskog	och	träd	samt	strandmiljöer	bevuxna	med	buskar.	Åkrarna	och	
de	äldre	trädbärande	betesmarkerna	är	omgärdade	av	stenmurar.		

Marken	inom	planområdet	sluttar	i	öster	från	9	meter	över	havet	ner	till	havsnivån	i	väster.	
Jordarterna	i	området	består	av	lerig	morän,	postglacial	silt	och	postglacial	finsand,	figur	2.		

	

Figur 2. Jordarter inom planområdet. Området består av sandig morän, postglacial finsand och silt. (Vatten och 
Samhällsteknik AB 2017). 

1.3 Planens syfte  
Syftet	med	detaljplanen	är	att	möjliggöra	för	Ölands	Djurpark	att	utveckla	sin	verksamhet	med	
ett	hotell,	på	ett	sätt	som	kan	vara	till	nytta	för	regionen.	Etableringen	ska	utformas	med	stor	
hänsyn	till	platsens	värden	för	att	säkra	och	utveckla	det	rörliga	friluftslivet	och	områdets	
biologiska	mångfald. 

Vidare	är	syftet	att	möjliggöra	för	naturnära	boende	i	varierande	former	i	anslutning	till	
befintliga	och	kommande	arbetsplatser	med	god	tillgång	till	kommunikation.	
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2 Riksintressen, områdesskydd, artskydd och 
miljökvalitetsnormer 

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

2.2 Riksintresse enligt 4 kap. Obruten kust 
Riksintresset	omfattar	hela	Öland.	Bestämmelserna	i	4	kap	3§	MB	hänvisar	till	anläggningar	som	
inte	får	komma	till	stånd	någonstans	inom	riksintresset.	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 Jord- och skogsbruk av nationell betydelse 
Jord-	och	skogsbruk	är	av	nationell	betydelse	enligt	3	kap.	4	§	MB.		

Brukningsvärd	jordbruksmark	får	enligt	miljöbalken	tas	i	anspråk	för	bebyggelse	eller	
anläggningar	endast	om	det	behövs	för	att	tillgodose	väsentliga	samhällsintressen	och	detta	
behov	inte	kan	tillgodoses	på	ett	från	allmän	synpunkt	tillfredsställande	sätt	genom	att	annan	
mark	tas	i	anspråk.	

Skogsmark	som	har	betydelse	för	skogsnäringen	skall	så	långt	möjligt	skyddas	mot	åtgärder	som	
kan	påtagligt	försvåra	ett	rationellt	skogsbruk.	

2.4 Strandskydd  
Strandskydd	gäller	för	land-	och	vattenområdet	inom	100	meter	på	land	och	i	vatten	från	
strandlinjen	enligt	7	kap.	13–18	§§	MB.	Länsstyrelserna	har	beslutat	om	utvidgat	strandskydd	
om	300	meter	på	land	och	i	vattnet	längs	kuststranden,	vilket	omfattar	planområdet.	Det	går	en	
bäck	som	leder	vatten	ner	mot	Kalmarsund	norr	om	planområdet.	Strandskydd	om	100	meter	
råder,	del	av	planområdet	omfattas	även	av	det,	se	figur	3.		

Syftet	med	strandskyddet	är	att	trygga	förutsättningarna	för	allmänhetens	friluftsliv	och	att	
bevara	goda	livsvillkor	för	djur	och	växter.	Inom	strandskyddat	område	får,	bland	annat,	inte	
nya	byggnader,	anläggningar	eller	anordningar	uppföras.	Inte	heller	grävarbeten	får	utföras.	
Åtgärder	får	heller	inte	vidtas	som	väsentligt	kan	försämra	livsvillkoren	för	djur-	eller	växtarter.	
Kommunen	kan	vid	framtagande	av	nya	detaljplaner,	genom	en	administrativ	bestämmelse,	
upphäva	strandskyddet	om	det	finns	särskilda	skäl	enligt	7	kap	18	c	§	miljöbalken,	och	om	
intresset	av	att	ta	området	i	anspråk	på	det	sätt	som	avses	med	planen	väger	tyngre	än	
strandskyddsintresset	(Boverket	2009).	Det	finns	sex	särskilda	skäl	som	ska	beaktas	vid	ett	
upphävande.		

Som	särskilda	skäl	för	att	upphäva	strandskyddet	för	vägar	och	kvartersmark	i	planområdet	
anger	kommunen	att:	

• området	behövs	för	att	utvidga	en	pågående	verksamhet	och	utvidgningen	inte	kan	
genomföras	utanför	området	(skäl	nr	4)	och		

• området	behöver	tas	i	anspråk	för	att	tillgodose	ett	angeläget	allmänt	intresse	som	inte	
kan	tillgodoses	utanför	området	(skäl	nr	5)		



Miljökonsekvensbeskrivning / detaljplan del av Möllstorp 1:22, Marstrandshorvan  

	

 10 

Strandskyddsdispens	har	tidigare	beviljats	för	väg	till	området	samt	för	vassröjning	i	anslutning	
till	området	(ÖP	2015).		

	
Figur 3. Strandskydd, diken och stenmurar. inom planområdet.  

2.5 Biotopskydd 
Följande	biotoper	i	jordbrukslandskapet,	och	som	finns	i	planområdet,	är	generellt	
biotopskyddade	enligt	7	kap	11	§	miljöbalken	(Naturvårdsverket	2012):	

• Odlingsrösen	i	jordbruksmark			

• Småvatten	och	våtmarker	inklusive	öppna	diken	

• Stenmur	i	jordbruksmark		

Inom	ett	biotopskyddsområde	får	inte	verksamheter	bedrivas	eller	åtgärder	vidtas	som	kan	
skada	naturmiljön.	Länsstyrelsen	får	medge	dispens	om	det	finns	särskilda	skäl.	Exempel	på	
skadliga	åtgärder	kan	vara	grävning	och	schaktning,	avverkning	eller	deponering	av	jordmassor.	

Inom	planområdet	har	ett	antal	diken	och	stenmurar	identifierats,	se	figur	3.	I	strandzonen	finns	
ett	odlingsröse.		

Vid	en	avverkning	som	skedde	i	mars/april	2017,	har	den	nordliga	stenmuren	skadats	av	att	en	
skogsmaskin	kört	över	stenmuren	(Mörbylånga	kommun	2017b)	

2.6 Artskydd  
Det	finns	ett	antal	skyddade	och	hotade	arter	i	planområdets	omgivande	landskap	med	
livsmiljöer	inom	planområdet.	Dessa	är	flera	fågelarter,	ormar	och	kärlväxter.	Det	kan	inte	
uteslutas	att	lövsumpskogen	är	en	livsmiljö	för	skyddade	groddjur.	I	artskyddsförordningen	
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(ASF)	anges	vilka	arter	som	är	fridlysta	(bilaga	1	och	2	i	förordningen)	och	vilka	möjligheter	det	
finns	för	dispens.	Utöver	förbudet	att	döda,	skada	eller	störa	arterna	är	det	i	flera	fall	även	
förbjudet	att	påverka	deras	livsmiljöer.	Centralt	för	möjligheterna	att	få	dispens	är	frågan	om	
upprätthållandet	av	gynnsam	bevarandestatus	för	arten.		

2.7 Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer	(MKN)	är	ett	juridiskt	bindande	styrmedel	som	infördes	med	miljöbalken	
1999	för	att	komma	till	rätta	med	hälso-	och	miljöpåverkan	från	diffusa	utsläpp.	De	är	baserade	
på	vetenskapliga	fakta	om	effekter	på	hälsa	och	miljö	och	syftar	till	att	skydda	människors	hälsa	
och	naturmiljön.	Utgångspunkten	för	en	miljökvalitetsnorm	är	att	den	tar	sikte	på	tillståndet	i	
miljön	och	vad	människan	och	naturen	bedöms	kunna	utsättas	för	utan	att	ta	alltför	stor	skada.	
Myndigheter	och	kommuner	ska	ansvara	för	att	miljökvalitetsnormer	följs	(5	kap	3§	
miljöbalken).	Det	finns	idag	miljökvalitetsnormer	för	omgivningsbuller,	utomhusluft	och	
vattenkvalitet.	

Miljökvalitetsnormen	för	vatten	kan	komma	att	påverkas	vid	planens	genomförande.	
Planområdet	berör	vattenförekomsterna;	Östra	s	Kalmarsunds	kustvatten	och	Ölands	kalkberg.		

3 Kommunala planer 

3.1 Mörbylånga kommuns översiktsplan  
Översiktsplan	2014	antogs	av	Mörbylånga	kommun	2015-03-24	(Mörbylånga	kommun,	2015).	
Ett	verksamhetsområde	och	ett	bostadsområde	samt	skog	finns	utpekat	inom	planområdet,	se	
figur	4.	Området	längst	i	väster,	v10-	Marstrandshorvan,	anses	lämpligt	för	verksamheter	som	
riktar	sig	mot	allmänheten	och	besöksnäringen,	exempelvis	vandrarhem,	hotell	eller	småskalig	
handelsverksamhet.	Området	åt	öster,	b21	pekas	ut	för	bostäder.	Det	gröna	skrafferade	
området,	n9,	är	sammanhängande	områden	med	kustnära	ädellövskog,	ofta	flerskiktad	med	ek	i	
trädskiktet.		

För	varje	område	har	kommunen	angett	ett	antal	riktlinjer	inför	kommande	planering.	
Kommunen	har	behandlat	frågor	kopplade	till	landskapet	och	klimatförändringar	samt	har	tagit	
fram	ett	antal	ställningstaganden	om	vilka	hänsyn	man	bör	ta	vid	fortsatt	planering.	Dessa	
riktlinjer	och	ställningstaganden	finns	listade	i	bilaga	1,	tillsammans	med	en	avstämning	om	hur	
väl	planförslaget	överensstämmer	med	dessa.		

Nu	föreslagen	detaljplan	bedöms	överensstämma	med	intentionerna	i	översiktsplanen.		
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Figur 4. Utpekade områden i Översiktsplan 2014 (Mörbylånga kommun 2015). Det gröna rasterade området är 
kutnaära ädellövskog ned beteckningen n9.   

3.2 Planprogram 
Enligt	planprogrammet	(Mörbylånga	kommun	2016a)	ska	planering	av	området	möjliggöra	en	
utbyggnad	av	verksamheter	för	besöksnäringen	och	ett	attraktivt	boende	på	en	central	plats,	
med	god	tillgänglighet	till	både	kollektivtrafik	och	service	samt	närhet	till	rekreation	och	
friluftsliv.	Exempel	på	verksamheter	är	vandrarhem,	hotell	eller	småskalig	verksamhet,	se	figur	
5.	Bebyggelsen	kommer	att	ligga	väl	synlig	från	bron	och	kan	därmed	bli	ett	nytt	landmärke.		

Nya	vägsystem	kommer	att	anläggas	inom	planområdet.	Befintlig	utfart	mot	väg	958	kan	
användas.		

Relevanta	ställningstaganden	inför	kommande	detaljplanering	är	följande:		

• Utformning	av	bebyggelse	är	viktig	och	stränga	utformningskrav	kan	vara	lämpliga,	då	
etableringen	kan	förändra	upplevelsen	av	att	anlända	till	Öland.		

• Bostäder	i	mindre	skala	är	lämplig,	området	kan	rymma	ca	40	byggnader.	Tillsammans	
med	ett	annat	ungefär	lika	stort	bostadsområde	som	föreslås	norr	om	området	bedöms	
det	innebära	totalt	ca	350	bostäder.		

• Bostadsbebyggelse	ska	anpassas	till	de	befintliga	strukturelementen,	som	stenmurar	och	
träd,	samt	angränsande	naturmiljöer.		

• Grövre	träd,	öppna	diken	och	stenmurar	ska	i	möjligaste	mån	skyddas.		

• Att	dagvatten	ska	regleras	och	ske	i	öppna	lösningar.	

• Hårdgjorda	ytor	ska	minimeras.	

• Radonsäkert	byggande	ska	regleras	i	detaljplan.	

• Byggnader	ska	regleras	så	att	de	uppförs	utan	källare.		
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• Kommunen	ska	ta	ställning	till	vilken	princip	som	ska	väljas	för	att	klara	förväntad	
översvämningsrisk.	

• Nivån	på	färdigt	golv	ska	regleras	i	detaljplan.	

• Dagvattenhantering	och	övrig	infrastruktur	behöver	förläggas	så	att	riskerna	för	
översvämning	minimeras	både	vad	gäller	skyfall	och	förväntade	höjda	havsnivåer.		

	

	
Figur 5. Utpekade områden i Planprogram 2016. Brunt rasterat område närmast stranden föreslås för 
verksamheter som vandrarhem, hotell eller småskalig verksamhet. Gult rasterat föreslås för bostäder, grön raster 
föreslås som naturmark och är områden med höga naturvärden. Blå rutigt är föreslagen damm för nytt 
dagvattensystem.  

3.3 Gällande detaljplaner 
Inom	planområdet	eller	närliggande	mark	saknas	byggnads-eller	detaljplaner.		

4 Metod 

4.1 Miljöbedömningens syfte 
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	figur	6.	I	denna	MKB	har	det	parallellt	tagits	
fram	en	dagvattenutredning	som	även	behandlar	frågorna	om	klimatförändringar	och	
möjligheter	till	anpassningar.	Skisser	på	landskapsbilden	har	tagits	fram	för	att	möjliggöra	
bedömning	av	konsekvenser	för	landskapsbilden.		
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Figur 6. Callunas arbete med MKB-processen fram till att en MKB tas fram gör i 4 steg. En stor del av arbetet 
med anpassningar och framtagande av ny kunskap görs under steg 2 Process och analys. Under det steget 
avgränsas MKB i samråd med Länsstyrelsen och planförslag och skissutkast bollas mellan kommunen och 
Calluna.  

Kunskapsinsamling	till	bedömningarna	har	skett	genom	besök	på	plats	den	20	mars	2017,	bilder	
från	fler	platsbesök	och	naturvärdesinventeringar.	Underlag	från	kommunen	och	Länsstyrelsen,	
tidigare	utförda	utredningar	inom	planområdet	och	i	närområdet	samt	eftersök	på	internet.	Vid	
konsekvensbedömning	av	planen	har	Naturvårdsverkets,	Boverkets,	Vattenmyndigheten	och	
SMHI	underlag	och	riktlinjer	för	miljö	använts.	

Nollalternativ	och	eventuella	alternativ	till	lokalisering	och	utformning	har	studerats.	
Översiktsplan	2015	och	planprogrammet	har	studerats.	En	avstämning	har	gjorts	mot	
översiktsplanens	riktlinjer	och	ställningstaganden.		

Konsekvenser	har	bedömts	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	miljökvalitetsmålen	och	
miljönormen	för	vatten	och	mot	riksintressena.	En	sammanvägd	bedömning	av	hela	projektets	
konsekvenser	görs.		  
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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.  

 stor utbredning/ 
permanent/långvarig  

liten utbredning/ 
reversibel/kortvarig   

 Betydande effekt Måttlig effekt Liten effekt Ingen 
effekt  

Högt värde 
(riksobjekt/regionalt) 

mycket stora  
konsekvenser 

stora  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser 

 

n 
e 
g 
a 
t 
i 
v 
a 

Måttligt värde 
(regionalt/kommunalt) 

stora  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser 

små  
konsekvenser 

Lågt värde 
(kommunalt/lokalt) 

måttliga  
konsekvenser 

små  
konsekvenser 

marginella  
konsekvenser 

Inget värde inga konsekvenser   

Lågt värde 
(kommunalt/lokalt) 

måttliga 
konsekvenser 

små  
konsekvenser 

marginella  
konsekvenser 

 

p 
o 
s 
i 
t 
i 
v 
a 

Måttligt värde 
(regionalt/kommunalt) 

stora  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser 

små  
konsekvenser 

Högt värde 
(riksobjekt/regionalt) 

mycket stora 
konsekvenser 

stora  
konsekvenser 

måttliga  
konsekvenser 

	

5 Avgränsning 

5.1 Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet	för	MKB:n	omfattar	planområdet	för	Möllstorp	på	del	av	fastigheten	
Möllstorp	1:22,	se	figur	1.	Planområdet	omfattar	ca	25	ha.	Området	för	vilka	konsekvenserna	
beskrivs	kan	dock	vara	större	än	planområdet.	

5.2 Avgränsning av miljöaspekter 
Kommunen	har	efter	samråd	med	Länsstyrelsen	den	11	april	2017	avgränsat	MKB	till	att	
omfatta	landskapsbild,	naturmiljö,	klimat,	miljökvalitetsnormen	för	vatten	samt	jordbruksmark.	
Avstämning	görs	mot	riksintressen,	områdesskydd	och	artskydd.	Hur	väl	planen	ligger	i	linje	
med	miljömål	och	vad	de	kumulativa	effekterna	kan	bli	behandlas.	En	samlad	bedömning	görs.		

Trafik,	buller,	radon	och	risker	för	störningar	från	omkringliggande	verksamheter	samt	risker	
för	skred	och	ras	har	under	MKB-processen	avgränsats	bort	då	kommunen	inte	bedömt	att	
dessa	aspekter	utgör	betydande	miljöpåverkan	(Mörbylånga	kommun	2017a).		

5.3 Avgränsning av alternativ 
Detaljplanen	ligger	i	linje	med	översiktsplanen	och	godkänt	planprogram.	MKB:n	kommer	att	
innehålla	en	redovisning	av	de	anpassningar	av	planen	som	skett	genom	processen,	samt	tidiga	
utformningsförslag.	Utöver	det	redovisa	MKB:n	ett	nollalternativ.		
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5.4 Avgränsning i tid 
Miljökonsekvenser	uppstår	på	olika	lång	sikt.	Det	ingår	i	miljökonsekvensbedömningen	att	
redovisa	effekterna	av	den	planerade	utvecklingen	i	området,	oberoende	av	om	de	kan	uppstå	
direkt	eller	i	ett	framtida	scenario.	Generellt	beskrivs	miljökonsekvenser	av	en	plan	för	en	
framtida	situation	när	hela	planområdet	bedöms	vara	färdigbyggt.		

Den	angivna	genomförandetiden	för	detaljplanen	är	10	år	från	den	dag	då	planen	antas	(2017	
enligt	projektets	tidplan).	År	2027	ses	därför	som	ett	realistiskt	framtida	referensår	för	
bedömning	av	miljökonsekvenserna.		

6 Planförslag och nollalternativ 

6.1 Tidigare utformningsförslag 
Under	MKB-processen	har	ett	antal	skisser	diskuterats	och	ett	flertal	anpassningar	av	planen	
har	skett.	Nedan	visas	tre	av	de	utformningsförslag	som	bearbetats,	figur	7-9.	

	
Figur 7. Skissförslaget hade verksamhet närmare vattnet än nuvarande förlag, en viss del av det 
naturvärdesklassade området föreslogs för bebyggelse, bebyggelse var även placerad inom strandskydd för 
bäcken i norr.   

Figur 8. Skissförslaget föreslås anpassas så att mindre yta tas i anspråk för bostadsbebyggelse i norra delen av 
området och i område som omfattas av lövsumpskog. Ingen bebyggelse föreslås inom strandskydd för bäcken i 
norr. 
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Figur 9. Skissförslaget, dagvattendammen anpassas till att ligga i ett för landskapet bättre läge. Bebyggelsen 
ligger längre från stranden, parkering och dagvattendamm föreslås ligga närmare vattnet.  

6.2 Huvudalternativ – planförslaget 
Planförslaget	(bilaga	2)	innebär	att	det	i	väster	tillkommer	byggnader	för	tillfällig	vistelse	som	
hotell	och	att	det	i	öster	tillkommer	byggnader	för	bostäder	och	service,	se	figur	10.	Ny	vägar	
kommer	att	anläggas	i	anslutning	till	bebyggelsen.	Gångstigar	kommer	att	anläggas	och	piren	
kommer	att	restaureras.	

	
Figur 10. Skiss på planförslaget 

Nedan	i	punktform	redovisas	relevanta	planbestämmelser	och	vilken	miljöaspekt	bestämmelsen	
har	bäring	på.		

Landskapsbild	och	anpassning	till	landskapet	

• Byggnaders	största	djup.	Byggnader	ska	placeras	med	gaveln	mot	vattnet	så	att	
byggnaden	inte	ska	upplevas	som	en	kompakt	vägg	mot	det	omgivande	landskapet.	

• För	att	inte	dominera	över	omgivande	trädbestånd	regleras	högsta	nockhöjd	till	22	
meter.		

• Taktäckning	ska	bestå	av	gröna	tak	såsom	sedum-,	gräs-	och	eller	mosstak.		

Natur-	och	kulturmiljöer,	samt	friluftsliv		

• Utpekade	naturmiljöer	planeras	som	naturmark.		
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• Två	naturstråk	planeras	i	nordsydlig	riktning,	dessa	skall	ej	hårdgöras	eller	överbyggas	
med	undantag	från	tillgänglighetsanpassade	gångstigar.	

• För	lövsumpskogen	har	en	yta	tagits	ut	och	planerats	som	en	våtmark,	som	inte	får	
dräneras.	

• Maximal	bredd	på	gångstigar	är	1,5	meter.	

• Tidigare	åkermark	planeras	som	äng,	inga	näringsämnen	får	tillföras	marken.	

• Grova	ädellövträd	eller	träd	med	håligheter	skyddas	med	marklov	med	ett	
skyddsavstånd	på	15	x	stamdiametern	runt	varje	stam.		

• Döda	träd	ska	på	vissa	ställen	bevaras.	

• Generellt	för	hela	planområdet	krävs	marklov	för	ädellövträd	med	en	stamdiameter	över	
0,4	meter,	1	meter	över	marknivå.		

• I	strandzonen	ska	blommande	buskar	bevaras.	

• Murar	skyddas	med	marklov,	murbrott	får	ske	där	infart	planeras.		

• Röse	i	strandmiljön	bevaras.	

Klimat	

• Lägsta	nivå	för	färdigt	golv	+3.2	m.	

• För	område	med	tillfällig	vistelse	är	föreskriven	höjd	över	nollplanet	+2,8	m.	

• Öppet	dagvattensystem	föreslås	ske	i	befintliga	diken.	

• Två	ytor	för	fördröjningsdammar	finns	avsatta	i	plan	i	lägen	som	bedöms	som	optimala	
för	ändamålet.	

• Största	mängd	hårdgjord	yta	är	reglerad	i	syfte	att	få	en	långsammare	avrinning.		

• Gröna	tak.		

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	2027).		

Planområdets	troliga	utveckling	är	att	det	fortsatt	bedrivs	jord-	och	skogsbruk	inom	området.	
Ett	område	som	idag	finns	sparat	med	höga	naturvärden	kan	komma	att	avverkas.	Om	det	inte	
avverkas	är	det	troligt	att	området	fortsatt	kommer	att	växa	igen	i	fältskiktet.	Lövsumpskogen	är	
kvar.	Området	kommer	i	viss	mån	utnyttjas	för	friluftsliv,	men	avsaknad	av	särskilda	
anordningar,	stigar	eller	leder	gör	att	det	fortsatt	blir	relativt	begränsat	utnyttjande	för	detta	
syfte.		
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7 Konsekvenser Landskapsbild 

7.1 Kunskapsunderlag 
Som	underlag	har	skisser	av	landskapsbilden	från	Ölandsbron	använts	(Dahlström	2017).	

7.2 Förutsättningar 
I	samhällsplaneringen	finns	en	definition	av	landskap	som	utgår	från	den	europeiska	
landskapskonventionen.	I	dess	portalparagraf	definieras	landskap	som	ett	område	sådant	som	
det	uppfattas	av	människor	och	vars	karaktär	är	resultatet	av	påverkan	av	och	samspel	mellan	
naturliga	och/eller	mänskliga	faktorer	(Riksantikvarieämbetet	2017).	Landskapsbilden	utgör	
den	visuella	upplevelsen	i	ett	område.	Landskapsbilden	uppstår	i	relationen	mellan	människan	
och	hur	hon	uppfattar	landskapet.	

Från	Kalmarsund	ger	denna	del	av	Öland	ett	horisontellt	intryck.	De	linjer	som	definierar	
siluetten	har	liten	höjdvariation	i	nord-sydlig	riktning,	strandkanten,	skogspartier	invid	
Kalmarsund	och	landborgskanten.	Landborgskanten	ligger	på	drygt	40	meter	över	havet	vid	
aktuellt	avsnitt	av	ön	och	är	trädbevuxen,	se	figur	11	och	12.	Över	landborgskanten	och	sett	från	
en	högre	höjd,	såsom	Ölandsbron	ca	7	meter	över	havet,	är	Algutsrums	kyrka	och	pariserhjulet	
vid	Ölands	djurpark	synliga.		

Norrut	från	Ölandsbron	finns	bebyggelse	vid	Möllstorp,	närmast	bron,	i	övrigt	är	
strandområdena	skogbevuxna	med	luckor	av	jordbruksmark.	Strandlinjen	är	flikig	och	har	bitvis	
breda	vassbestånd.	Söder	om	bron	ligger	Färjestaden	med	högre	bostadsbebyggelse	vid	hamnen.	
Även	efter	mörkrets	inbrott	kan	landskapet	upplevas	i	och	med	Ölandsbrons	belysning	och	
belysning	av	enstaka	hus	norrut	och	Färjestaden	söderut.		

Vid	aktuellt	planområde	bryter	åkermarken	linjen	av	skogsmark	invid	Kalmarsund.	
Trädkronorna	väster	om	åkermarken,	närmast	stranden,	når	ca	11	meter	över	havet.	Öster	om	
åkermarken	växer	skogspartiet	ihop	med	angränsande	skogspartiet	invid	Kalmarsund	och	
består	av	äldre	välvuxen	lövskog	där	trädtopparna	sträcker	sig	ca	20	meter	över	marken.	Inom	
planområdet	ligger	det	östra	skogsområdet	mellan	4	och	7	meter	över	havet.	

Planområdets	läge	innebär	ett	”annonsläge”	från	bron.	Möjligheten	finns	för	att	tydligt	
synliggöra	kommunens	vision	att	bli	en	ledande	natur-	och	kulturkommun.		

	
Figur 11. Vy från Ölandsbron. Till vänster syns Algutsrums kyrka och till höger Ölands djurparks pariserhjul.  
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Figur 12. Punkt på Ölandsbron var sektioner är tagna (Kommunens kartverktyg). 

7.3 Påverkan och effekt och konsekvens 
Byggnader	för	tillfällig	vistelse,	hotell,	kommer	ligga	väl	synligt	från	Ölandsbron	och	
Kalmarsund.	Utformningen	av	byggnaden	och	dess	omgivning	är	mycket	viktig	eftersom	
etableringen	väsentligt	kan	förändra	upplevelsen	av	att	anlända	till	Öland.	Bebyggelsen	kan	
komma	att	bli	ett	nytt	landmärke.	Skyltning	på	hus	och	skyltning	i	syfte	att	göra	anläggningen	
synlig	för	trafikanter	bedöms	kunna	påverka	landskapsbilden.		

Bebyggelsen	i	väster	regleras	med	en	nockhöjd	på	22	meter.	Marknivåerna	i	området	för	den	
mest	västliga	bebyggelsen	ligger	på	mellan	drygt	2	upp	till	3	meter.	Planförslaget	innebär	att	
marken	behöver	höjas	något	i	detta	område	då	färdigt	golv	regleras	till	+3,2	meter	över	havet.	
Det	innebär	att	trädtopparna	i	öster	hamnar	mer	eller	mindre	i	linje	med	föreslagen	bebyggelse,	
se	figur	13.	För	att	undvika	att	en	byggnad	i	väster	tolkas	in	som	en	kompakt	yta	i	kontrast	till	
det	skiftande	trädlandskapet,	regleras	största	byggnadsdjup	och	att	byggnadskropparna	ska	
placeras	med	kortsidan	mot	Kalmarsund.	Fasadmaterialet	föreslås	bestå	av	trä	och	
taktäckningen	av	gröna	tak	så	som	gräs-,	ört-,	moss-	eller	sedumtak.	Färgsättningen	på	fasaden	
regleras	inte.	

 

	
Figur 13. Landskapsbild från bron med bebyggelse (Dahlström 2017) 

Utifrån	nuvarande	underlag	är	det	svårt	att	bedöma	konsekvenserna	på	landskapsbilden.	
Konsekvenserna	kan	bli	allt	ifrån	positiva	till	negativa.	Kommunen	har	reglerat	husens	
placeringar,	höjder	och	material	för	att	minska	eventuella	negativa	konsekvenser.	

7.4 Skadebegränsande åtgärder 
Det	kan	vara	relevant	att	göra	en	landskapsanalys	som	omfattar	kartläggning,	tolkning	och	
värdering	av	landskapet	i	relation	till	vad	planen	medger.			
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Skyltning	som	negativt	påverkar	landskapsbilden	bör	undvikas.	

Val	av	färg	på	hus	bör	göras	med	hänsyn	till	påverkan	på	landskapsbilden.		

7.5 Nollalternativ 
Landskapsbilden	bedöms	inte	påverkas	i	nollalternativet.		

8 Konsekvenser för naturmiljön 

8.1 Kunskapsunderlag  
En	naturvärdesinventering,	NVI,	gjordes	2015	för	hela	planområdet	(Naturcentrum,	2015).	
Samma	år	gjordes	även	inventering	av	fåglar	(Ottvall,	2015).	Dessa	båda	inventeringar	hade	
föregåtts	av	mer	översiktliga	undersökningar	av	naturvärden	(Carabus	konsult,	2014)	och	fåglar	
(Ottvall,	2014).	Känd	information	om	artfynd	av	rödlistade	och	skyddsklassade	arter,	noterade	
under	åren	2012–2017	i	området,	har	hämtats	in	från	artportalen	(Artdatabanken,	2017-03-27).		

För	att	få	en	heltäckande	bild	av	naturmiljöerna	i	området	kring	planområdet	har	Mörbylånga	
kommuns	översiktsplan	(Mörbylånga,	2015)	och	planprogram	(Mörbylånga,	2016)	för	området	
studerats.	Länsstyrelsens	naturvårdsplan	(Länsstyrelsen,	2001)	för	närliggande	
naturvärdesobjekt	har	studerats.	Även	Länsstyrelsens	webbgis	(Länsstyrelsen,	2017)	och	
Skogsstyrelsens	databas	”Skogens	pärlor”	har	använts.		

8.2 Förutsättningar  

Planområdet i naturlandskapet 
Planområdet	ligger	i	ett	område	med	varierande	naturtyper	(Mörbylånga	kommun,	2016),	delvis	
öppna	tidigare	betade	trädbärande	marker	med	grova	skyddsvärda	ekar,	lövsumpskogar,	öppna	
åkerpartier	och	vass-	och/eller	buskbärande	strandmiljöer,	se	figur	14.	Skogarna	varierar	
mellan	olika	typer	av	barrskog	och	lövskog.	Det	finns	värdefulla	sumpskogar	norr	och	söder	om	
området	och	partier	av	åkermark.	Merparten	av	miljöerna	är	starkt	präglade	av	skogsbruk	samt	
beteshävd.	Nedan	följer	beskrivningar	av	några	värdefulla	naturtyper	som	förekommer	i	
landskapet	där	planområdet	är	beläget.	

Lövskogsmiljöer:	Planområdet	ligger	i	ett	större	sammanhängande	område	med	kustnära	
lövskog.	Miljön	domineras	av	flerskiktad	ädellövskog,	ofta	med	ek	i	trädskiktet.	Bestånden	är	
påverkade	av	skogsbruksingrepp,	men	har	höga	värden	på	grund	av	tidigare	beteshävd	och	
riklig	förekomst	av	död	ved	i	olika	dimensioner.	Landskapet	i	detaljplaneområdet	är	mosaikartat	
med	både	täta	och	öppna	partier,	liksom	en	kombination	av	torra	och	fuktiga	partier	med	
förekomst	av	rösen	och	murar	som	förstärker	den	kulturhistoriska	kopplingen.	Skogsmiljöerna	
är	flerskiktade	och	olikåldriga,	vilket	gynnar	både	kärlväxter	och	insekter	och	är	grunden	för	ett	
rikt	fågelliv.	Murar	och	rösen	bildar	skyddszoner	för	olika	arter	och	förhindrar	negativa	effekter	
t.ex.	uttorkning,	hård	vind.	De	är	även	viktiga	miljöer	för	födosök	och	som	gömsle	för	många	
arter	bl.a.	fåglar,	insekter	och	kräldjur.	
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Figur 14. Karta över naturvärden i omgivande naturlandskap. Vassområde i Möllstorp (1), Kalmarsunds 
Moränssytem (2) Naturväde; Marstrandshorvan (3), Nyckelbiotop (4), Kärrskog i norr (5) och Kärrskog i söder 
(6)). 	
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Kust-	och	strandmiljöer:	I	landskapet	förekommer	vidsträckta	betade	strandängar	och	
vassområden	med	värdefull	högvuxen	gräs-	och	örtvegetation.	Länsstyrelsen	har	i	sitt	
naturvårdsprogram	för	länet	pekat	ut	två	områden	med	höga	naturvärden	i	närheten	av	
detaljplaneområdet	(Länsstyrelsen,	2001),	figur	14	(observera	att	Länsstyrelsens	klassning	inte	
samma	som	för	den	nya	standaren,	utan	gjordes	före	en	standard	togs	fram).		

• Vassområde	vid	Möllstorp	(N50,	24	ha),	högt	naturvärde,	klass	3:	Norr	om	planområdet	
finns	ett	vassområde	som	består	av	vidsträckta	vassar	och	betade	strandängar.	Längs	
stranden	växer	en	högvuxen	gräs-	och	örtvegetation	med	arter	som	tuvtåtel,	kvickrot,	
åkertistel	och	gråbo.	I	gränsen	mot	åkermarken	i	öster	växer	täta	buskridåer	med	slån.	
Betet	är	mycket	viktigt	för	att	bevara	områdets	höga	naturvärden.		

• Kalmarsunds	moränsystem	(N47,	2589	ha),	högsta	naturvärde,	klass	1:	Väster	om	
planområdet	i	Kalmarsund	ligger	ett	omfattande	system	av	submarina	moränryggar.	
Området	är	känt	för	sin	rika	fågelförekomst,	med	ett	stort	antal	häckande	fåglar	och	
delar	av	området	är	avsatt	som	fågelskyddsområde.	Några	exempel	på	häckande	fåglar	
är	knölsvan,	ejder,	silvertärna,	näktergal	och	törnsångare.		

Sumpskogar:	Skog	på	fuktiga	marker	har	ofta	en	låg	tillväxttakt	och	höga	naturvärden	på	grund	
av	stor	mängd	död	ved	och	rörligt	markvatten	som	skapar	tillfälliga,	efemära	småvatten	i	
landskapet.	Sumpskogsmiljöer	minskar	i	en	hög	takt	på	grund	av	markavvattning	och	dikning	i	
landskapet.	Skogsstyrelsen	har	identifierat	några	intressanta	sumpskogsområden	i	nära	
anslutning	till	(norr	och	söder	om)	detaljplaneområdet	(Skogsstyrelsen,	2017),	se	figur	14	och	
beskrivning	nedan.		

Norr	om	detaljplaneområdet	finns:	

• Naturvärde	(5,1	ha)	Marstrandshorvan:	Område	klassat	som	en	alsumpskog	vilken	
sammanfaller	med	en	utpekad	nyckelbiotop	(se	beskrivning	nedan).	Området	korsas	i	
dess	norra	del	av	en	mindre	bäck	som	mynnar	ut	i	Kalmarsund.	

• Nyckelbiotop	(0,3	ha):	En	alsumpskog	med	hög	och	jämn	luftfuktighet	och	meandrande	
vattendrag.	Trädskiktet	utgörs	av	klibbal	med	enstaka	inslag	av	alm.	Här	finns	sparsamt	
med	gamla,	grova	almar	(<40	cm	i	diameter)	med	fuktig	stamundersida.	Stående	grova	
träd	är	ofta	mossbeklädda	liksom	block,	stenar	och	förekommande	lodytor.	Här	finns	
allmän	förekomst	av	håligheter	och	bohål	efter	hackspettar	i	träden	liksom	
sockelbildning	med	riklig	förekomst	av	landsnäckor.	Lågor	förekommer	allmänt	i	form	
av	klibbal	och	sparsamt	i	form	av	gran.	Enstaka	torrakor	förekommer	i	form	av	klibbal	
eller	gran.	Bäcken	rinner	även	genom	detta	objekt.	

• Kärrskog	(6,1	ha):	Ett	blandat	skogsområde	som	delvis	överlappar	med	de	andra	två	
områdena	i	norr,	men	som	sträcker	sig	aningen	utanför	dessa	gränser	och	har	klassats	
som	kärrskog.	Området	har	beskrivits	som	en	blandad	ospecificerad	alsumpskog	med	
>85%	lövandel	med	en	krontäckning	på	>70%.	Området	har	höga	naturvärden	
(naturvärdesklass	1)	och	är	eventuellt	en	nyckelbiotop.	Ålders-	och	tillväxtmässigt	är	
beståndet	slutavverkningsmoget.	

Söder	om	detaljplaneområdet	finns:	

• Kärrskog	(1,4	ha):	Området	har	beskrivits	som	en	blandad	ospecificerad	kärrskog	med	
>85%	lövandel	med	en	krontäckning	på	>70%.	Området	har	vissa	naturvärden	
(naturvärdesklass	2)	men	med	stark	lokal	påverkan	och	störningsgrad.	Ålders-	och	
tillväxtmässigt	är	beståndet	slutavverkningsmoget,	men	bör	besökas	i	fält	för	att	
klarlägga	hydrologisk	påverkan	och	om	objektet	är	riktig	sumpskog.	



Miljökonsekvensbeskrivning / detaljplan del av Möllstorp 1:22, Marstrandshorvan  

	

 24 

Naturvärden inom planområdet 
En	stor	del	av	skogsmarken	inom	planområdet	är	starkt	påverkad	av	skogsbruk	(Naturcentrum	
2015).	Delar	av	inventeringsområden	kan	ändå	bedömas	ha	påtagligt	till	högt	naturvärde.	Mest	
värdefull	bedömdes	en	igenväxande	strandäng	och	ett	hagmarksobjekt	med	högt	naturvärde	
vara.	Inom	främst	det	centrala	skogsområdet	och	längs	med	stenmurarna	finns	äldre	ekar	och	
andra	ädellövträd,	se	figur	15.	Det	finns	en	del	död	ved	i	form	av	stående	och	liggande	stammar	
av	ek,	asp	och	björk.	En	del	av	dessa	ingår	i	länsstyrelsens	inventering	av	ädellövträd	i	
kulturlandskapet.			

Naturvärdesinventeringen	följer	den	standardiserade	metoden	för	naturvärdesinventering	(SS	
199000:	2014)	med	tre	naturvärdesklasser	för	klassificering	av	värdefulla	naturmiljöer.	Dessa	
klasser	är	följande:			

• Klass	1:	Områden	med	mycket	högt	naturvärde,	motsvarar	riksintresse	eller	regionalt	
intresse	för	naturvården	

• Klass	2:	Områden	med	högt	naturvärde,	motsvarar	kommunalt	intresse		

• Klass	3:	Områden	med	påtagligt	naturvärde,	motsvarar	lokalt	intresse	

Utöver	dessa	tre	klasser	kan	man	välja	att	även	identifiera	områden	med	visst	naturvärde	(klass	
4),	men	det	har	inte	gjorts	i	det	här	uppdraget.	Kommunen	antar	att	de	delar	som	inte	är	
naturvärdesklassade	har	ett	visst	naturvärde,	dvs	klass	4.	

	

	
Figur 15. Ek vid stenmur i kulturlandskapet (NVI-område 5). Skogsridån på andra sidan jordbruksmarken är en 
gammal tidigare betad hagmark (NVI-område 2). Längst bort i bilden syns Kalmarsund och Ölandsbron. 

Sex	NVI-objekt	ligger	helt	eller	delvis	inom	detaljplaneområdet,	se	figur	16.	Inget	av	dessa	objekt	
bedömdes	ha	högsta	naturvärde	(klass	1).	Två	objekt	(hela	objekt	1	och	delar	av	objekt	2)	
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bedömdes	ha	högt	naturvärde	(klass	2).	Resterande	objekt	(hela	objekt	5	och	8	samt	delar	av	
objekt	4	och	6)	inom	detaljplaneområdet	bedömdes	ha	påtagligt	naturvärde	(klass	3).	I	tabell	2	
finns	kortfattade	beskrivningar	av	områdenas	naturvärden	och	till	vilken	naturmiljö	de	kopplar	i	
landskapet.	

	 	
Figur 16. Karta över planområdet med de åtta klassade naturvärdesobjekten (Naturcentrum 2015). Klass 2-
objekten är strandängarna i västra delen (nr 1) samt de tidigare betade ekhagmarkerna i områdets centrala del 
(nr 2). Övriga objekt, med påtagligt naturvärde (klass 3), ligger koncentrerade i områdets nordvästra delar (nr 4, 
5, 6) och ett i områdets östra del (nr 8). Träd på kartan är de träd som finns med i Länsstyrelsens 
ädellövinventering. Arter är de som finns inrappoterade i artportportalen (2012-2017), rovfåglar ej redovisade.  
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Tabell 2. Beskrivning av klassning och värde för de olika objekten.  

Nr Klass 
Kopplad 
naturmiljö i 
landskapet  

 
Beskrivning 

Del av planområde 
som berörs 

1 2 Kust- och 
strandmiljö 

Igenväxande havsstrand och ängs- och betesmark 
vilka består av sandiga torrängar som via glest träd- 
och buskskikt (ek, päron, apel, enbuskar etc.) 
övergår i sandiga/grusiga strandängar med 
högörtsvegetation. Påtagligt biotopvärde och 
påtagligt artvärde.  

Hela området ingår i 
västra delen av 
planområdet. 

4 3 Kust- och 
strandmiljö 

Havsstrand med stort vassbälte kring ett naturligt 
bäckutflöde vid Kalmarsund. Visst biotopvärde och 
visst artvärde.  
 

En liten del av 
objektet omfattas 
längs med 
planområdets 
nordvästliga gräns. 

2 2 Lövskogsmiljö 

Ekhagmark, åkerbryn, sandig torräng som utgörs av 
luckig f.d. betesmark med stort inslag av 
hagmarksekar, vissa delar med yngre björk efter 
avverkningar och sandiga torrängar med glest 
buskskikt, äldre stenmurar och en örtrik flora. Högt 
biotopvärde och påtagligt artvärde. Området 
bedöms ha behov av restaureringsinsatser.  

Största delen av 
objektet ingår i den 
centrala delen av 
planområdet. 

5 3 Lövskogsmiljö 

Lövskogsmiljö med grov, medelålders ek med inslag 
av rönn, björk m.m. i ett skogsbryn som löper längs 
en stenmur mot en åkermiljö. Miljön utgörs av grövre 
ek, stenmur, grov död ved med en tydlig 
betespåverkad vegetation. Påtagligt biotopvärde och 
visst artvärde.  
 

Hela objektet ingår i 
planområdet. 

6 3 Lövskogsmiljö 

Ej slutavverkad halvgrov lövskog med lång 
kontinuitet med trädslag som al, ek, rönn, björk och 
inslag av apel, alm och ask. Buskrikt, luckigt, 
olikåldrigt, mosaikartat, högörtsrikt med förekomst 
av grova träd, stenmur, grov död ved, bärande träd, 
goda förutsättningar för hög artdiversitet. Visst 
biotopvärde och visst artvärde.  
 

En liten del av 
objektet omfattas 
längs med 
planområdets 
nordliga gräns. 

8 3 Sumpskog 

Lövsumpskog bestående av medelålders ek i ett 
sumpskogsparti med inslag av al, ask, asp, sälg, 
gran m.m. Några ekar är grövre och kantzonerna är 
påverkade av gallringar samt åkerväg. Förekomst av 
död ved, senvuxna träd, alsocklar och grov asp. 
Påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
 

Hela objektet ingår i 
detaljplaneområdet. 

	

Arter 

Artfynd i landskapet  

Totalt	20	naturvårdsintressanta	arter	påträffades	inom	hela	inventeringsområdet	som	
Naturcentrum	inventerade	2015,	bl.a.	brun	kärrhök,	gröngöling,	gulsparv,	kungsfågel	mindre	
hackspett,	sävsparv,	huggorm,	vanlig	snok,	gullviva,	lundalm,	liten	sönderfallslav	och	myskbock.		

Inom	ytterligare	ett	större	sökområde	inom	en	radie	av	1	km	från	detaljplaneområdet	har	totalt	
102	naturvårdsintressanta	arter	hittats.		

Artfynd kopplade till detaljplaneområdet 

Ett	stort	antal	fågelarter	är	kopplade	till	planområdet.	Vid	en	revirkartering	som	genomfördes	
inom	planområdet	observerades	41	möjliga	häckande	arter.	Av	dessa	fastställdes	revir	för	25	



Miljökonsekvensbeskrivning / detaljplan del av Möllstorp 1:22, Marstrandshorvan  

	

 27 

arter.	Talrikast	var	lövsångare	med	13	revir,	följt	av	rödhake	och	stare	med	7	revir	vardera.	För	
några	arter	där	revir	inte	kunde	fastställas	var	det	troligt	att	revir	omfattade	det	inventerade	
området,	t.ex.	mindre	hackspett.		

I	tabell	3	listas	arter	som	finns	listade	i	fågeldirektivet	och	rödlistade	fåglar	med	fynd	inom	eller	
i	anslutning	till	planområdet.	Utöver	dessa	fanns	observationer	av	järnsparv	och	domherre	som	
har	haft	en	minskande	trend	mellan	1975-2005.	I	tabellen	redovisas	Ottavals	bedömning	om	
påverkan	på	arterna	(2015).		

Tabell 3. Förekomst och bedömning av rödlistade fågelarter och arter som finns listade i fågeldirektivets bilaga 1 
och som finns med i Ottvalls (2015) och/eller Naturcentrums (2015) inventeringar. Ottvalls bedömning om arten 
kopplat till exploateringen finns redovisad.   

Art Rödlistekategori, 
Fågeldirektivet bilaga 1 
(Fdb1) 50% minskning 
mellan 1975-2005 
(>50%) 

Förekomst, O- Ottvall 
2015, NC- Naturcentrum 
2016 

Bedömning (Ottvall 
2015) 

Bivråk  
Pernis apivorus 

Nära hotad (NT), Fdb1 Sågs vid flera tillfällen, 
inget bo kunde hittas men 
häckar högst sannolikt 
nord, nordost om 
planområdet.  

Vid häckning är det 
osäkert om arealerna 
räcker till i och med 
förlust av lämplig 
biotop för boplatser och 
jaktområden.  
 

Mindre hackspett 
Dendrocopos minor  

Nära hotad (NT) Mindre hackspett 
noterades med 2-3 revir i 
den södra delen av 
området. Häckning kunde 
inte konstateras, men 
lämpliga boträd finns i 
alkärr norr och söder om 
det planerade 
exploateringsområdet. 
Arten observerades i 
båda alkärren.  

Behöver ej påverkas 
om alkärren i 
observerade revir inte 
exploateras och äldre 
träd i planområdet 
tillåts stå kvar. 

Brun kärrhök Circus 
aeruginosus 

Fdb1 Boplatser i strandnära 
vassruggar. 

Bedöms troligen inte 
påverkas av föreslagen 
bebyggelse. 

Havsörn 
Haliaeetus albicilla 

Nära hotad (NT), Fdb1 Inom 1 km radie. Om det föreslagna 
undantagsområdet 
avsätts skulle 
exploateringen kunna 
genomföras med 
tillräcklig hänsyn.  

Röd glada 
Milvus milvus 

FdB1 Röd glada sågs 
regelbundet i området 
och indikationer på 
häckning gjordes 3-4 km 
nordost om området, men 
inte i inventeringsområdet 
eller i dess absoluta 
närhet. 

Inga förslag till särskilt 
hänsynstagande.  

Stare 
Sturnus vulgaris 

Sårbar (VU), >50% Bon funna inom 
inventeringsområdet, 7 
revir, täthet 28 revir / km2. 

Antalet revir minskar. 
Art med tämligen stora 
bestånd på Öland. 
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Art Rödlistekategori, 
Fågeldirektivet bilaga 1 
(Fdb1) 50% minskning 
mellan 1975-2005 
(>50%) 

Förekomst, O- Ottvall 
2015, NC- Naturcentrum 
2016 

Bedömning (Ottvall 
2015) 

Gulsparv 
Emberiza citrinella 

Sårbar (VU), >50% 5 revir, täthet 20 revir / 
km2 (O) Noterad inom 
planområdet (NC). 

Antalet revir minskar. 
Art med tämligen stora 
bestånd på Öland. 

Gröngöling 
Picus viridis 

Nära hotad (NT) 1 obs (O) Noterad inom 
planområdet (NC). 

Art med tämligen stora 
bestånd på Öland. 

Halsbandsflugsnappare 
Ficedula albicollis 

Fdb1 2 sjungande (O). Art med tämligen stora 
bestånd på Öland. 

Kungsfågel 
Regulus regulus 

Sårbar (VU) 1 tillfällig obs (O). Art med tämligen stora 
bestånd på Öland. 

Sävsparv 
Emberiza schoeniclus 

Sårbar (VU) 2 sjungande strax utanför 
området (O). 

Art med tämligen stora 
bestånd på Öland. 

Törnskata 
Lanius collurio 

Fdb1 1 par (O). Art med tämligen stora 
bestånd på Öland. 

	

Det	har	inte	gjorts	någon	riktad	insekts-	eller	kärlväxtinventering	inom	området	varför	det	kan	
inte	uteslutas	att	det	finns	arter	knutna	till	död/döende	lövved	eller	ytterligare	arter	knutna	till	
tidigare	betade	områden.	Naturvårdsarter	bedöms	företrädesvis	kunna	förekomma	inom	de	
områden	som	NVI-klassats	eller	kopplade	till	värdefulla	träd.	Inom	NVI-objekt	2	fanns	fynd	av	
gullviva,	som	är	fridlyst	enligt	9	§	ASF.	Inom	inventeringsområdet	sågs	även	gnagspår	av	
myskbock.		

Fynd	av	liten	sönderfallslav	(nära	hotad,	NT),	fanns	inom	NVI-objekt	8.		

Av	kräldjur	som	är	fridlysta	enligt	6	§	ASF	fanns	inom	NVI-objekt	fynd	av	1	vanlig	snok	och	
huggorm.		

Vid	platsbesök	den	20	mars	2017	konstaterades	att	den	NVI-klassade	lövsumpskogen	(område	
8,	Naturcentrum,	2016)	var	större	än	vad	som	då	hade	inventerats.	Det	är	troligt	att	det	inom	
detta	område	förekommer	olika	typer	av	groddjur.		

8.3 Påverkan, effekt och konsekvens 
Exploateringen	tar	8	ha	jordbruksmark	och	3,7	ha	skogsmark	i	anspråk,	se	figur	17.	De	
jordbruksarealer	som	tas	i	anspråk	bedöms	ha	låga	naturvärden.	Skogsarealen	har	inte	pekats	ut	
i	någon	tidigare	inventering,	men	ligger	i	direkt	anslutning	till	skogsområden	med	höga	
naturvärden.	NVI-klassningen	har	gjorts	utan	att	väga	in	eventuell	förekomst	av	groddjur	eller	
fåglar.	Viss	osäkerhet	råder	främst	kring	betydelsen	av	revir	för	mindre	hackspett	och	lekvatten	
för	fridlysta	groddjur	som	sannolikt	nyttjar	dessa	skogsområden	som	livsmiljö.	Det	kan	antas	att	
skogsområdet	som	planeras	för	bostadsbebyggelse	har	ett	visst	naturvärde.		

Efter	att	områdena	inventerades	har	en	skogsavverkning	gjorts	i	nordvästra	delen	av	
planområdet	(under	mars-april	2017),	precis	norr	om	NVI-område	5	(Mörbylånga	kommun	
2017b)						

Nedan	beskrivs	vilken	påverkan	och	effekt	som	exploateringen	förväntas	leda	till	på	
Konnektivitet,	spridningsstråk,	naturmiljöer	med	höga	naturvärden	och	naturvårdsarter.	
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Figur 17. Karta över planområdet och planens områdesgränser. Åtta klassade naturvärdesobjekt (Naturcentrum 
2015). Klass 2-objekten är strandängarna i västra delen (nr 1) samt de tidigare betade ekhagmarkerna i områdets 
centrala del (nr 2). Övriga objekt, med påtagligt naturvärde (klass 3), ligger koncentrerade i områdets nordvästra 
delar (nr 4, 5, 6) och ett i områdets östra del (nr 8). Träd på kartan är de träd som finns med i Länsstyrelsens 
ädellövinventering. Arter är de som finns inrappoterade i artportportalen (2012-2017), rovfåglar ej redovisade. 
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Konnektivitet och spridningstråk 
I	och	med	att	exploateringen	ligger	i	öst-västlig	riktning	i	ett	skogs-och	strandområde	som	ligger	
i	nord-sydlig	riktning	kommer	exploateringen	skapa	en	ny	barriär	i	ett	artrikt	landskapsavsnitt.	
De	högsta	naturvärdena	är	planerade	som	natur	i	två	stråk,	(1)	Naturstråket	längs	med	stranden	
och	(2)	skogstråket	centralt	genom	området.		Dessa	stråk	minskar	barriäreffekten	och	binder	
samman	de	naturmiljöer	som	ligger	norr	och	söder	om	planområdet.	I	och	med	planen	kommer	
det	västra	stråket	att	förstärkas	och	omvandlas	från	jordbruksmark	till	äng.	Om	marken	
planteras	med	ädellövträd	och	blommande	buskar	kan	stråket	innebära	ett	väsentligt	tillskott	
till	den	biologiska	mångfalden.	

Grönstråken	kommer	att	ha	en	viktig	funktion	för	rekreation,	med	ökad	mänsklig	aktivitet	i	
område.	Störningar	och	slitage	på	naturmiljön	kan	för	vissa	fågelarter	innebära	störning	vilket	
bedöms	leda	till	att	deras	livsmiljöer	minskar.	Hävdgynnade	växter	och	vissa	insekter	som	är	
beroende	av	hävd	och	störning	kan	däremot	gynnas.		

Sumpskogen	blir	isolerad	av	vägar	och	bebyggelse	som	planeras	runt	sumpskogen.	
Möjligheterna	till	spridning	(konnektivitet)	för	olika	arter	kopplade	till	sumpskogen.	I	det	fall	
groddjur	nyttjar	sumpskogen	för	lek	kommer	spridningsmöjligheterna	bli	begränsade.	De	
kommer	i	högre	grad	att	drabbas	av	mortalitet,	i	och	med	exempelvis	vägtrafik	och	gräsklippare,	
när	de	ska	ta	sig	till	och	från	lekvattnet.	Även	ökad	belysning	från	hus	och	vägar	nattetid	kan	
påverka	groddjuren	negativt	(Sandsten	2016).		

Långsiktiga	effekter	av	fragmenterade	grönstrukturer	är	mycket	svåra	att	bedöma	på	
populationsnivå.	Generellt	gäller	att	arter	med	stora	hemområden,	som	rör	sig	över	stora	
områden,	är	mindre	känsliga	för	störningar	än	arter	med	små	hemområden	som	rör	sig	mer	
sparsamt	i	landskapet.		

Lövskogsmiljöer 
Påverkan	på	lövskogsmiljöer	sker	genom	direkt	habitatförlust	i	och	med	genomförandet	av	
planen.	Ett	område	med	yngre	skog	omvandlas	till	bostadsområde.	Det	innebär	habitatförluster,	
ökad	fragmentering	och	störning	på	de	arter	som	finns	i	området.	Död	ved	som	förekommer	i	
området	kommer	att	tas	bort.		

I	ekhagsmarken,	delområde	2,	planeras	ingen	bebyggelse,	se	figur	18.	Planen	möjliggör	
tillgänglighetsanpassade	stigar	som	tillåts	hårdgöras,	vilket	innebär	habitatförlust.	I	övrigt	
lämnas	området	för	fri	utveckling	för	att	utgöra	ett	grönt	stråk	mellan	två	olika	bostadsområden.	
När	mindre	naturområden	eller	grönstråk	lämnas	kvar	mellan	exploateringsområden	som	här,	
utgör	habitatförsämringen	den	största	negativa	påverkan.	Effekten	blir	ökad	störning	på	de	
arter	som	blivit	kvar	i	området,	genom	ökade	kanteffekter	som	t.ex.	förändrade	vind-,	ljus-,	
ljudförhållanden	och	mänsklig	närvaro.		
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Figur 18, Nuvarande väg i norra delen av NVI-område genom NVI-område 2. (foto: Mörbylånga kommun).  

I	delområde	5	planeras	ingen	bebyggelse.	Påverkan	och	kanteffekter	har	redan	skett	i	och	med	
den	avverkning	som	gjordes	våren	2017	i	området	intill.	I	lövskogsmiljön	i	delområde	5	är	
påverkan	svår	att	avgöra	och	kan	antingen	bli	positiv	eller	negativ.	Miljön	i	sig	påverkas	troligen	
inte	negativt	av	mänsklig	närvaro,	tramp	och	röjning	eftersom	detta	snarare	gynnar	t.ex.	
trampgynnade	kärlväxter	nära	rösen	och	murar.	Eftersom	stenmuren	blir	kvar	kan	arter	knutna	
till	röset	få	det	avsevärt	bättre	med	rätt	röjningsåtgärder,	fler	stigar	och	ökad	mänsklig	närvaro.	
Längs	muren	står	en	rad	värdefulla	solitärekar,	vissa	spärrgreniga,	se	figur	15.	Enligt	
planskissen	kommer	de	närmaste	husen	att	ligga	10	meter	från	de	värdefullaste	träden,	vilket	
kan	leda	till	ökad	beskuggning	av	träden	närmast	husen.	Detta	är	negativt	för	arter	som	lever	på	
solbelysta	träd	t.ex.	insekter	och	lavar.	På	sikt	kommer	en	alltför	kraftig	beskuggning	att	få	
negativa	konsekvenser	för	marklevande	öppenmarksarter,	trampgynnade	kärlväxter	och	andra	
solföredragande	arter	som	riskerar	att	försvinna	från	platsen.	

I	delområde	6	planeras	ingen	bebyggelse.	Påverkan	och	kanteffekter	har	redan	skett	i	och	med	
den	avverkning	som	gjordes	under	våren	i	området	intill.	Den	sydliga	kanten	av	objektet	ligger	
innanför	gränsen	för	detaljplaneområdet	och	planeras	som	skog	och	äng	i	plan.	Påverkan	av	
genomförandet	av	planen	bedöms	bli	liten	då	endast	den	sydliga	kanten	av	objektet	riskerar	att	
påverkas.		

Kust- och strandmiljöer 
Den	igenväxande	havsstranden	och	ängs-	och	betesmarken	i	NVI-område	1	föreslås	som	natur	i	
plan	och	kommer	troligtvis	att	omvandlas	till	strandnära	rekreationsområde	för	de	boende	och	
besökare	i	området,	se	figur	19.	Tillgänglighetsanpassade	stigar	kan	bli	aktuella	att	anlägga	i	
området,	troligtvis	längs	med	stranden	och	till	piren.	En	naturlig	gångstig	samt	en	strandnära	pir	
planeras	närmast	strandlinjen,	påverkan	sker	i	form	av	habitatförlust	och	habitatförsämring.	För	
de	hävdgynnade	arterna	kan	tvärtom	ett	ökat	slitage	gynna	arterna.	Norr	om	området	kommer	
träd	och	buskar	att	planteras,	vilket	med	rätt	skötsel	skulle	kunna	utgöra	ett	tillskott	och	bredda	
strandzonen.	I	och	med	att	jordbruksmarken	varit	gödslad	har	den	andra	förutsättningar	än	
området	vid	strandzonen,	men	med	rätt	växtval	och	skötsel	kan	området	bidra	till	den	
biologiska	mångfalden	i	strandzonen.		
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Figur 19. t.v. Strandområdet vår/sommar 2016 (foto: Mörbylånga kommun), t.h. Strandområdet i mars 2017 (foto: 
Kristina Kvamme) 

Vissa	störningskänsliga	fågelarter,	t.ex.	häckande	småfåglar	och	födosökande	rovfågel	kommer	
att	störas.	Dessa	behöver	söka	sig	till	andra,	mer	ostörda,	områden	medan	mindre	
störningskänsliga	arter	blir	kvar	och	kan	till	och	med	gynnas	av	minskad	konkurrens.	Beroende	
på	hur	fastighetsägaren	sköter	områden	kan	antingen	förutsättningarna	för	de	hävdgynnade	
arterna	och	livsmiljöerna	främjas	eller	försämras.		

Delområde	4	består	av	en	havsstrand	med	ett	stort	vassbälte	kring	ett	naturligt	bäckutflöde	vid	
Kalmarsund.	Delområdet	ingår	i	det	av	länsstyrelsen	utpekade	värdefulla	klass	3-området	som	
kallas	Större	vassområdet	vid	Möllstorp	(N50)	och	består	av	vidsträckta	vassar	och	betade	
strandängar	med	en	högvuxen	gräs-	och	örtvegetation.	Endast	sydspetsen	av	objekt	4	ingår	i	
detaljplaneområdet	och	planeras	som	äng.	Effekterna	av	planen	är	en	ökad	mänsklig	närvaro	i	
området,	vilket	kan	innebära	att	fåglar	som	häckar	i	det	vassområdet	kan	komma	att	störas.		

Sumpskogar  
Delområde	8	är	en	lövsumpskog	med	medelålders	grövre	ek	och	inslag	av	al,	ask,	asp,	sälg,	gran	
m.m.,	se	figur	20.	Kantzonerna	är	påverkade	av	gallringar	samt	en	mindre	åkerväg.	Området	har	
liknande	struktur	och	habitatkvaliteter	som	de	två	sumpskogsobjekten	norr	om	
detaljplaneområdet	och	den	mindre	nyckelbiotopen,	samt	kärrskogen	söder	om	
detaljplaneområdet.	Området	påverkas	av	detaljplanens	genomförande	med	byggnation	av	villor	
och	tillfartsvägar.	Påverkan	sker	i	form	av	att	bebyggelse	tillkommer	i	anslutning	till	våtmarken	
och	att	en	lokalgata	dras	genom	våtmarken.	Detta	leder	till	kanteffekter,	habitatförlust	och	
riskerar	att	förändra	hydrologin.		

Den	faktor	som	blir	kritisk	för	förflyttning	är	förekomst	och	kvalitet	på	spridningskorridorer	i	
området.	Om	spridningskorridorerna	minskar,	försvinner	eller	får	kraftigt	försämrad	kvalitet	
blir	konsekvensen	för	rörliga	arter	att	de	inte	klarar	att	förflytta	sig	i	landskapet.		

Förändrad	hydrologi	kan	leda	till	att	marker	som	under	delar	av	året	är	blötare,	istället	torkar	ut	
helt	vilket	förändrar	markskiktet	och	förutsättningarna	för	flora	och	fauna.	När	sumpskog	torkar	
ut	ökar	vanligen	mängden	död	ved	initialt,	vilket	medför	att	mer	substrat	blir	tillgängligt	för	
hålbyggande	fåglar,	främst	hackspettar.		Denna	positiva	effekt	avtar	dock	relativt	snabbt	(inom	
1-2	år)	eftersom	den	döda	veden	snabbt	faller	till	marken	i	form	av	lågor	som	snabbt	bryts	ner.		
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Figur 20. Lövsumpskogen mars 2017 (foto: Kristina Kvamme) 

Arter 
Flera	rödlistade	eller	skyddade	arter	har	hittats	inom	detaljplaneområdet.	Artskyddet	bedöms	i	
ett	särskilt	kapitel,	se	12.3.	En	första	bedömning	av	påverkan	är	gjord	för	ett	antal	fågelarter	som	
kan	komma	att	påverkas	av	projektet	(Ottvall	2015),	se	tabell	3.	Nedan	beskrivs	fördjupat	för	två	
skyddade	fågelarter	som	bedöms	få	störst	påverkan	och	övriga	naturvårsarter	som	identifierats	
inom	planområdet.	För	bivråk	råder	kunskapsbrist	och	det	kan	inte	uteslutas	att	även	den	arten	
påverkas	negativt.			

Mindre	hackspett	(nära	hotad,	NT)	förekommer	i	äldre	vildvuxna	lövrika	blandskogar	vid	
vattendrag,	i	sumpskogar	eller	fuktiga	ek-avenbokskogar,	i	solexponerade	lövträdsrika	områden	
med	hög	andel	döda	träd.	Arten	häckar	i	döda	hålträd	och	lever	av	vedlevande	insekter.	Den	
missgynnas	av	storskalig	biotopförändring,	särskilt	dränering	av	fuktområden	och	avverkning	
av	gamla	döda	eller	döende	träd.	Påverkan	på	arten	kan	redan	ha	skett	i	och	med	den	
avverkning	som	skedde	under	våren	2017.	De	livsmiljöer	som	är	viktiga	för	arten	bedöms	kunna	
vara	kvar,	vissa	stående	döda	träd	skyddas	med	marklov.	Planerad	exploatering	kan	komma	att	
påverka	om	de	lövrika	sumpskogsmiljöerna	gallras	ut	eller	förskönas	estetiskt	genom	”städning”	
inom	planområdet.	Om	inte	rätt	hänsyn	tas	är	den	troliga	effekten	att	arten	flyttar	till	andra	revir	
och	upphör	att	häcka	och	endast	sporadiskt	födosöker	eller	passerar	genom	planområdet	på	
grund	av	brist	på	död	ved	eller	på	grund	av	störning	från	ökad	mänsklig	närvaro.		

Gulsparv	(sårbar,	VU)	häckar	i	en	rad	olika	biotoper	som	busk-	och	åkermark,	skogsmark	med	
gläntor,	hedar	och	strandängar.	Boet	tillverkas	av	gräs	och	andra	material	och	placeras	oftast	på	
marken	eller	i	låg	buskvegetation.	Arten	är	störningskänslig	och	flyttar	från	miljöer	med	ökande	
mänsklig	störning.	De	utpekade	strandmiljöer	som	planeras	som	naturområde,	bedöms	påverka	
gulsparven	negativt	och	revir	kommer	minska,	på	grund	av	ökad	mänsklig	närvaro	samt	
påverkad	markmiljö	genom	klippning,	röjning	m.m.	Det	är	dock	en	art	med	tämligen	stora	
bestånd	på	Öland	så	arten	bedöms	inte	påverkas	på	populationsnivå.		
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Liten	sönderfallslav	(sårbar,	VU)	växer	i	barkspringor	på	grova	till	medelgrova	ekar	med	hård	
bark,	men	undantagsvis	även	på	lind.	På	Öland	finns	gamla	fynd	även	på	klibbal,	i	relativt	sluten	
skog	till	glesa	dungar,	hag-	eller	betesmarker	med	rena	ädellövbestånd,	ofta	i	igenväxningsfas.	
Arten	hotas	av	igenväxning,	samt	av	övergödning	och	luftföroreningar.	Den	direkta	påverkan	på	
arten	av	detaljplanens	genomförande	blir	förlust	av	träd	där	arten	lever	idag	och	ökad	mängd	
luftföroreningar	från	biltransporter	in	och	ut	ur	området.	En	gallring	i	miljöerna	kan	dock	ha	
motsatt	effekt	och	gynna	arten	på	sikt.		

Myskbock	är	en	metalliskt	grön	långhorning	(signalart)	som	lever	av	veden	och	bark	i	äldre	
ruttnande	sälgar	och	pilar	och	ibland,	dock	sällsynt,	även	i	asp	och	klibbal.	Miljöerna	varierar	
mellan	rena	lövskogar	med	triviallöv,	blandskogar	eller	trädbärande,	halvöppna	betesmarker.	
Larverna	lämnar	karaktäristiska	märken	i	barken	och	är	vanlig	som	föda	för	flera	olika	
hackspettsarter.	Det	finns	misstanke	om	att	artens	population	minskar	på	grund	av	minskade	
volymer	död	ved	i	lövskogsmiljöer	i	jordbrukslandskapet.	Detta	är	en	följd	av	avverkning,	
röjning	och	annan	exploatering	i	lövmiljöer	över	hela	landet.	Påverkan	i	och	med	planens	
genomförande	sker	i	form	av	habitatförlust	i	och	med	att	mängden	död	ved	minskar.	
Myskbocken	som	är	liten	rör	sig	dock	inte	några	längre	avstånd	och	på	grund	av	ökad	
fragmentering,	kanteffekter	och	brist	på	lämpliga	passager	så	försvåras	förflyttning	på	
landskapsnivå	om	miljöerna	försämras	kraftigt.		

Huggorm	påträffas	i	kulturlandskapet,	längs	åkerrenar	och	gärdesgårdar,	på	kalhyggen,	i	
mossmarker,	på	ljunghedar,	i	skogsbryn,	längs	vägrenar	och	ängs-	och	åkerkanter	m.m.	Arten	
undviker	tät	skog	och	föredrar	platser	med	hög	solinstrålning.	Födan	består	av	smågnagare,	
ödlor,	grodor	och	fågelungar.	Arten	lever	i	många	miljöer,	i	jordbrukslandskapet,	urbana	miljöer	
och	havsstränder.	Arten	är	inte	rödlistad	men	fridlyst.	Påverkan	med	detaljplanens	
genomförande	är	habitatförändring	i	artens	levnadsområden	genom	röjning	och	tillskapande	av	
rekreationsområden,	samt	ren	habitatförlust	när	naturområden	överförs	till	bebyggelse.	
Effekten	på	arten	är	svår	att	bedöma	och	kan	bli	både	positiv	och	negativ.	Det	är	positivt	för	
arten	att	skuggiga	halvmörka	områden	glesas	ut	och	att	solinstrålningen	och	mängden	gläntor	
ökar.	Samtidigt	är	arten	känslig	för	mänsklig	störning	och	att	människor	avlivar	individer	(vilket	
är	vanligt	nära	bebyggelse).		

Vanlig	snok	påträffas	i	fuktiga	marker,	vid	småvatten,	sjöar,	floder,	dammar,	åar,	bäckar	och	i	
moss-	och	myrmarker	men	övervintrar	vanligen	i	rösen	eller	gödselstackar	i	jordbruks-
landskapet.	Arten	bedöms	som	livskraftig	(LC),	men	är	fridlyst	liksom	alla	kräldjur.	Påverkan	av	
ett	genomförande	av	planen	sker	i	form	av	habitatförsämring	och	habitatförlust	samt	ökad	
mänsklig	störning	inom	området.		Detta	leder	till	att	arten	med	stor	sannolikhet	kommer	att	
undvika,	flytta	eller	försvinna	från	de	mest	exponerade	områdena	där	störningen	är	störst	från	
människor	eller	byggnationer.		

Groddjur	påträffas	vanligen	i	lekvatten	som	utgörs	av	tillfälliga,	efemära	småvatten	i	
sumpskogsmiljöer	av	sådan	typ	som	finns	inom	detaljplaneområdet.	Detaljplanen	innebär	att	
livsmiljöer	lämpliga	för	groddjur	kan	komma	att	påverkas	i	och	med	kanteffekter.	Om	
exploateringen	innebär	förändrad	hydrologi	kommer	livsmiljön	helt	att	förändras	och	inte	
längre	fungera	som	reproduktionslokal.	Det	kan	inte	uteslutas	att	miljöerna	är	lämpliga	för	
mindre	vattensalamander,	långbensgroda	och	åkergroda.	Det	saknas	kunskap	om	groddjurs	
förekomst	och	eventuella	spridningsmönster	mellan	olika	lekvatten	inom	området.		

Konsekvensbedömning 
Konsekvenserna	av	planförslaget	bedöms	sammantaget	bli	måttliga.	Området	bedöms	ha	ett	
måttligt	värde.	Det	är	ett	artrikt	landskapsavsnitt,	som	visserligen	är	starkt	påverkat	av	
skogsbruk	men	som	områdesvis	har	höga	naturvärden,	och	har	en	lång	kontinuitet	av	livsmiljöer	
för	ett	stort	antal	arter	knutna	strand-	och	skogsmiljöer.	Effekterna	av	att	genomföra	planen	
bedöms	bli	måttliga.	Exploateringen	bedöms	medföra	barriäreffekter	i	landskapet,	områden	
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med	höga	naturvärden,	träd	och	död	ved	sparas	dock	och	bidrar	till	spridning	genom	området	
och	att	viktiga	strukturer	finns	kvar.		

Habitatförluster	och	störningar	sker	för	arter	kopplade	till	ädellövskog,	strandmiljöer	och	
sumpskog.	Av	rödlistade	och	skyddade	arter	är	det	främst	fåglar	och	kräldjur	som	påverkas.	Av	
dessa	är	mindre	hackspett,	gulsparv	och	bivråk	särskilt	värda	att	nämnas.	Samtliga	utpekade	
naturvårdsobjekt	sparas	dock	och	inom	dessa	minimeras	habitatförlusterna	till	infarter	och	
gångstigar,	vilket	minimerar	riskerna	för	negativ	påverkan.	Av	de	skogsmiljöer	som	är	kvar	
sparas	de	viktigaste	miljöerna	för	mindre	hackspett.	Gulsparv	riskerar	att	förlora	flera	revir	i	
strandzonen.	För	bivråk	råder	kunskapsbrist	om	artens	nuvarande	livsmiljö	räcker	till,	i	och	
med	föreslagen	exploatering.	Lövsumpskogens	betydelse	som	livsmiljö	för	groddjur	har	inte	
utretts	vilket	innebär	att	negativa	effekter	för	skyddade	groddjur	inte	går	att	utesluta.		

Positiv	påverkan	är	att	slitage	i	strandzonen	och	längs	med	stenmurar	kan	gynna	hävdgynnade	
växter,	samt	att	jordbruksmark	i	anslutning	till	strandzonen	planeras	som	äng	vilket	innebär	en	
förstärkning	av	grönstrukturen	i	strandzonen.	

De	tidigare	hävdade	områdena	har	stor	potential	att	utvecklas	genom	årlig	skötsel.	I	det	fall	
ädellövträd	och	blommande	buskar	planeras	i	strandzonen	och	de	tidigare	hävdade	områdena	
sköts	årligen	enligt	en	skötselplan	i	syfte	att	gynna	den	biologiska	mångfalden	skulle	området	
kunna	utvecklas	ytterligare.	Området	har	stor	potential	för	att	fortsatt	kunna	gynna	många	av	de	
arter	som	redan	finns	i	området	om	exploateringen	görs	med	rätt	hänsyn	och	att	medvetna	val	
görs	för	att	gynna	arterna	i	området.		

8.4 Skadebegränsande åtgärder 
Negativa	konsekvenser	som	beskrivits	kan	förhindras	eller	minska.	Nedan	föreslås	några	
konkreta	skyddsåtgärder	för	planområdet:	

Hantering	av	död	ved:	spara	död	ved	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt.	Död	ved	som	finns	inom	
områden	som	exploateras	kan	med	fördel	flyttas	till	den	skog	som	blir	kvar.		

Skötsel	av	områden:	I	syfte	att	gynna	och	utveckla	naturvärdena	utvecklas	kan	en	skötselplan	tas	
fram	som	knyts	till	planens	genomförande.	Skötsel	efter	en	sådan	plan	kan	stärka	naturvärdena	i	
området	så	att	vissa	NVI-objekt	skyddas	utan	åtgärder	(nr.3,	4,	6	och	7),	medan	andra	behöver	
skötsel	(nr	1	och	2).	För	att	få	bättre	kunskap	om	arterna	som	ska	gynnas	kan	kärlväxter	och	
insekter	inventeras.		

Grönstruktur:	Undersök	om	lövsumpskogen	är	en	viktig	lokal	för	groddjur	och	i	så	fall	vilka	
anpassningar	som	är	lämpliga	för	att	underlätta	för	groddjurens	spridning.	Säkerställ	att	
hydrologin	för	lövsumpskogen	inte	försämras.	Enligt	dagvattenutredningen	kan	en	begränsad	
vattenavledning	ske	genom	ett	strypt	utlopp.		Nya	lekvatten	kan	i	och	med	de	nya	dammarna	bli	
möjliga	och	förstärka	spridningsmöjligheterna	för	groddjuren.	

Skydd	av	områden:	Naturområdena	kan	förstärkas	på	landskapsnivå	genom	att	de	skyddas	
tillsammans	med	omgivande	natur	genom	t.ex.	naturvårdsavtal.	Söder	om	planområdet	skulle	de	
rekreativa	värdena	kunna	utvecklas	parallellt	med	naturvärdena.	

Byggtider:	För	att	minimera	störningar	på	fågellivet	bör	skogsavverkningar	och	byggarbeten	
generellt	göras	med	försiktighet	och	helst	inte	under	fåglarnas	häckningsperiod	som	för	flertalet	
arter	ligger	20	april-31	juli.		

8.5 Nollalternativ 
I	nollalternativet	påverkas	området	negativt	genom	att	områdena	med	höga	naturvärden	
fortsatt	kommer	att	växa	igen.	Ingen	skötsel	bedöms	komma	tillstånd.	Skogen	kan	komma	att	
avverkas	med	förlust	av	äldre	ekar.	Effekten	blir	att	hävdgynnade	arter	minskar,	att	arter	
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kopplade	till	äldre	ek	får	habitatförluster	och	att	skogens	struktur	försämras.	Skogen,	
strandmiljön	och	jordbruksmarken	bedöms	i	nollalternativet	kunna	vara	kvar	som	livsmiljö	för	
ett	stort	antal	fågelarter.	De	ormar	och	groddjur	som	eventuellt	finns	bedöms	kunna	vara	kvar.	
Konsekvenserna	bedöms	bli	små	om	de	äldre	ädellövträden	får	vara	kvar	annars	måttliga.		

9 Konsekvenser jordbruksmark 

9.1 Kunskapsunderlag 
För	bedömning	av	jordbruksmarken	har	underlagsmaterial	tagits	från	Kommunens	
Översiktsplan	2015	och	Länsstyrelsens	naturvårdsplan	(Länsstyrelsen	2001).	Kommunen	har	
tagit	fram	en	karta	som	visar	planområdet	relaterat	till	hela	kommunens	jordbruksbruksarealer.		

9.2 Förutsättningar 
Större	delen	av	kommunens	odlingslandskap	omfattas	av	världsarvet,	södra	Ölands	
odlingslandskap.	

Figur 20. Världsarvet Ölands jordbrukslandskap. 

Jordbruket	utgör	den	största	näringen	i	kommunen	(Mörbylånga	kommun	2015).	Det	saknas	
dock	en	kartering	av	brukningsvärdet	på	åkermarken	på	Öland	och	i	hela	Kalmar	län.	 
Av	kommunens	markareal	utgör	ca	80	%	ytor	med	koppling	till	jordbruket.	Av	kommunens	ca	
66	700	hektar	på	land	odlas	ca	20	500	hektar	(se	bilaga	3).	Större	delen	av	de	stora	
sammanhängande	åkerarealerna	ligger	väster	om	västra	landborgskanten	och	öster	om	östra	
landborgskanten.	Stora	Alvaret	och	sjömarkerna	på	östra	sidan	utgör	större	sammanhängande	
ytor.	Marken	i	dessa	områden	är	ofta	sank	eller	näringsfattig	och	används	främst	för	bete.	Den	
västra	landborgen,	som	är	en	20-40	meter	hög	klint,	har	på	sin	västra	sida	en	3	km	bred	
kustslätt,	där	Ölands	bördigaste	åkerjord	finns	(Länsstyrelsen	Kalmar	Län	2015).	Byarna	har	
utvecklat	ett	omfattande	åkerlandskap	där	en	lerhaltig	jord	utgör	den	främsta	odlingsjorden.	
Väster	om	landborgskanten,	söder	om	Färjestaden	på	öns	västra	sida	är	jorden	bördig	och	
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används	i	första	hand	för	odling	av	grödor.	Som	ett	komplement	till	jordbruket	är	det	vanligt	att	
det	bedrivs	ett	småskaligt	skogsbruk.	I	höjd	med	och	norr	om	Färjestaden	blir	åkermarken	mer	
fragmenterad.	Väster	om	väg	958	mellan	Saxnäs	och	Färjestaden	består	ca	10	hektar	av	
jordbruksmark	där	vall	odlas.	Åkermarken	väster	om	väg	958	uppges	vara	god	men	också	
svårtillgänglig.	

Jordbrukets	utveckling	innebär	växande	gårdscentra	och	odlingsskiften	som	slås	samman	till	
större	sammanhängande	enheter.	Det	innebär	att	mindre	enheter	som	ligger	perifert	blir	mindre	
betydelsefulla.	

I	den	fysiska	planeringen	är	kommunens	intension	att	inte	mer	än	nödvändigt	inskränka	den	
sammanlagda	brukade	markarealen.	Kommunen	månar	om	jordbruket	som	näring	och	arbetar	
för	att	den	totala	arealen	jordbruksmark,	inklusive	före	detta	jordbruksmark	som	används	för	
vall	eller	bete,	ska	förbli	oförändrad.	Kommunen	anser	dock	att	undantag	kan	komma	att	göras	
för	tätortsexpansion,	samt	utveckling	av	viss	besöksnäring	i	anslutning	till	större	nya	och	
befintliga	anläggningar,	exempelvis	Or lands	djur-	och	nöjespark.		

Planområdet	omfattar	8	hektar	jordbruksmark,	där	vall	odlas	i	två	tegar,	och	ingår	inte	i	
världsarvet	Södra	Ölands	jordbruklandskap.	Kommunen	saknar	en	kartering	av	brukningsvärdet	
på	kommunens	åkermarker.	Ingen	fördjupad	kunskap	om	jordbruksmarkens	klassning	och	
jordbruksvärde	utifrån	markens	egenskaper	har	presenterats.	I	och	med	att	det	ligger	perifert	i	
relation	till	de	stora	sammanhängande	jordbruksarealerna	har	kommunen	dock	bedömt	att	
området	har	ett	lågt	brukningsvärde	(Mörbylånga	kommun	2016a).	

En	del	åkermark	som	tidigare	varit	i	bruk	och	som	inte	tillhör	den	sammanhängande	
åkermarken	växer	igen	eller	planteras	med	skog.	Ett	av	de	yngre	skogsbestånden	inom	
detaljplanens	norra	del	växer	idag	på	ett	område	som	tidigare	varit	jordbruksmark,	se	figur	21.		

	
Figur 21. På den ekonomiska kartan kan man se att jorbruksmark omvandlats till skogsmark. Inom planområdet 
ligger ett långsmalt skifte som är bevuxet med ung skog. Jämför man ekonomiska kartan från 1941 med kartan 
från 1976 kan man se att det är fler åkrar 1941 där det 1976 blivit skog.  

9.3 Påverkan, effekt och konsekvens 
Jordbruksmark	är	en	nationellt	viktig	resurs.	Jordbruksmarken	inom	planområdet	bedöms	ha	
ett	lokalt	värde.	Ett	genomförande	av	planen	innebär	att	8	ha	jordbruksmark	permanent	
omvandlas	till	kvartersmark	för	bebyggelse	(5	ha)	och	ängsmark	(3	ha).	Effekten	blir	att	
jordbruksmark	inom	kommunen	minskar.	Minskningen	omfattar	0,4	promille	av	kommunens	
odlingsbara	mark.	Minskningen	bedöms	inte	få	någon	effekt	på	de	stora	sammanhängande	
jordbruksarealerna.	Konsekvenserna	av	planförslaget	på	kommunens	jordbruksmark	i	stort	
bedöms	bli	små.		

9.4 Skadebegränsande åtgärder 
Inga	skadebegränsande	åtgärder	föreslås	utöver	de	som	redan	är	föreslagna	i	plan	om	att	bevara	
stenmurar,	öppna	diken,	odlingsrösen	och	småvatten	kopplade	till	jordbrukslandskapet.			
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9.5 Nollalternativ 
Nollalternativet	bedöms	inte	ge	några	negativa	konsekvenser	för	värdet	jordbruksmark.	
Jordbruksmarken	har	blivit	mer	tillgänglig	nu	i	och	med	den	nya	vägen	som	byggts	och	med	
dagens	jordbruksmetoder	bedöms	marken	fortsatt	vara	intressant	som	jordbruksmark.	På	
längre	sikt	kan	det	inte	uteslutas	att	åkermarken	vara	intressant	för	skogsbruk	och	planteras	
med	skog.		

10 Konsekvenser klimatförändringar 

10.1 Kunskapsunderlag 
Kunskap	om	klimatförändringarnas	eventuella	påverkan	på	planområdet	och	hur	planförslaget	
anpassats	till	detta	har	inhämtats	från	dagvattenutredningen	(VOS,	2017),	planbeskrivningen	
samt	information	från	bland	annat	Länsstyrelsen	i	Kalmar	län.	

10.2 Förutsättningar 
Ett	förändrat	klimat	bedöms	i	framtiden	ge	stigande	havsnivåer,	ökad	mängd	nederbörd	och	
stora	mängder	nederbörd	på	kort	tid	(skyfall).	Ett	förändrat	klimat	kommer	vidare	att	kunna	ge	
värmeböljor,	vilket	kan	få	effekter	på	människors	hälsa	genom	att	temperaturer	lokalt	blir	
mycket	höga.	Även	effekter	såsom	torka,	stranderosion	samt	ökad	risk	för	skred	och	ras	riskerar	
att	uppkomma.		

Höjda havsnivåer och ökade nederbördsmängder 
SMHI	räknar	med	att	vattenståndet	längs	Kalmar	läns	kuster,	med	100	-	300	års	återkomsttid,	
kommer	att	nå	220	–	230	cm	över	dagens	medelvattennivå	i	RH2000	utifrån	en	global	höjning	
som	följer	IPPCC	RCP	8,5.	För	bland	annat	Mörbylånga	kommun	rekommenderar	Länsstyrelsen	i	
Kalmar	län	att	nybyggnation	av	bostadshus,	riskobjekt	och	samhällsfunktioner	av	betydande	
vikt	inte	lokaliseras	i	områden	som	ligger	lägre	än	2,8	m	från	dagens	medelvattennivå	i	RH2000.	
(Länsstyrelsen,	2015)	

Ökade	vattenmängder	kan	tas	om	hand	genom	exempelvis	absorption,	infiltration,	flödesvägar,	
uppsamling,	fördröjning,	tekniska	åtgärder	eller	översvämningsparker	(Länsstyrelsen,	2015).	

Marken	inom	planområdet	sluttar	relativt	jämt	från	öster	ner	mot	havsnivån	i	väster.	I	öster	
ligger	marknivån	på	+	9m	och	genom	det	centrala	skogspartiet	löper	en	höjdrygg	om	ca	+	7m	
över	havet.	De	ytliga	jordarna	inom	området	består	i	huvudsak	av	svallad	morän,	mjäla	och	
grovmo,	dvs	av	jordar	med	måttlig	genomtränglighet	för	vatten	utan	att	vara	mer	eller	mindre	
täta.	Aktuella	finkorniga	jordar	torde	vara	förklaringen	till	att	vatten	som	av	topografiska	skäl	
inte	rinner	av	direkt	kan	bli	stående	under	längre	perioder.	Vidare	kan	noteras	att	
grundvattenytan	inom	planområdet,	åtminstone	periodvis,	är	belägen	på	litet	djup	under	
markytan	varför	de	sammantagna	förutsättningarna	för	lokal	infiltration	bedöms	som	
begränsade.	

Två	åkrar	inom	planområdet	brukas,	en	i	östra	kanten	och	en	i	västra	kanten	relativt	nära	havet.	
Dessa	har	delvis	omgivande	åkerdiken	som	leder	undan	regnvatten	från	själva	brukningsjorden.	
Det	är	oklart	huruvida	dessa	åkerdiken	har	någon	direkt	täckt	fortsatt	avledning.	Den	östra	
åkern	har	en	uppsamlingsbrunn	i	nordvästra	hörnet	med	ett	utlopp	i	nordvästlig	riktning.	Det	är	
oklart	om	denna	utloppsledning	mynnar	i	befintligt	grunt	dike	i	planområdets	norra	kant	eller	
fortsätter	till	den	stora	bäcken	längre	norrut.	Inget	dagvatten	är	dock	planerat	att	ledas	till	det	
stora	huvuddiket	norr	om	planområdet.	
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I	en	smal	remsa	inom	planområdets	norra	kant	(norr	om	åkrarna)	finns	en	dåligt	avvattnad	skog	
delvis	av	sumpskogskaraktär.	Skogsområdet	avvattnas	dock	i	någon	mån	via	ett	grunt	dike	i	
skogens	norra	kant	dvs	i	gränsen	för	planområdet.	Sistnämnda	dike	ansluts	några	hundra	meter	
innan	havet	till	ett	större	dike,	som	i	nordvästlig	riktning	leder	vidare	till	havet.	

Centralt	inom	planområdet	strax	väster	om	den	östra	åkern	finns	ett	lågt	beläget	och	dåligt	
avvattnat	mindre	skogsområde,	som	även	det	har	en	viss	karaktär	av	sumpskog	till	följd	av	den	
bristfälliga	avledningen	av	vatten.	(VOS,	2017)	

Värmeböljor, erosion samt skred och ras 
Värmeböljor	riskerar	att	generera	höga	temperaturer	främst	i	miljöer	med	hög	byggdensitet,	
stor	andel	hårdgjorda	ytor	samt	få	inslag	av	grönska	och	vatten	vilket	skapar	en	hög	kapacitet	
för	värmelagring	(Länsstyrelsen,	2016).	Planområdet	är	i	dagsläget	naturmiljö	vilket	gör	att	det	
inte	kan	räknas	som	riskutsatt	område	vid	värmeböljor.	Längs	vissa	kuststräckor	i	kommunen 
finns	enligt	planbeskrivningen	risk	för	stranderosion,	programområdet	ligger	dock	inte	inom	
eller	i	närheten	av	något område	med	risk	för	stranderosion.	Ej	heller	skred	och	ras	är	en	
riskfaktor	i	området	då	risken	är	allmänt	låg	i	kommunen,	till	följd	av	dominerande	jordarter 
och	den	platta	eller	lätt	sluttande	topografin	(ur	planbeskrivningen). 

10.3 Påverkan, effekt och konsekvens 

Höjda havsnivåer och ökade nederbördsmängder 
Översvämning	på	grund	av	stigande	havsnivå	riskerar	att	påverka	planområdets	västra	del.	
Mark	på	nivåer	över	+	2,8	meter	över	havet	ligger	150	-	300	meter	från	kustlinjen.	Området	
längst	österut,	ovan	strandområdet,	är	i	planförslaget	planerat	som	natur	och	strax	väster	om	är	
det	planerat	för	tillfällig	vistelse.	Området	för	tillfällig	vistelse	ligger	naturligt	till	viss	del	under	
rekommenderad	nivå,	men	marknivån	är	reglerad	så	att	den	kommer	att	höjas	till	+	2,8m.	
Byggtekniskt	reglerar	planen	en	lägsta	golvnivå	till	+3,2m.	Området	i	väster	som	planläggs	för	
bostäder	samt	bostäder,	skola	och	icke	störande	verksamhet	ligger	på	mark	väl	belägen	över	
+2,8m.	I	anslutning	till	området	ska	våtmarker	anläggas	och	genom	området	planeras	diken	för	
uppsamling	av	dagvatten.		

Dagvattenutredningen	föreslår	att	följande	förslag	för	öppna	dagvattenlösningar	lyfts	fram	och	
diskuteras	för	området.	

1) Lokalt	omhändertagande	på	bostadsfastighet	(lokalt	omhändertagande)	
2) Öppna	avvattningsstråk	eller	svackdiken	kompletterad	med	dräneringsledning	
3) Dämmen/utjämningsmagasin	

Dagvattenavledningen	från	aktuella	exploateringsytor	föreslås	huvudsakligen	till	öppna	
diken/svackdiken	med	dränering.	Utmed	vissa	sträckor	kan	det	kulverteras	för	att	undvika	
onödigt	djupa	dikesstråk.	Där	så	är	möjligt	kommer	befintliga	diken	att	användas.	Det	insamlade	
dagvattnet	föreslås	ledas	till	två	dammar/utjämningsmagasin	som	vardera	består	av	två	delar,	
olje-	och	sedimentfälla	samt	utjämningsvolym	designade	för	både	utjämning	och	rening.	Främst	
av	topografiska	skäl	föreslår	utredningen	att	det	norra	magasinet	förläggs	i	den	lågpunkt	där	ett	
skogsbestånd	av	sumpskogsliknande	karaktär	i	dag	är	beläget.	Klimatförändringar	i	form	av	
ökade	intensiva	regn	och	högre	havsvattenstånd	beaktas,	speciellt	vid	utformning	och	
dimensionering	av	dammar/magasin.	(VOS,	2017)	

Effekterna	av	föreslagen	dagvattenlösning	samt	att	planförslaget	behåller	natur,	har	inslag	av	
gröna	tak	och	inte	hårdgör	stora	ytor	bedöms	bli	måttliga	på	lokal	nivå,	inga	stora	skador	
bedöms	uppstå	på	grund	av	översvämning.	Konsekvenser	av	höjda	havsnivåer	och	ökade	
nederbördsmängder	bedöms	därför	bli	små	om	dagvattenutredningens	förslag	följs.	
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Värmeböljor, erosion samt skred och ras 
Planområdet	kan	inte	anses	vara	planlagt	med	hög	byggdensitet,	samtidigt	skyddas	en	hög	andel	
naturmark	och	träd	specifikt	vilket	minskar	risken	för	att	värmeöar	ska	uppstå.	Planområdets	
närhet	till	havet	bedöms	också	bidra	till	att	temperaturer	inte	når	extrema	nivåer.	
Klimatförändringar	bedöms	mot	bakgrund	av	markens	beskaffenhet	och	kuststräckans	
benägenhet	att	erodera	heller	inte	generera	erosion	eller	skred	och	ras	i	området.	Effekterna	av	
värmeböljor	bedöms	bli	små	på	lokal	nivå.	Konsekvenserna	av	klimatförändringar	med	
avseende	på	ovanstående	rubrik	bedöms	därför	bli	marginella.		

10.4 Skadebegränsande åtgärder 
Skadebegränsande	åtgärder	bedöms	inarbetade	i	förslaget	till	dagvattenlösning	samt	genom	
reglering	av	lägsta	mark	-	och	golvnivåer	i	plan.	

10.5 Nollalternativ 
Konsekvenserna	av	klimatförändringar	i	nollalternativet	bedöms	som	marginella	då	inga	
byggnader	eller	annan	verksamhet	berörs	av	höga	havsnivåer	eller	översvämningar	av	andra	
orsaker.	Dock	kan	naturmiljöer	och	arter	komma	att	påverkas	på	olika	sätt,	detta	bedöms	inte	i	
denna	MKB.	
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11 Avstämning MKN för vatten 

11.1 Östra s Kalmarsunds kustvatten, SE562000-162271 
Vattenavrinningen	från	nuvarande	område	härrör	från	två	större	åkrar,	skogsområde	samt	i	
liten	omfattning	från	vägen.		

Inga	provtagningar	i	dikesvatten	eller	i	det	strandnära	vattnet	i	Kalmarsund	finns	tillgängliga.	I	
Kalmarsund	anger	Vattenmyndigheten	att	det	främst	är	övergödning	som	är	motivet	till	att	god	
ekologisk	status	ej	uppnås.	Den	kemiska	statusen	är	god	om	man	undantar	kvicksilver	och	
bromerade	difenyletrar	(dessa	undantagna	ämnen	gäller	generellt	för	flertalet	
vattenförekomster).		

Avgörande	för	bedömning	av	risken	för	otillåten	påverkan	(icke	försämringsförbudet)	torde	
därför	i	första	hand	gälla	hur	exploateringen	kan	tänkas	medföra	en	ökad	betydelsefull	
belastning	i	form	av	kväve	och	fosfor	på	Kalmarsund.	En	ökad	belastning	får	inte	innebära	att	
det	försvårar	förutsättningarna	att	uppnå	god	status	i	vattenförekomsten.	

Fosforinnehållet	i	det	avrinnande	vattnet	från	planområdet	(nuvarande	blandad	åker	och	skog)	
kan	uppskattningsvis	öka	från	cirka	31	µg/l	till	cirka	130	µg/l,	dvs	cirka	4	ggr	och	kvävehalten	
minska	från	cirka	1,7	mg/l	till	cirka	1,1,1	mg/l.	Nuläget	baseras	på	schablonvärden	för	
näringsläckage	i	Södra	Sverige	och	för	planområdets	dagvatten	baseras	näringsinnehållet	på	
uppgifter	i	databasen	Stormtac.	Genom	det	föreslagna	systemet	för	avledning	och	rening	av	
dagvatten	bedöms	emellertid	vattnet	renas	i	princip	i	samma	storleksordning	vad	gäller	fosfor	
och	minska	ytterligare	vad	gäller	kväve.	Därigenom	skulle	sammantaget	ingen	ökad	belastning	
av	näringsämnen	ske	på	vattenförekomsten	Kalmarsund.	

Metallinnehållet	i	det	avrinnande	vattnet	från	planområdet	bedöms	genom	exploateringen	
genomsnittligt	öka	en	knapp	tiopotens.	I	gengäld	bedöms	reningen	i	det	förslagna	systemet	
uppgå	till	i	genomsnitt	50-70	%.	Med	hänsyn	till	att	inget	underlag	finns	för	Vattenmyndighetens	
klassning	men	att	man	genom	en	s	k	expertbedömning	angivit	att	såväl	ekologisk	som	kemisk	
status	är	god	i	detta	avseende	bedöms	inte	någon	specifik	parameter	öka	i	sådan	omfattning	att	
aktuell	statusklass	i	berörda	vattenförekomster	skulle	försämras.	Därmed	skulle	heller	inte	den	
samlade	statusen	försämras.	

11.2 Västra Ölands kalkberg, SE6292995-155070 
För	berggrundvattnet	i	kalkberggrunden	anges	såväl	kemisk	som	kvantitativ	status	var	god.	
Särskild	provtagning	finns	dock	inte	som	grund	för	klassningen.	

Den	aktuella	exploateringen	med	bostäder	och	hotell	samt	det	förslagna	systemet	för	
dagvattnets	omhändertagande	bedöms	inte	påverka	grundvattnet	i	kalkstensberget	på	något	
nämnvärt	sätt	och	därigenom	äventyras	inte	klassningen	av	den	kemiska	statusen	för	
grundvattnet.	Minskningen	av	grundvattenbildningen	bedöms	vara	försumbar	och	ingen	aktiv	
bortledning	av	grundvatten	är	aktuell.	Inte	heller	den	kvantitativa	statusen	kan	således	anses	
påverkas	negativt.	
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12 Avstämning riksintressen, områdesskydd, artskydd 
Nedan	i	tabell	4	listas	samtliga	de	riksintressen	som	detaljplanen	omfattas	av,	samt	om	planens	
genomförande	anses	förenligt	med	utpekat	riksintresse.		

Tabell 4. Riksintressen inom och i anslutning till programmet. Samt en första översiktlig bedömning om föreslagen 
exploatering är förenlig med riksintresset eller om det riskerar att skadas.  

Riksintresse Laghänvisning Bedöms 
förenligt med 
riksintresset 

Kommentar 

Rörligt 
friluftsliv 

4 kap 2 § MB Ja Turismen och det rörliga friluftslivet är intressen som 
särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Turismen bedöms gynnas av planförslaget.  

Obruten kust 4 kap 3§ MB Ja Ingen sådan verksamhet planeras som är förbjudna inom 
riksintresset.  

Jordbruksmark  3 kap 4 § MB Ja/Nej Jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. Kommunen 
har i översiktsplan 2014 och i planprogram pekat ut 
området för verksamheter och bostäder. Kommunen har 
ingen värdering av jordbruksmarken, men har i översiktlig 
planering bedömt att marken inom planområdet har lågt 
brukningsvärde. Kommunen behöver visa varför 
förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte är 
tillfredsställande.  

Skogsmark  3 kap 4 § MB Ja Vid ett genomförande av planen kommer 3,7 ha 
skogsmark tas i anspråk. Inom området bedrivs 
småskaligt skogsbruk. Området bedöms inte ha stor 
betydelse för skogsnäringen.  

	

12.1 Strandskydd  
Inom	strandskyddet	behöver	en	yta	som	omfattas	av	ca	27000	m2	att	upphävas	i	plan.	Den	
största	ytan	består	av	jordbruksmark	med	låga	värden	för	naturmiljön.	Ett	område	för	att	
anlägga	en	reningsdamm	tas	i	anspråk	inom	strandskyddet,	strandzonen	närmast	vattnet	
kommer	att	utvecklas	med	hårdgjorda	tillgänglighetsanpassade	gångstigar.	Bebyggelsen	
kommer	att	uppföras	ca	200	meter	från	strandlinjen	och	fri	passage	säkras	längs	med	stranden.		

Området	bedöms	ha	visst	lokalt	värde	för	friluftslivet,	men	tillgängligheten	längs	med	stranden	
är	idag	begränsad.	Området	utnyttjas	för	bl.a.	promenader	och	ridning.	Planens	genomförande	
innebär	att	tillgänglighetsanpassade	stigar	kan	tillskapas	vilket	kan	vara	positivt	för	friluftslivet.	
För	den	som	använder	området	för	att	ostört	uppleva	naturen	kan	planen	innebära	negativa	
effekter	i	och	med	att	stora	delar	av	området	kommer	att	bebyggas.	De	personer	som	flyttar	till	
och	vistas	på	platsen	kommer	dock	ha	möjlighet	att	bo	i	ett	naturskönt	område,	nära	till	skog	
och	strandmiljöer	för	vardagsrekreation.		

Jordbruksmarken	bedöms	ha	låga	värden	som	naturmiljö,	men	utgör	födosökslokal	för	fåglar.	
Skogsmarken	där	dagvattendammen	kommer	anläggas	bedöms	ha	visst	naturvärde.	Dammen	
kan	med	rätt	utformning	skapa	nya	naturvärden	som	även	kan	ha	betydelse	för	groddjur	i	
området.	Strandmiljön	är	den	miljö	som	påverkas	med	höga	naturvärden.	Den	stig	som	kommer	
att	tas	i	anspråk	för	att	nå	strandpiren	kommer	permanent	att	omvandlas	från	mark	med	höga	
naturvärden	till	hårdgjord	yta.	Stigen	får	maximalt	bli	1,5	meter	bred.	I	och	med	bebyggelse	och	
mänsklig	störning	kommer	fågelreviren	att	minska.	Effekterna	av	att	området	iordningställs	och	
att	fler	människor	vistas	på	platsen	är	helt	beroende	av	hur	naturmiljön	sköts	och	förvaltas.	En	
omvandling	utan	hänsyn	och	skötsel	bedöms	medföra	negativa	effekter	för	naturmiljön.	
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Området	är	idag	under	igenväxning,	men	det	finns	stor	potential	att	utveckla	området	för	att	
gynna	hävdgynnade	växter	och	pollinatörer.	Den	del	av	åkern	som	inte	bebyggs	skulle	kunna	
utvecklas	för	att	stärka	naturvärdena	i	området	men	bl.a.	trädplantering	och	plantering	av	
blommande	buskar.	Med	skötsel	och	plantering	skulle	områdets	naturvärden	utvecklas	positivt.	
Ingen	skötsel	eller	förslag	på	hur	restaurering	av	strandmiljön	ska	ske	har	dock	presenterats	
inom	ramen	för	planprocessen.		

För	att	strandskyddet	ska	kunna	upphävas	i	plan	har	kommunen	presenterat	särskilda	skäl	(se	
avsnitt	2.4,	och	mer	utförligt	i	planbeskrivningen).		

12.2 Biotopskydd 
Inför	planens	genomförande	behöver	dispens	från	biotopskyddet	att	sökas	hos	Länsstyrelsen	för	
de	stenmurar	och	diken	som	kan	komma	att	påverkas	av	genomförandet.	När	bebyggelsen	sedan	
finns	på	plats	upphör	biotopskyddet	att	gälla	eftersom	stenmurarna	inte	längre	ligger	inom	
jordbruksmark.	Skyddet	ersätts	då	av	en	bestämmelse	om	marklov	för	ingrepp.	Inom	
strandskyddat	område	behövs	dock	fortfarande	dispens	sökas	från	
strandskyddsbestämmelserna	för	murbrott.			

Kommunen	har	i	planen	anpassat	bebyggelsen	till	den	äldre	jordbruksstrukturen.	Samtliga	
stenmurar	bedöms	kunna	vara	kvar.	Några	av	stenmurarna	kommer	eventuellt	att	få	ett	brott	
för	passage	när	gångstigar	anläggs.		

De	tidigare	använda	jordbruksdikena	kommer	att	användas	för	dränering	och	bortledning	av	
dagvatten	till	dagvattendammar.	Planeringen	av	dagvattensystemet	har	utgått	från	befintliga	
diken.		

Ett	odlingsröse	vid	stranden	bedöms	kunna	vara	kvar.		

12.3 Artskydd 
Någon	särskild	utredning	för	att	ta	reda	på	om	exploateringen	i	någon	del	skulle	strida	mot	
artskyddsförordningens	bestämmelser	har	inte	kunnat	utföras	inom	ramen	för	detta	uppdrag.	
Det	har	dock	gjorts	en	NVI	och	flera	fågelinventeringar.	Inom	ramen	för	fågelinventeringar	har	
bedömningar	gjorts	av	vad	en	exploatering	skulle	kunna	innebära	för	fågelfaunan	(Ottvall	2015),	
se	tabell	3.		

Eftersom	alla	i	Sverige	naturligt	förekommande	fågelarter	är	fridlysta	har	endast	arter	som	finns	
listade	i	bilaga	1	i	fågeldirektivet,	är	rödlistade	eller	uppvisar	en	negativ	trend	(mellan	1975-
2005)	bedömts	relevanta	att	ta	med	för	bedömning	av	artskydd	i	enlighet	med	
Naturvårdsverkets	rekommendationer	(Naturvårdsverket	2009),	se	tabell	3	i	
naturmiljöavsnittet.		

I	och	med	de	anpassningar	som	skett	i	planen,	så	att	gamla	träd	och	de	skogsbestånd	som	är	
viktigast	för	mindre	hackspett	kan	bevaras,	minskar	risken	för	negativ	påverkan	på	gynnsam	
bevarandestatus	för	arten	lokalt.	Den	avverkning	som	skedde	i	ett	skogsbestånd	där	arten	fanns	
registrerad	kan	dock	ha	försämrat	förutsättningarna.	Bivråken	häckning	är	behäftad	med	
osäkerheter.	Den	häckar	sannolikt	i	området	norr	eller	nordost	om	planområdet.	Konstaterade	
fynd	finns	även	i	artportalen	från	2004.	Det	bedöms	osäkert	om	arealerna	vid	en	exploatering	
räcker	till	för	boplats	och	jakt.	Gulsparv	och	stare	förlorar	revir,	men	de	bedöms	ha	tämligen	
stora	bestånd	på	Öland.		

Groddjur	som	åkergroda	(livskraftig,	LC),	långbensgroda	(sårbar,	VU)	och	större	
vattensalamander	(livskraftig,	LC)	är	upptagna	i	art-	och	habitatdirektivet	och	regleras	i	4	§	
artskyddsförordningen.	Om	en	exploatering	kan	påverka	dessa	arters	fortplantningsområden,	
eller	viloområden	på	lokal	nivå	kan	inte	utifrån	nuvarande	underlag	bedömas.		
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Vanlig	snok	och	huggorm	är	fridlysta	enligt	6	§	artskyddsförorningen.	Det	innebär	att	de	inte	får	
dödas,	skadas,	fångas	eller	på	annat	sätt	samlas	in.	Inte	heller	får	ägg	eller	bon	tas	bort	eller	
skadas.	Om	rätt	hänsyn	tas	vid	exploatering	bedöms	inte	exploateringen	strida	mot	artskyddet	
för	dessa	arter.		

Gullviva	är	en	hävdgynnad	art	som	är	skyddad	enligt	9§	artskyddsförordningen.	Det	innebär	
förbud	mot	att	gräva	eller	dra	upp	exemplar	av	växter	med	rötterna,	plocka	eller	på	annat	sätt	
samla	in	exemplar	av	växter	för	försäljning	eller	andra	kommersiella	ändamål.	Växtplatserna	där	
gullviva	växter	bedöms	kunna	vara	kvar.	Exploateringen	bedöms	inte	strida	mot	artskyddet	för	
växten.		

13 Kumulativa effekter 
I	framtiden	kan	det	komma	att	bli	aktuellt	med	fortsatt	exploatering	inom	skogsområdena	i	
anslutning	till	nuvarande	plan	direkt	norr	och	söder	om	nuvarande	planområde.	Ytterligare	
söderut	har	planprogrammet	har	pekat	ut	Trafikplats	Färjestaden	som	ett	utvecklingsområde	
med	mycket	höga	naturvärden.	Utvecklingen	kommer	att	ta	skog	i	anspråk,	vilket	innebär	att	
landskapet	fragmenteras	ytterligare	och	större	arealförluster	för	de	arter	som	idag	har	sin	
livsmiljö	inom	området.		

14 Uppfyllelse av nationella miljökvalitetsmål 

14.1 Avstämning miljömål 
Nedan	följer	en	avstämning	av	huvudalternativet	och	nollalternativet	mot	relevanta	nationella	
miljökvalitetsmålen,	tabell	5.	En	färgad	prick	ger	en	vägledning	kring	i	vilken	grad	
miljökvalitetsmålet	gynnas	eller	ej.		

 
Miljökvalitetsmålet gynnas generellt 

 
Miljökvalitetsmålet både gynnas och missgynnas, alternativt är neutralt påverkat 

 
Miljökvalitetsmålet missgynnas 

	

Tabell 5. Avstämning av huvudalternativet och nollalternativet mot de nationella miljökvalitetsmålen som bedömts 
relevanta i och med genomförandet av planen.  

Miljömål  Huvudalternativet  Nollalternativet 

7. Ingen övergödning 
 

Med föreslagen 
dagvattenrening bedöms 
risken för övergödning från 
området att minimeras. 

 
Idag är det jordbruksmark 
med vall. Om marken gödslas 
vid fel tidpunkter riskerar 
målet missgynnas. Om vallen 
står utan gödsling blir målet 
neutralt påverkat.  

9. Grundvatten av god 
kvalitet  

Grundvattnet bedöms inte 
hotas.  

Grundvattnet bedöms inte 
hotas. 

10. Hav i balans samt 
levande kust och skärgård  

 
 

Bebyggelse i strandnära 
läge kan missgynna målet. 
En bred zon vid stranden 
har dock sparats.  

 
Skogs och strandmiljön får 
vara kvar men kan fortsatt 
påverkas negativt i och med 
att inget skydd införts.  
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Miljömål  Huvudalternativet  Nollalternativet 

12. Levande skogar 
 

Skogsområde omvandlas till 
bebyggelse. Häckande 
skogsfåglar bedöms minska. 
Död ved minskar. Äldre träd 
och död ved sparas med 
marklov vilket minskar de 
negativa konsekvenserna.  

 
Vid en avverkning sker förlust 
av äldre ädellövträd och död 
ved i området. Om tillräcklig 
miljöhänsyn kan tas bedöms 
miljömålet bli neutralt 
påverkat.  

13. Ett rikt odlingslandskap 
 

Jordbruksmark tas ur 
produktion. Häckande fåglar 
i jordbrukslandskapet 
minskar och ev. framtida 
beteshävd försvåras. Vissa 
betesgynnade växter 
bedöms dock gynnas av 
ökat slitage. Stenmurar 
skyddas i plan.  

 
Jordbruksmarken brukas och 
livsmiljöerna är kvar. Ökad 
igenväxning gör att 
livsmiljöernas kvalitet 
försämras. Vid en omvandling 
till skog missgynnas målet.  

15. God bebyggd miljö 
 

Radonsäkert byggande 
bedöms kunna ske. God 
tillgång till grönstruktur och 
vattenområde för de 
boende. Kulturvärden i form 
av stenmurar och öppna 
diken tas tillvara. Området 
har god tillgång till 
kommunikationer.    

 
Något byggande kommer inte 
till på platsen. Bostäder och 
verksamheter kan behöva 
förläggas på annan plats i 
kommunen.  

16. Ett rikt växt- och djurliv 
 

Förutsättningarna i 
lövsumpskogen bedöms 
försämras. Häckande fågel i 
skog och vid vatten bedöms 
minska.  

 
Ett småskaligt och 
variationsrikt skogsbruk 
gynnar biologisk mångfald. 
Häckande fågel bedöms 
kunna vara kvar. Igenväxning 
av tidigare betad skog är 
negativt. 

	

15 Uppföljning och övervakning 
En	miljökonsekvensbeskrivning	ska	innehålla	en	redogörelse	för	de	åtgärder	som	planeras	för	
uppföljning	och	övervakning	av	den	betydande	miljöpåverkan	som	genomförandet	av	planen	
medför.	Uppföljning	har	stor	betydelse	för	att	syftet	med	MKB:n	och	det	långsiktiga	målet	om	en	
hållbar	utveckling	ska	uppnås.	I	och	med	att	konsekvenserna	följs	upp	kan	det	bidra	till	
kunskapsuppbyggnad	och	på	sikt	bättre	och	effektivare	miljöbedömningar.		

Boverket	(2006)	rekommenderar	att	uppföljningen	kopplas	till	befintliga	tillsyns-	miljölednings-	
och	övervakningssystem	t.ex.	kommunens	ansvar	vad	gäller	uppfyllelse	av	miljökvalitetsnormer	
och	de	nationella	miljömålen.		

Inga	särskilda	förslag	på	uppföljning	och	övervakning	har	presenterats.		
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16 Samlad bedömning 
I	tabellen	nedan,	tabell	6,	redovisas	en	samlad	konsekvensbedömning	i	och	med	planens	
genomförande.		

Exploateringen	kommer	att	bli	väl	synlig	från	Ölandsbron.	Utifrån	nuvarande	kunskap	är	det	
svårt	bedöma	konsekvenserna	på	landskapsbild	som	kan	bli	både	positiva	och	negativa.	En	
landskapsanalys	kan	möjliggöra	en	konsekvensbedömning.		

Planområdet	är	beläget	inom	ett	artrikt	landskapsavsnitt.	Inom	planområdet	finns	områden	med	
höga	naturvärden	och	ett	stort	antal	fågelarter.	Exploateringen	innebär	försämrad	förmåga	för	
arter	att	spridas	i	landskapet,	habitatförluster	och	störningar.	Två	spridningstråk,	som	
sammanfaller	med	de	områden	med	högst	naturvärden,	kommer	fortsatt	kunna	ha	en	viktig	
funktion	i	landskapet	för	spridning	och	som	livsmiljö.	Habitatförlusterna	inom	dessa	områden	
begränsas	till	infarter	och	gångstigar.	Ädellövträd	och	död	ved	sparas	och	skyddas	i	planen.	
Flera	revir	av	skyddade	fågelarter	bedöms	minska	i	antal.	Lövsumpskogens	betydelse	för	
groddjur	har	inte	utretts	inom	ramen	för	detta	uppdrag.	Konsekvenserna	för	naturmiljön	som	
helhet	bedöms	bli	måttliga.		

Jordbruksmark	är	en	nationellt	viktig	resurs.	Minskningen	av	jordbruksmark	i	huvudalternativet	
bedöms	dock	bli	liten	jämfört	med	kommunens	stora	åkerarealer.	Minskningen	bedöms	inte	ge	
någon	effekt	på	de	stora	sammanhängande	jordbruksarealerna.	Konsekvenserna	av	
planförslaget	på	kommunens	jordbruksmark	i	stort	bedöms	bli	små.		

Anpassningar	har	gjorts	för	de	höjda	havsnivåer	som	ett	förändrat	klimat	i	framtiden	kan	ge.	
Konsekvenserna	bedöms	bli	små	i	huvudalternativet.		

Tabell 6. Samlad konsekvensbedömning för de olika miljöaspekterna i miljökonsekvensbeskrivnigen.  

Miljöaspekt Huvudalternativ Nollalternativ 

Landskapsbild Från positiva till negativa 
konsekvenser 

Inga konsekvenser 

Naturmijö Måttliga konsekvenser Små till måttliga konsekvenser 

Jorbruksmark Små konsekvenser Inga konsekvenser 

Klimatanpassning  Små konsekvenser Marginella konsekvenser 

MKN för vatten Bedöms inte försvåra  
förutsättningarna att uppnå god 
status i vattenförekomster. 

Bedöms inte försvåra  
förutsättningarna att uppnå god 
status i vattenförekomster. 

Riksintressen Bedöms förenligt med riksintressen, 
kan eventuellt strida mot 
riksintresset jordbruksmark.  

Inga riksintressen påverkas 

Strandskydd Friluftslivet bedöms på positiva 
effekter  
Naturmiljön får negativa effekter 
Fri passage säkerställs 

Strandskyddet påverkas inte 

Biotopskydd Påverkan bedöms ske i och med 
murbrott i samband med infarter 
och gångstigar. Dispens behöver 
sökas.  

Biotopskyddade områden bedöms 
inte påverkas.  

Artskydd Arter som skyddas i 
artskyddsförordningen bedöms 
påverkas negativt. Om gynnsam 
bevarandestatus hotas för någon 

Kan inte bedömas 
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Miljöaspekt Huvudalternativ Nollalternativ 
art kan inte bedömas med 
nuvarande underlag.  

Kumulativa effekter Projekt som kan bidra till negativa 
kumulativa effekter är:  
Framtida exploatering inom 
skogsområdena i anslutning till 
planområdet kan inte uteslutas. 
Trafikplats Färjestaden bedöms ha 
höga naturvärden.   

Projekt som kan bidra till negativa 
kumulativa effekter är:  
Trafikplats Färjestaden bedöms ha 
höga naturvärden.   

Miljömål Gynnas- God bebyggd miljö 
Missgynnas- Levande skogar, ett 
rikt odlingslandskap och ett rikt 
växt- och djurliv  
 

Missgynnas/ Neutralt- Ingen 
övergödning och levande skogar. 
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Bilaga 1 Överensstämmelse med ÖP 2015 
Nedan	bifogas	en	karta	och	tabell	med	de	områden	som	finns	utpekade	i	Översiktsplanen	2015	
och	tabell	med	riktlinjer	för	de	olika	områdena	och	generella	ställningstaganden	gällande	klimat	
och	landskap.	Ställningstagande	för	g7-nya	Saxnäsvägen	finns	inte	redovisade	då	vägen	i	och	
med	vad	som	framkommit	i	planprogrammet	inte	längre	är	aktuell.		

	
Figur: Utpekade områden i Översiktsplan 2014 (Mörbylånga kommun 2015). Det gröna rasterade området är 
kutnaära ädellövskog ned beteckningen n9.   

Tabell 1. Avstämning mot relevanta ställningsataganden i Översiktsplan 2015. Områden som finns utpekade i ÖP 
är n9 – Kustnära lövskogsområden – Brofästet till Stora Rör, b21- Möllstorp västra, v10-Marstarndshorvan. 
Överänsstömelse med ÖP anges. 0- innebär att vidare utredning har visat att rekommendatinen ej längre är 
relevant.   

Del av öp Ställningstagande/riktlinje Överensstämmelse 
med ÖP.  Kommentar 

n9  
 

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

Ja Flera inventeringar har 
utförts. 

n9 
De kustnära lövskogarna är prioriterade 
för sina höga natur- och 
upplevelsevärden. 

Ja 
Områden med höga 
naturvärden planeras 
som natur.  

n9 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. 

- 
Inom de områden som 
sparas växer mycket 
lite gran.  

n9 Områden med grova träd och stor andel 
död ved ska prioriteras för framtida 
utveckling av naturvärden. 

Ja Skydd för grova träd i 
plan 
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Del av öp Ställningstagande/riktlinje Överensstämmelse 
med ÖP.  Kommentar 

b21 
Eventuella störningar från Ölands- djur 
och nöjespark ska beaktas i samband 
med planering av området.  

Ja 
Störningar bedömdes 
som små i 
planprogram 

b21 Området lämpar sig i första hand för 
bostäder.  Ja  

b21 Förekomsten av bevarandevärda 
skogsområden och träd ska utredas i 
samband med detaljplaneskedet.  

Ja 

Två NVI:er har 
genomförts för 
området. Värdefulla 
träd sparas.  

b21 

En koppling norrut till Saxnäs kan bli 
aktuell från det nya området för att 
möjliggöra genomfart. 

Ja/ Nej 

I och med att området 
har störningskänsliga 
arter valde kommunen 
att inte gå vidare med 
en genomfart enligt 
planprogram(g7). En 
justerad sträckning 
kan dock fortfarande 
vara aktuell. 

V10 
Stranden och området väster om de 
föreslagna verksamheterna ska göras 
tillgängligt för allmänheten.  

Ja Allmän plats i plan, 
Natur.  

V10 Ett upphävande av strandskyddet är en 
förutsättning för utveckling i området.  Ja Strandskyddet prövas 

i och med plan. 

V10 Lägsta golvhöjd i förhållande till 
Kalmarsund ska beaktas i samband med 
planering.  

Ja Bestämmelse i plan. 

V10 Området är lämpligt för verksamheter 
som riktar sig mot allmänheten och 
besöksnäringen. Exempelvis 
vandrarhem, hotell eller småskalig 
handelsverksamhet.  

Ja Bestämmelse i plan. 

V10 

Delar av den trädridå som finns ner mot 
Kalmarsund ska bevaras.  Ja, delvis 

Avverkning har 
föregått 
detaljplanering, 
trädridåer finns dock 
kvar. 

V10 Befintliga vägdragningar och strukturer i 
landskapet ska ligga till grund för 
framtida utformning och om möjligt 
förstärkas.  

Ja Befintlig vägdragning 
nyttjas. 

Naturlandskapet 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.  

Ja 

Två 
spridningskorridorer 
planeras som 
naturmiljö.  

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

Ja 

En trädinventering 
finns för området. 
Stora ekar och 
värdefulla ekar har 
sparats med 
bestämmelse.  
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Del av öp Ställningstagande/riktlinje Överensstämmelse 
med ÖP.  Kommentar 

Klimatanpassning I samband med planläggning ska 
kommunen alltid vidta åtgärder som 
förebygger framtida klimatpåverkan  
Kartläggning av klimatrisker, främst risk 
för översvämning, negativa värmeeffekter 
och risk för människors hälsa ska alltid 
göras i samband med planläggning 
långsammare avrinning och upptagning 
av näringsämnen. 

Ja Anpassningar har 
arbetats in i plan. 

Klimatanpassning För att arbeta strategiskt med 
klimatanpassning av den fysiska miljön 
skall följande åtgärder alltid ska vidtas i 
samband med planläggning: 
- Trädplantering för att ge skugga 
- Minimera andelen hårdgjorda ytor (t ex 
genom gräsarmering på parkeringar) för 
långsammare avrinning och upptagning 
av näringsämnen. 
-  Multifunktionella ytor, d.v.s. ytor som 
kan fungera för flera ändamål, 
exempelvis god vattenhantering, 
rekreation och parkering 

Ja  

Det finns möjlighet att 
inom strandzonen 
ytterligare få till 
trädplantering. Andel 
hårdgjorda ytor har 
reglerats i plan.  

Klimatanpassning Och om det är möjligt ska nedanstående 
åtgärder vidtas och beaktas i samband 
med planering: 
- Fördröjningsmagasin och dammar för 
uppsamling av dagvatten i samband med 
ojämna flöden. 
- Anläggandet av gröna tak och fasader 
- Plantering av växter som aktivt tar upp 
näringsämnen 
- Medvetenhet om att mörka material och 
färger kan ha negativ påverkan på 
temperaturen vid värmeböljor. 

Ja Ytor för dammar har 
avsatts i plan.  

Klimatanpassning Lägsta tillåten golvnivå för nybyggnation 
är +2,5 meter över havets medelnivå. 
Siffran kan komma att justeras i samband 
med fastställandet av regionala riktlinjer.  

Ja Lägsta tillåten golvyta 
är reglerad till +3,2 m. 
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Bilaga 2 Plankarta 
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Bilaga 3 Åkerarealer inom Mörbylåga kommun 
Planområdet	inritad	med	röd	ring	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

OBS!	Här	nedanför	finns	en	avsnittsbrytning	som	inte	får	tas	bort!		
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