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Uppdragsinformation 

 

Beställare 

Mörbylånga kommun 

Konsult 

Markus Franzén, Lepidoptera inventering. 

Bakgrund 
På de aktuella fastigheterna planeras ett 30 tal villor att byggas på ett ca 8,5 hektar stort område. 
Närområdet kring Strandskogen 10:6 och 10:7 hyser många rödlistade och intressanta djur- och växtarter 
(Länsstyrelsen i Kalmar län). Området ca 200 meter söder om 10:7s sydöstra hörn (Aledalsområdet) är 
dokumenterat mycket artrikt vad gäller gaddsteklar1. Arter som är noterade från närområdet är bland 
annat; svartfläckig blåvinge Maculinea arion VU, väddgökbi Nomada armata EN, väddsandbi Andrena 
hattorfiana VU, svartpälsbi Anthophora retusa VU, ölandsgökbi Nomada similis CR, storfibblebi 
Panurgus banksianus VU, läppstekel Bembix rostrata VU, stäppbandbi Halictus leucaheneus VU m.fl. 
Flera av dessa rödlistade arter omfattas av åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen är under framtagande 
eller redan framtagna. För de arter där åtgärdsprogrammen är klara pågår ett arbete med att förbättra 
situationen för arterna i Sverige. Åtgärder för att förbättra situationen för flera solitära bin pågår t.ex. vid 
Aledal (Länsstyrelsen i Kalmar län). I området bedöms samtliga ur ett naturvårdsperspektiv intressanta 
arter vara knutna till solexponerade öppna livsmiljöer ofta med barblottad sand och andra vegetationsfria 
ytor. Få rödlistade eller i övrigt intressanta insekter är kända att förekomma i tallskogsplanteringar på 
mellersta-södra Öland.  

 

Syfte 
Markus Franzén har på uppdrag av Mörbylånga kommun genomfört en undersökning vars syfte är att 
bedöma vilka konsekvenser en exploatering har på naturvårdsintressanta insekter och ge 
rekommendationer för hur en exploatering av fastigheterna Strandskogen 10:6 samt 10:7 kan tillgodose 
bästa möjliga hänsynstagande till naturvårdsintressanta/rödlistade arter. Observera att det är den 
nuvarande situationen som bedöms och inte tänkbara framtida scenarior t.ex. om skogen utvecklas till en 
naturskog eller om åtgärder sätts in för att ersätta tallskogen med öppen blomrik sandig gräsmark, vilket 
skulle kräva ytterligare utredning. 
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Befintliga förhållanden 

 

Nulägesbeskrivning – beskrivning av miljöförhållandena i området 
 
Fastigheterna Strandskogen 10:6 och 10:7 upptar tillsammans ca 8,5 hektar och består huvudsakligen av 
en ca 60 år gammal tallskog. I norr gränsar området mot ett villaområde, i söder mot tallskog, åt väster 
mot åkermark och i öster mot väg 136. I västra delen finns en mindre grusväg som leder till fastigheten 
10:11 som sannolikt har styckats av från 10:7. Hästridning sker i området och stigar finns på flera ställen.  

 

Förekomst av viktiga livsmiljöer för skyddsvärda insekter i området.  
Den 31 oktober 2008, 29 maj, 30 maj, 21 juni och 12 juli besöktes fastigheterna Strandskogen 10:6 samt 
10:7 för att bedöma om området hyser naturvårdsintressanta arter som behöver särskild hänsyn vid en 
eventuell exploatering. 

 

Träd: Området domineras av en tallplantering. Denna bedöms ha mycket låga naturvärden. I området 
finns endast två större lövträd i det öppna partiet i östra delen av Strandskogen 10:6. Dessa solitära äldre 
lövträd står solexponerat och hyser sannolikt vissa skyddsvärda insekter (Gärdenfors 2005). I det aktuella 
fallet är det en spärrkronig ek och en grov oxel. I tallplanteringen finns enstaka vindfällen och enstaka 
döda/döende träd, men dessa står mycket skuggigt och bedöms ej hysa naturvårdsintressanta insekter.  

Vegetationsfria ytor: Sådana förekommer längs med vägar, stigar och murar i områdets sydvästra del 
samt i östra delen (se karta). Dessa ytor utgör viktiga livsmiljöer för främst naturvårdsintressanta steklar. 
Då närområdet är artrikt kan många steklar sannolikt utnyttja dessa ytor för boplatser. Den totala ytan är 
begränsad, vilket innebär att den sannolikt hyser endast mindre populationer. Arter som eventuellt 
förekommer på dessa områden är ölandsgökbi och svartpälsbi m.fl.  

Blomrik öppen mark: Området i öster utgörs av en blomrik gräsmark som håller på att växa igen av gräs, 
sly och slån. Området har sannolikt de högsta värdena vad gäller skyddsvärda insekter inom fastigheterna 
Strandskogen10:6 och 10:7. Sannolikt förekommer väddsandbi på dessa gräsmarker. Området har en 
viktig funktion som blomresurs åt en mängd insekter och som skydd för många fåglar. Området angränsar 
även till det tidigare omnämnda artrika Aledalsområdet.  
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Figur 1. a) De områden som hyser naturvårdsintressanta insekter. Siffrorna anger de olika delområdena. 
Bokstäverna visar de områden som fotograferats (se Figur 2). b) Planerad bebyggelse 

a 

 
b 
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Bedömning av området 

Bedömning av områdets naturvärden 
De mest intressanta områdena var delområde 1, 2 och 4 (Figur 1a). Fältskiktet i delområde 2 och 4 hyser 
rikliga förekomster av rotfibbla, gråfibbla, vitmåra, blåmonke och fältmalört. Delområde 4 är en 
igenväxande blomrik gräsmark där åkervädd, väddklint, blåmonke, gullucern, fingerört, ärenpris och 
kråkvicker förekommer i fältskiktet. Buskskitet är rikt med nyponbuskar, slån och fläder. I delområde 2 
och 4 påträffades det rödlistade storfibblebiet (hotkategori sårbar) och i delområde 1 påträffades 
stortapetserarbi (hotkategori sårbar - åtgärdsprogramsart), allmän metallvingesvärmare (hotkategori 
missgynnad), liten bastardsvärmare (hotkategori missgynnad), bredbrämad bastardsvärmare (hotkategori 
missgynnad) (Tabell 1).  

 

Eftersom området domineras av en tallplantering är helhetsbedömningen att områdets insektsfauna har ett 
begränsat värde. Tallskogen är relativt ung och hyser sannolikt inga anmärkningsvärda arter associerade 
till äldre träd. Värmeälskande blombesökande arter som bin och fjärilar utnyttjar inte heller själva 
skogsterrängen. Dock finns kantzoner, bryn och gräsmarken i öster som hyser skyddsvärda insekter som 
det bör tas hänsyn till vid en eventuell exploatering. På grund av den förhållandevis artrika omgivningen 
är det sannolikt att skyddsvärda arter ofta flyger omkring i området även om få individer reproducerar sig 
där. De ytor som är mest intressanta för insekter är begränsade (Figur 1). Vegetationsfria barblottade ytor, 
blomrik gräs/buskmark är de miljöer som hyser de skyddsvärda insekterna, vilka bör bevaras eller med 
hjälp av riktade insatser låtas öka i yta vid en exploatering. Slutsatsen blir att en eventuell exploatering 
bör begränsas till området som idag är tallskog. Den planerade vägen genom delområde 1 (Figur 1) bör 
kunna byggas under förutsättning att hänsyn tas till gräsmarken och blomrika vägrenar med sen slåtter 
skapas.  

 

Den betydande miljöpåverkan med avseende på de hotade arterna och dess livsmiljö. 
 
Konsekvenserna för naturvårdsintressanta insekter kan på sin höjd innebära en liten negativ påverkan. 
Detta innebär att lokala populationer av några arter kan komma försvinna. Om kompensationsåtgärder 
sker och exploatören tar hänsyn till de ytor som är av värde kan exploateringen innebära att det inte sker 
någon negativ förändring utan att den snarare kan få positiva effekter på insektsfaunan.  

 

Åtgärder för att hindra eller minska negativ miljöpåverkan 
 
Det är viktigt att på ett tidigt stadium informera samtliga som har med exploateringen att göra att 
insektsfaunan kräver viss hänsyn och att närområdet hyser en värdefull och skyddsvärd insektsfauna.  

 

Platsspecifika förslag: 

Område 1. (Figur 1, 2c). Gräsmarken i öster är mest intressant. Området ligger i lä, är sluttande, blomrikt, 
obetat och buskrikt. Genom området går en ridstig. Områdets variationsrikedom och mosaikstruktur är 
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gynnsamt för insektsfaunan. Att dra en mindre väg genom området utgör inget betydande hot. 
Ambitionen skall då vara att skapa blomrika vägkanter med lämplig vägslåtter. De planerade tomterna bör 
förläggas så de exploaterar tallskogen istället för gräsmarken.  

Området är relativt stort, hyser rikliga pollen- och nektarkällor. Positivt vore att skapa ytor med bar sand 
vilket är en förutsättning för många värmekrävande insekter i detta område. Områdets värde försvinner 
om dessa öppna ytor i framtiden ersätts av schaktmassor, bollplaner, gräsmattor eller lekplatser. Örter 
som bör gynnas i området är åkervädd och väddklint. I området förekommer den ovanliga 
åtgärdsprogramsarten stortapetserarbi.  

Område 2. (Figur 1,2a). Vegetationsfria ytor med hög solinstrålning förekommer i områdets västra och 
södra del. Dessa områden är små och isolerade och bedöms vara av lägre prioritering. Ytor med 
barblottad sand lämnas från exploatering och nya vegetationsfria ytor kan sannolikt skapas. Örter som bör 
gynnas i området är fibblor. I området förekommer den rödlistade arten storfibblebi.  

Område 3. (Figur 1,2b). Området utefter muren i söder är relativt öppet med spridda ljungförekomster. En 
zon på 5-10 meter från muren bör skyddas från exploatering. Målsättningen bör vara att skapa ett 
blomrikt ljungdominerad hedparti med viss förekomst av barblottat sand.  

 Område 4. (Figur 1). Mindre öppna ytor dominerade av ljung och med barblottat sand förekommer 
mellan vägen till fastighet 10:11 och åkermarken i väster. Om området avsätts som naturmark bör det 
öppnas upp ytterligare för att öka arealen gräsmark. Örter som bör gynnas i området är fibblor. I området 
förekommer den rödlistade arten storfibblebi.   
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Tabell 1. Noterade arter vid Strandskogen 10:6 och 10:7 vid de 
fyra fältbesöken under 2009. 

Datum  Svenskt namn Antal Hotkategori
5/29/2009 Citronfjäril 2  
5/30/2009 Rapsfjäril   

    
6/21/2009 Storfibblebi 3 VU 
6/21/2009 Stor ängssmygare 1  
6/21/2009 Silverfärgad blåvinge 1  
6/21/2009 Pärlgräsfjäril 3  
6/21/2009 Kamgräsfjäril  1  

6/21/2009 
Gulfläckig 
glanstrollslända 1  

    
7/12/2009 Stortapetserarbi 2 VU 

7/12/2009 
Allmän 
metallvingesvärmare 3 NT 

7/12/2009 Liten bastardsvärmare 25 NT 

7/12/2009 
Bredbrämad 
bastardsvärmare 1 NT 

7/12/2009 
Silverstreckad 
pärlemorfjäril 1  

7/12/2009 Liten guldvinge 1  
7/12/2009 Kamgräsfjäril  7  
7/12/2009 Pärlgräsfjäril 12  
7/12/2009 Stor pärlemorfjäril 1  
7/12/2009 Allmän slåttergräsfjäril 120  

 

Exploatörer bör vid en eventuell exploatering betänka följande 

Vid exploatering 

• informera entreprenörer och underleverantörer om vilken hänsyn som skall tas inom området 
• schaktmassor, matjord, bärlager mm bör begränsas till tallskogsplanteringen 
• den öppna gräsmarken i öster bör i största möjliga mån lämnas så att den kan skötas för att gynna 

en insektsfauna knuten till blomrika gräs- och sandmarker  
• gräsmarken i öster bör ej bli upplag för avverkade träd eller schaktmassor.  
• lekplatser, bollplaner, välskötta gräsmattor bör begränsas så de ej breder ut sig över gräsmarken i 

öster eller annan mark avsatt för naturvårdsintressanta insekter ("naturmark").  
• vegetationsfria ytor i solexponerade lägen, utmed vägar, stigar mm bör i största möjliga 

utsträckning lämnas ostörda och till och med nyskapas.  
• Om nya vägar anläggs i området bör blomrika vägrenar med årlig slåtter eftersträvas.  
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Figur 2 . a) Sydvänd kantzon/vägskäl med barblottad sand. b) området utmed muren i söder är delvis 
öppet med en del ljung och en mindre stig. c) gräsmarken i öster håller på att växa igen. d) 
tallskogen som dominerar området.  

 

 
Åtgärder för att gynna insektsfaunan - Kompensationsåtgärder 

Gräsmarken i öster lämnas och sköts för att gynna insektsfaunan. Detta innebär att området sköts med 
bränning/slåtter/slyröjning (återkommande vart femte år) samt att vegetationsfria ytor skapas genom att 
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de översta 10-15 cm av växt- och förna lagret skrapas bort från ca 10m2 i områdets södra del. Om en 
mindre väg anläggs tas hänsyn den hänsyn som krävs (se ovan).  

Vegetationsfria ytor med hög solinstrålning lämnas orörda eller nyskapas utefter vägar och stigar. 

Träd avverkas i västra delen för att öka arealen blomrik gräsmark.  

F

 

rån muren i söder lämnas ca 8 m åt norr från exploatering för att bevara ett ljungdominerat område.  

Uppföljning 
 
Ingen långsiktig uppföljning av området vid en exploatering förefaller vara rimligt. Däremot bör 
eventuella förändringar av artsammansättningen av dagfjärilar och utvalda gaddsteklar (grävsteklar, 
solitära bin mm) inventeras förslagsvis av lokala entomologer före, under och upp till fem år efter 
exploateringen för att eventuellt kartlägga förändringar av insektsfaunan i området. 

 

Litteratur 
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