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Sammanfattning 
På uppdrag av Mörbylånga kommun har Naturcentrum AB utfört en naturvärdes-
inventering av ett område vid Möllstorp, strax norr om brofästet i Mörbylånga 
kommun på Öland. Naturvärdesbedömningen har omfattat ett område på ungefär 
49 ha, som består främst av skogsmark med inslag av jordbruksmark samt 
strandmiljöer vid Kalmarsund. Detaljerad angivelse för fynd av naturvårdsarter 
och generella biotopskydd inkluderades som tillägg till naturvärdesinventeringen. 
Rapporten ska användas som underlag till en planläggning av området.  
 
Området är starkt påverkat av skogsbruk. Det omfattas inte av några direkta spe-
cifika områdesskydd eller riksintressen för naturvård. Däremot går det nyligen 
utvidgade strandskyddet 300 m upp på land, och omfattar således hela den västra 
delen av inventeringsområdet samt ett vattendrag. Skogsstyrelsen har pekat ut en 
nyckelbiotop (ett smärre alkärr) och ett område med naturvärden (ett större 
skogskärr) samt ett sumpskogsobjekt som omfattar de båda objekten ovan. Inga 
utpekade ängs- och betesmarker eller skyddsvärda träd har däremot angetts. I 
Länsstyrelsens naturvårdsprogram för Öland ingår strandparti med vassbälten i 
inventeringsområdets nordvästra del i ett område med bedömt högt naturvärde. 

Före inventeringen fanns inga kända rapporterade aktuella förekomster av rödlis-
tade arter inom inventeringsområdet. Av naturvårdsarter i övrigt var några kärl-
växter och lavar rapporterade. I nära omgivningar fanns däremot ansamlingar av 
både rödlistade arter och naturvårdsarter i övrigt, särskilt söder om respektive 
öster-nordöst om inventeringsområdet.  
 
Naturcentrums naturvärdesbedömning av inventerings området vid Möllstorp 
2015 resulterade i åtta objekt; tre med bedömt högt och fem med påtagligt na-
turvärde (Figur 1). Objekten med högt naturvärde rör strandängar, gamla ekhag-
marker och lövsumpskog. Inga objekt med bedömt högsta naturvärde identifiera-
des.  
 
Av generella biotopskydd i jordbrukslandskapet hittades stenmurar och öppna 
diken. Merparten fanns i anslutning till befintliga öppna jordbruksmarker. Flera 
sträckor av stenmurar och öppna diken ligger i ett igenväxande landskap, och det 
är en tolkningsfråga om dessa sträckor fortfarande är att räkna som biotopskydd.  
 
Totalt 9 rödlistade arter noterades av Naturcentrum inom inventeringsområdet 
under inventeringen 2015. Det rörde sig mest om kärlväxter (ask, vresalm, skogs-
alm) och fåglar (gröngöling, mindre hackspett, kungsfågel, sävsparv, gulsparv), 
men även en lav (liten sönderfallslav). Därtill kommer några arter av kräldjur och 
ytterligare fåglar som omfattas av Artskyddsförordningen. Slutligen noterades 
även några arter som uppges vara signalarter för skyddsvärd skog. Flertalet av 
artfynden av dessa naturvårdsarter noterades i de identifierade naturvärdesob-
jekten.  
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Figur 1. Sammanfattande karta över bedömda naturvärdesobjekt inom inventerings- 
området vid Möllstorp på Öland. Se även Figur 7. 

Fördjupade artinventeringar ingick inte i uppdraget, och det kan finnas fler skyd-
dade arter inom inventeringsområdet.  
 
Sammantaget är naturvärdena inom inventeringsområdet mycket varierande. De 
centrala och norra delarna har mer naturvärden än de södra (Figur 1). Det bör 
också noteras att det finns artrika och känsliga platser i direkt anslutning till inven-
teringsområdet. 
 
Vid exploatering av inventeringsområdet enligt plan kommer de centrala västra 
och östra delarna att bebyggas. Den direkta påverkan på naturmiljöerna kommer 
vara begränsad till ett smärre objekt vad gäller bostäder i områdets centrala östra 
del. Verksamheter i områdets centrala västra del kommer däremot att ta i an-
språk delar av flera naturvärdesobjekt, och även kräva dispens från strandskydd. I 
området tillkommer anläggning av vägar, som förutom avverkning av träd indirekt 
kan dränera och påverka naturmiljöer. Preliminärt angiven vägsträckning på plan-
programkarta i den centrala delen av området indikerar att de känsligaste skogs-
områdena inte berörs direkt, eftersom merparten av naturvärdesobjekten som är 
känsliga för dränering finns koncentrerade i områdets norra delar.  
 
För att stärka naturvärdena vid en exploatering kan en skötselplan för gröna vär-
den tas fram för gynnande av biologisk mångfald i området.  
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Naturvärdesinventering av område vid Möll-
storp i Mörbylånga kommun 2015 

Uppdrag 
Mörbylånga kommun håller på att ta fram ett planprogram för Möllstorp 2:4 
m.fl. i Mörbylånga kommun på Öland. Översiktliga naturinventeringar har ny-
ligen gjorts i närliggande områden (Lundqvist 2014). Enligt samrådsyttrande 
från Länsstyrelsen 2015-03-16 behövs ytterligare inventeringar för att kunna 
bedöma planprogrammets lämplighet för markexploatering. Naturvärdesin-
venteringen ska följa Svensk Standard SS 199000: 2014. Denna inventering ska 
utgöra underlag för att bedöma planens påverkan på arter, biotoper och andra 
naturvärden i området. 

På uppdrag av Mörbylånga kommun har Naturcentrum AB därför utfört en 
naturvärdesinventering av del av planprogramområde vid Möllstorp, där ho-
tell och bostäder föreslagits. Aktuellt område att inventera är ca 49 ha stort, 
och utgörs främst av skogsmark med inslag av jordbruksmark samt strandmil-
jöer vid Östersjön (Figur 2). Detaljerad redovisning av artförekomst (nog-
grannhet 10-25 m) ingick som tillägg i uppdraget liksom kartering av generella 
biotopskydd i odlingslandskapet. Några särskilda frågeställningar i förfråg-
ningsunderlaget om påverkan på naturmiljöer skulle också besvaras. 

Karteringen inom inventeringsområdet skulle göras med detaljeringsgraden 
översiktlig. Det innebär att ytobjekt på 1 ha eller mer karterades liksom linje-
objekt på 100 m eller mer och med en bredd av 2 m eller mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Område att naturvärdesinventera (röd linje). Avståndet mellan stranden i 
väster och vägen i öster är ca 900 m och ca 600 m mellan den norra och södra kanten. 
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Metodik 

Naturvärdesinventering (NVI) 
För bedömning och klassificering av naturvärden användes den nya standardise-
rade metoden för naturvärdesinventering (SS 199000: 2014). Syftet med NVI är 
att ”identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av 
positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvär-
desbedöma dessa”. Bedömningen grundar sig på det nuvarande värdet för biolo-
gisk mångfald sett från förekomst av naturvårdsarter och biotopkvalitet samt 
sällsynthet och hot. Betoningen på de aktuella förhållandena för biologisk mång-
fald innebär att värden för till exempel friluftsliv, geologi och landskapsbild inte 
inkluderas i bedömningen, ej heller ingår objektets framtidspotential vid restaure-
ring. Vid angivelse av biotoper i naturvärdesobjekt har en en beskrivning gjorts. 
 
Tre nivåer av naturvärdesklasser är aktuella i detta projekt (att identifiera visst 
naturvärde - naturvärdesklass 4 ingick inte i uppdraget): 
 
Högsta naturvärde – naturvärdesklass 1. Störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald. 
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2. Stor positiv betydelse för biologisk mång-

fald. 
Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3. Påtaglig positiv betydelse för biolo-

gisk mångfald. 

Insamling och sammanställning av uppgifter 
Relevant information om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen 
insamlades från olika myndigheters hemsidor, främst Länsstyrelsens WebbGIS 
(Länsstyrelsen i Kalmar län). Eftersök och kontroller gjordes även på andra myn-
digheters hemsidor (Mörbylånga kommun, Naturvårdsverket, Jordbruksverket 
och Skogsstyrelsen) eller i känd litteratur. Därutöver begärdes och erhölls utdrag 
av alla artfynd från ArtDatabankens databaser (ArtDatabanken 2015) från aktuellt 
område med närmaste omgivningar.  
 
Nyligen har ytterligare områden i Möllstorp, norr om aktuellt inventeringsområde, 
naturvärdesinventerats (Lundkvist 2014), och erfarenheter samt resultat från 
denna inventering har använts i denna inventering. I ett särskilt projekt har dess-
utom områdets häckfåglar inventerats under 2015 (Ottvall 2015). 

Fältbesök i inventeringsområdet 
Naturvärdesinventering i fält utfördes vid tre tillfällen; den 15 juli, 10 augusti samt 
den 29 oktober 2015. Vädret var gynnsamt under inventeringsdagarna på somma-
ren med sol eller växlande molnighet, en temperatur kring +20 grader och svaga-
måttliga vindar. Vid höstbesöket var det molnigt och kring +10 grader. Det var då 
torrt i markerna och i princip inga svampar var uppe. 



 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Inventeringsområdet i förhållande till skyddad natur. Utökat strandskydd 
(blåtonad markering på kartan) omfattar hela den västra delen av inventeringsområ-
det (röd linje). GIS-underlag från © Länsstyrelsen. 

Kända uppgifter om området 

Skyddad natur 
Ingen del av inventeringsområdet är formellt skyddat som biotopskydd, Natura 
2000-område, naturminne eller naturreservat. I Kalmarsund finns dock utpekat 
riksintresse för naturvård. 
 
Hela kustremsan i inventeringsområdets västra del ingår i utökat strandskydd 
(Länsstyrelsen 2015), som generellt omfattar 300 m bredd från strand österut på 
land (Figur 3). För bäcken gäller ett strandskydd på 100 meter på ömse sidor om 
vattendragsfåran, enligt uppdragsgivaren. 

Naturinventeringar 
Inga objekt i inventeringsområdet har pekats ut i Ängs- och betesmarksinvente-
ringen (Jordbruksverket 2002-2004) eller i den tidigare utförda Ängs- och hag-
marksinventeringen (Länsstyrelsen 1990-1996). Ej heller har några skyddsvärda 
träd registrerats inom inventeringsområdet (Trädportalen). 
 
En nyckelbiotop har pekats ut i inventeringsområdet (Skogsstyrelsen), nämligen 
en mindre alsumpskog i inventeringsområdets nordligaste del (Figur 4). Väster om 
(nedströms) nyckelbiotopen har ett område med naturvärde (kärrskog) på 6,1 ha  
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Figur 4. Inventeringsområdet i förhållande till utpekande av naturobjekt i diverse in-
venteringar. En nyckelbiotop och ett objekt med naturvärden har pekats ut. GIS-
underlag nyckelbiotoper från © Skogsstyrelsen. 

också pekats ut (Figur 4). Nyckelbiotopen och området med naturvärde är också 
utpekade som ett sammanhållet sumpskogsobjekt (Skogsstyrelsen). 

Naturvårdsprogram 
Det finns inget kommunalt naturvårdsprogram för Mörbylånga kommun. I Läns-
styrelsens naturvårdsplan (Forslund 2001) ingår inventeringsområdets nordvästra 
del i område med bedömt högt naturvärde (Figur 5). Det rör sig om en kuststräcka 
med betade strandängar och vassområden (N50. Vassområde vid Möllstorp).  

Naturvårdsarter 
I ArtDatabankens databaser (2015-09-24) fanns inga aktuella (från 1980) rappor-
terade fynd av rödlistade arter (ArtDatabanken 2015) inom inventeringsområdet 
(Figur 6). Från slutet av 1970-talet har dock de i dag rödlistade fåglarna gröngö-
ling, mindre hackspett, höksångare och rosenfink rapporterats från en lokal i den 
norra delen av inventeringsområdet. Det bör dock påpekas att denna lokals nog-
grannhet är osäker, varför dessa artfynd kan ha gjorts delvis eller helt utanför 
inventeringsområdet.  
 
Från närmast omgivande marker däremot finns många aktuella fyndrapporter av 
rödlistade arter, särskilt söderut mellan inventeringsområdet och Ölandsbroleden 
samt öster och nordöst om inventeringsområdet. Fåglar och kärlväxter dominerar 
bland fynden, men även insekter och svampar förekommer (Figur 6).  
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Figur 5. Inventeringsområdet i förhållande till utpekande av objekt i Länsstyrelsens 
naturvårdsplan. Området berörs av objektet N50 Vassområde vid Möllstorp, som 
också omfattar strandängar. GIS-underlag från © Länsstyrelsen. 

Av naturvårdsarter i övrigt (Hallingbäck2013) finns några aktuella artfynd rappor-
terade från inventeringsområdet (Figur 7). Särskilt kan nämnas rapporterade före-
komster av fridlysta växter (Artskyddsförordningen 2007:845) som gullviva, 
idegran och skogsknipprot samt signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000, 
Norén m.fl. 2002) som lundelm, gulnål, kantarellmussling och kornig nållav. Inga 
skyddade grod- och kräldjur eller fladdermöss var rapporterade från inventerings-
området fram till årets inventering. Vanlig snok, huggorm och kopparödla fanns 
dock från omgivningarna. 
 
Artfynd av övriga naturvårdsarter utanför, men i nära anslutning till inventerings-
området, följer samma mönster som de rödlistade artfynden, dvs. koncentration-
er av fynd söder om respektive öst-nordöst om inventeringsområdet (Figur 7). 
 
Parallellt med Naturcentrums naturvärdesinventering har en särskild fågelinven-
tering utförts av annan konsult under 2015. I en rapport om häckfågelfaunan 
(Ottvall 2015) redovisas flera rödlistade och skyddade fågelarter som har revir 
inom inventeringsområdet. Inga fåglar från den inventeringen har dock använts i 
Naturcentrums bedömning av naturvärde, eftersom fågelreviren ofta är stora och 
svåra att koppla till specifika naturvärdesobjekt. För detaljer om fågelfaunan i 
inventeringsområdet och i angränsande områden hänvisas till denna rapport (Ott-
vall 2015). 
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Figur 6. Aktuella fynd (1980-2015) av rödlistade arter i inventeringsområdet eller i 
dess nära anslutning enligt uppgifter från ArtDatabanken (2015-09-24). Ett par uppgif-
ter om havsörn under häckningstid utanför men i anslutning till inventeringsområdet 
har exkluderats från kartan av sekretesskäl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Aktuella fynd (1980-2015) av övriga naturvårdsarter i inventeringsområdet 
eller i dess nära anslutning enligt uppgifter från ArtDatabanken (2015-09-24).  
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Naturvärdesbedömning 

Inventeringsområdet 
Totalt har 8 naturvärdesobjekt avgränsats inom inventeringsområdet (Figur 8). 
Inget objekt bedömdes ha högsta naturvärde (klass 1). Tre objekt bedömdes ha 
högt naturvärde och fem objekt bedömdes ha påtagligt naturvärde inom invente-
ringsområdet. Naturvärdesobjekten presenteras i Bilaga 1 med beskrivning och 
foto.  
 
De tre objekten med bedömt högt naturvärde (klass 2) avser följande: 

• strandängar i västra delen (nr 1) 
• tidigare betade ekhagmarker i områdets centrala del (nr 2) och 
• lövsumpskogar i områdets nordöstra del (nr 3). 

 
Flertalet övriga avgränsade objekt, som alltså alla bedömts ha påtagligt natur-
värde (klass 3), ligger främst koncentrerade i områdets nordvästra delar (nr 4-7), 
medan ett litet objekt ligger mer separat i områdets östra del (nr 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Bedömda naturvärdesobjekt vid Möllstorp. Inom inventeringsområdet har 
totalt 8 objekt avgränsats, 3 st med högt naturvärde (nr 1-3) och 5 st med påtagligt 
naturvärde (nr 4-8). Objekt med visst naturvärde har inte ingått att redovisa. 

Generella biotopskydd 
Generella biotopskydd i jordbrukslandskapet inom inventeringsområdet har kar-
terats särskilt. Bedömt tillämpliga biotopskydd är stenmurar och öppna diken som 
åtminstone på ena sidan av strukturen vetter mot odlingslandskap (Figur 9), vilket 
också innefattar betesmarker eller nyligen upphörda sådana. Vissa strukturer i  
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Figur 9. Identifierade stenmurar (överst) och öppna diken i jordbrukslandskapet inom 
inventeringsområdet som kan bedömas omfattas av generellt biotopskydd. 

i igenväxningsmarker kan till viss del fortfarande bedömas ingå i biotopskyddet så 
länge som dess biologiska funktion kvarstår. Däremot har inte stenmurar och di-
ken som omges helt av uppvuxen sluten skog tagits med.  
 
Biotopskyddad stenmur, med del som inte ingår i avgränsade naturvärdesobjekt, 
kan generellt sett anses ha åtminstone visst naturvärde (klass 4).  
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Svenskt namn Vetenskapligt namn Kategori Organismgrupp Förekomst i objekt
brun kärrhök Circus aeruginosus Artskydd Fåglar
gröngöling Picus viridis NT Fåglar
gulsparv Emberiza citrinella VU Fåglar
kungsfågel Regulus regulus VU, Artskydd Fåglar
mindre hackspett Dendrocopus minor NT, Artskydd Fåglar
sävsparv Emberiza schoeniclus NT, Artskydd Fåglar

huggorm Vipera berus Artskydd Kräldjur
vanlig snok Natrix natrix Artskydd Kräldjur

ask Fraxinus excelsior EN Kärlväxter
buskstjärnblomma Stellaria holostea SIG Kärlväxter
gullviva Primula veris Artskydd Kärlväxter
hässleklocka Campanula latifolia SIG Kärlväxter
lundelm Elymus caninus SIG Kärlväxter
skogsalm Ulmus glabra CR Kärlväxter
vresalm Ulmus laevis VU Kärlväxter

glansfläck Arthonia spadicea SIG Lavar
liten sönderfallslav Bactrospora corticola VU Lavar
lönnlav Bacidia rubella SIG Lavar
rostfläck Arthonia vinosa SIG Lavar

myskbock Aromia moschata värdeart Skalbaggar

Naturvårdsarter påträffade under inventeringen 

Rödlistade arter 
I samband med inventeringen 2015 hittades totalt 9 rödlistade arter inom inven-
teringsområdet (Tabell 1). Ett urval arter presenteras på bild (Bilaga 2).  
 
Fynd av rödlistade arter noterades på flera olika platser inom inventeringsområ-
det (Figur 10). Merparten av fynden av olika rödlistade arter noterades särskilt i 
inventeringsområdets norra delar. Särskilt kan nämnas notering av vresalm (VU) 
och liten sönderfallslav (NT). Dessutom finns spridda förekomster i området av de 
hotade träden skogsalm (CR) och ask (EN). I enlighet med metodiken (SS 199000) 
vägs dessa arter inte in i bedömningen av naturvärdet eftersom hotbilden beror 
på sjukdomar och inte på att vissa geografiska områden bevaras. Fåglar utgjorde 
de flesta rödlistade arterna trots att ingen riktad fågelinventering gjordes. Bland 
dessa är arter som gulsparv, kungsfågel och sävsparv ännu, trots sentida minsk-
ningar, tämligen vanliga arter.  
 
Viktigt att påpeka är att inventeringsresultatet bara ger ett stickprov på det urval 
av arter som kan noteras vid denna tidpunkt på året.  

Tabell 1. Av Naturcentrum funna naturvårdsarter (rödlistade, artskyddade och signal-
arter) inom inventeringsområdet sommaren 2015. Observera att arterna i Artskydds-
förordningen kan ha olika typer av skydd. 

Samtliga vilda fåglar omfattas av Artskyddsförordningen, men i enlighet med Natur-
vårdsverkets rekommendationer (2009) prioriteras rödlistade arter, minskande arter 
och arter upptagna i EU:s fågeldirektiv.  
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Skyddade arter 
Arter i Artskyddsförordningen (2007: 845) har inte särskilt eftersökts, men några 
sådana arter har påträffats i samband med naturvärdesinventeringen (Tabell 1, 
Figur 11). Alla vilda fåglar omfattas till exempel av Artskyddsförordningen. Fåglar 
ingick dock inte i Naturcentrums uppdrag att särskilt eftersöka. Skyddade häckfå-
gelarter i och i nära anslutning till inventeringsområdet redovisas i särskild inven-
tering (Ottvall 2015). 
 
Alla orkidéer omfattas av Artskyddsförordningen. Skogsknipprot var rapporterad 
från området sedan tidigare, men noterades inte under själva inventeringen. 
Dessutom är gullviva fridlyst enligt Artskyddsförordningen i den betydelsen att de 
inte får grävas/dras upp med rötterna eller kommersiellt plockas och utnyttjas. 
 
Av kräldjur påträffades huggorm och vanlig snok, som omfattas av Artskyddsför-
ordningen. 
 
Det bör påpekas att fördjupade artinventeringar inte utfördes, och att det kan 
finnas förekomster av fler skyddade arter. Störst sannolikhet att finna dessa finns i 
de objekt som angetts med påtagligt och högt naturvärde. En indikation på det är 
att nästan samtliga fynd av naturvårdsarter gjordes inom avgränsade naturvärdes-
objekt. Enstaka askar var undantagen. För den vidare hanteringen av fridlysta 
arter bör samråd ske med Länsstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Fyndplatser för rödlistade arter (ArtDatabanken 2015) som noterades i sam-
band med Naturcentrums inventering i området 2015. Notera att flera av de rödlistade 
arterna också kan vara skyddade enligt Artskyddsförordningen. Det gäller särskilt 
fåglar som gröngöling. 
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Figur 11. Fyndplatser för skyddade arter (Artskyddsförordningen 2007: 845) och 
signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000, Norén m.fl. 2002). Ytterligare några na-
turvårdsintressanta arter (jfr Tabell 1), kallade värdearter, har inkluderats i figuren. 

Signalarter 
Utöver rödlistade och skyddade arter påträffades även sex arter som utpekats 
som signalarter (Tabell 1, Figur 10) för skyddsvärd skog (Nitare 2000, Norén m.fl. 
2002).  
 
I övrigt kan också nämnas förekomster i objekten av i övrigt naturvårdsintressanta 
arter, som skalbaggen myskbock (tidigare rödlistad) och stenknäck (Tabell 1, Figur 
11).  

Intryck av inventeringsområdet 
Här följer några summerande intryck av området efter fältinventeringen 2015: 
 

• Inventeringsområdet ligger inom den något kalkfattigare kustskogsreg-
ionen på Öland mellan de mera ädellövsdominerade delarna från Färje-
staden och söderut respektive från Ekerum och norrut. Den kalkfattigare 
och mera sandinblandade jorden medför en för öländska förhållanden 
annorlunda vegetationssammansättning. 

• Området är starkt påverkat av skogsbruk och förändrad markanvändning, 
men hyser fortfarande naturvärden även om inga objekt med högsta na-
turvärde identifierades. 

• Ekhagmarkerna hade tidigare en större areal, men är till största delen för-
störd och överförd till skogsbruk. Beteshävden har därför upphört. Den 
senaste betespåverkan ligger flera år bakåt i tiden. 
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• De aldominerade blandlövskogarna är mestadels yngre, täta och med 
högt örtskikt och/eller ogenomträngliga snår av olika arter av björnbär, 
brännässlor etc. till följd av avverkningar och upphörd hävd. 

• Många av de områden som trots allt bedömdes ha påtagligt till högt na-
turvärde är i behov av restaureringsinsatser (hagmarken, strandängar) re-
spektive bli fredade från skogsbruk (sumpskogarna samt bäckens närhet). 

Påverkan av exploatering 
- Bebyggelse föreslås inom strandskyddade områden. Hur påverkar 

det naturvärdena? 

Allt kring den planerade exploateringen är för närvarande inte känt och Natur-
centrum kan därför bara göra en bedömning utifrån befintliga översiktliga planer, 
dvs. kommunens planprogramkarta.  
 
Planerad verksamhet i områdets centrala västra del ligger till stor del utanför ut-
pekade naturvårdsobjekt. Det föreslagna hotellområdet sträcker sig sålunda fram 
till kanten av det strandnära objekt 1. Däremot kommer de västligaste delarna av 
objekt nr 5 och 6 samt den sydligaste delen av objekt 4 att tas i anspråk av de 
planerade norra delarna av hotellet. I samtliga fall rör det mindre delar av natur-
värdesobjekten, men som dock kan leda till en mer allmän försämring av natur-
värdena genom arealförlust och fragmentering. Om möjligt bör därför föreslaget 
hotellområde förskjutas söderut. Byggnation i strandnära läge kan försvåra möj-
ligheter att återuppta hävd, t.ex. betesdrift, på strandängar, vilket medför en fort-
satt igenväxning och försämring av naturvärden. Friluftsliv kan dock vara positivt 
och bidra till ett ökat slitage, vilket kan gynna en del av mångfalden. 
 
I området tillkommer anläggning av vägar. Vägdragningar medför ofta dränering 
och avverkning av skog och träd, vilket potentiellt sett skulle kunna riskera att 
påverka och försämra naturmiljöer i området. Det är därför viktigt att den slutliga 
vägdragningen och utförandet görs med så begränsade effekter som möjligt på 
hydrologi och skog. Det är i dagsläget oklart mer exakt var dessa vägsträckningar 
kommer att gå inom området, men angivelser på planprogramkartan av sträck-
ningar genom de centrala delarna indikerar att de känsligaste skogsområdena inte 
berörs direkt. Merparten av naturvärdesobjekten som är känsliga för dränering 
(fuktiga till blöta lövskogsmiljöer och bäckzonen) finns nämligen koncentrerade i 
områdets norra delar.  
 
Påverkan kan också ske till exempel genom störning på häckande fåglar. Pro-
blematiken kring störningskänsliga skyddade häckfåglar behandlas dock i sär-
skild utredning (Ottvall 2015). 
 

- Behöver föreslagna avgränsningar av bebyggelse justeras med avse-
ende på naturvärden? Enligt Skogsstyrelsens ”Skogens pärlor” finns 
sumpskog söder och norr om föreslagen bebyggelse. Vilka naturvär-
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den finns det i dessa områden? Hur påverkas de av intilliggande före-
slagen bebyggelse? 

Naturcentrum har pekat ut objekt med bedömda naturvärden i sumpskogar söder 
och norr om föreslagen bebyggelse. Objekt nr 3 med bedömt högt naturvärde 
ligger utanför planerad bebyggelse. Stora delar av objekt nr 8 med påtagligt na-
turvärde kommer däremot att direkt omfattas av bebyggelse. Här kan det finnas 
anledning att se över gränsdragningar för planerad bebyggelse i relation till ut-
bredning av naturvärdesobjektet. Ytterligare påverkan på objekt nr 8 kan komma 
att ske indirekt (se nästa fråga). Om ytterligare vägdragningar, dräneringar och 
avverkningar utförs kommer även fler naturmiljöer att riskera påverkas.  
 

- Kan området för utpekad sumpskog söder om föreslagen bebyggelse 
användas för dagvattenhantering (utan att äventyra ev. naturvär-
den)? 

Det beror på inkommande vatten. Handlar det om direktuppsläpp av vatten 
från hårdgjorda ytor och/eller delar av öppen jordbunden mark, så kan detta 
vatten innehålla höga halter av tungmetaller, näringsbelastande ämnen och 
stora koncentrationer av partiklar (grumlat vatten)? I sådant fall sker negativ 
påverkan på sumpskogens biologiska mångfald och ekologiska processer. Om 
någon slags försedimentering eller infiltration sker av inkommande vatten 
minskar den negativa påverkan.  
 
Viktigt också är vilka mängder av vatten det handlar om och hur det släpps på 
under säsongens lopp. Om vattenpåsläpp efterliknar en naturlig vattenregim 
kan naturvärden tillkomma, bland annat blir sumpskogen än mer attraktiv för 
groddjur. Om vatten däremot enbart påförs vinter-vår och inte sommartid kan 
det leda till att ett till synes gynnsamt lekvatten för groddjur i april bli en fälla 
för växande yngel under sommaren. 
 
För att främja naturvärdena inom inventeringsområdet i samband med expolate-
ring kan flera olika typer av åtgärder utföras. Exempel på naturvårdsåtgärder för 
att gynna naturvärden i området: 
 

• Restaurering och skötsel av ekdominerade skogstyper och strandängar. 
• Avsättning av lövsumpskog, främst runt bäcken i norr, för fri utveckling. 
• Främja gammelekars utveckling i hagmarken och märka ut evighetsträd. 
• Skapa våtmarker för de ytor som bortgår i samband med exploatering. 

 
En särskild skötselplan för gröna värden i området kan tas fram i samband med 
fastställelsen av detaljplanen. Om en sådan plan med konkreta naturvårdsåtgär-
der togs fram skulle det kunna förstärka dagens naturvärden, vilket på så vis 
skulle vara gynnsamt för biologisk mångfald i området. 



 19 

Slutsatser 
• Skogsmarken inom inventeringsområdet är starkt påverkat av skogsbruk. 

Delar av inventeringsområdet kan ändå bedömas ha påtagligt till högt na-
turvärde. Mest värdefullt bedömdes vara en lövsumpskog, en igenväx-
ande strandäng och ett hagmarksobjekt, alla med högt naturvärde.  

• Totalt 20 naturvårdsintressanta arter påträffades under Naturcentrums 
inventering inom inventeringsområdet 2015. Nästan samtliga fynd gjordes 
inom avgränsade naturvärdesobjekt.  

• Av generellt biotopskydd i jordbrukslandskapet identifierades flera sten-
murar och öppna diken, vilka vid exploatering kräver dispens från biotop-
skyddsbestämmelserna. 

• Planerad hotellanläggning ligger mest utanför utpekade naturvärdesob-
jekt, men kommer att ta i anspråk mindre delar av tre naturvårdsobjekt. 
Planerad bebyggelse kommer att påverka ett naturvärdesobjekt. 

• Gröna värden i området kan gynnas genom framtagande av en konkret 
skötselplan i samband med fastställelsen av detaljplanen. En sådan plan 
skulle kunna stärka naturvärdena i området, så att vissa objekt i princip 
skyddas utan åtgärder (nr 3, 4, 6, 7), medan andra behöver restaurering 
och skötsel (nr 1, 2). 
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Bilaga 1. Beskrivning av naturvärdesobjekt inom 
inventeringsområdet 

Högt naturvärde, objekt 1-3 

Objekt 1 – 1,6 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havsstrand, sandig ängsbacke och igenväxande gammal trädgårdsmark. 2015-07-15. 

Datum: 2015-07-15 
Dominerande naturtyp: Igenväxningsmark 
Biotoper: Havsstrand och ängs- och betesmark, båda igenväxande 
Natura 2000 naturtyp: - 
Beskrivning: Sandiga torrängar som via glest träd- och buskskikt (ek, päron, apel, 

enbuskar etc.) övergår i sandiga/grusiga strandängar. Stranden är igenvuxen 
med högört, och har en karakteristisk vegetation av mållor, salttåg, strand-
krypa, toppdån, strandgråbo, rörsvingel etc. I strandzonen växer bland annat 
ålnate och vitstjälksmöja (båda är ovanliga på Öland), styvnate, bandtång etc. 

Biotopkvalitéer: Havsstrand och sandiga torrängar. 
Naturvårdsarter: Huggorm (Artskydd), vanlig snok (Artskydd) och gulsparv VU. 
Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde. 
Gränsöverskridande objekt: - 
Lagligt skydd: Omfattas av strandskydd. 
Tidigare inventeringar: - 
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Objekt 2 – 4,1 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekhagmark, åkerbryn och sandig torräng. 2015-08-10. 

Datum: 2015-07-15, 2015-08-10 
Dominerande naturtyp: Skog och träd  
Biotoper: Ekhagmark, åkerbryn, sandig torräng 
Natura 2000 naturtyp: Trädklädd betesmark 9070 
Beskrivning: Luckig före detta betesmark med stort inslag av hagmarksekar, vissa 

delar med yngre björk efter avverkningar. Sandiga torrängar ingår med glest 
buskskikt och äldre stenmurar. Torrängarna med bland annat sandstarr, 
fårsvingel och en örtrik flora. 

Biotopkvalitéer: Förekomst av grövre ek samt inslag av grov asp, sälg, rönn, 
vildapel m.m. Gott om ekved (delvis grov), hålträd, stenblock och brynmiljöer. 
Tydlig betespåverkad vegetation. 

Naturvårdsarter: Gullviva (fridlyst, Artskydd), buskstjärnblomma SIG, myskbock 
övrig värdeart. 

Utslagsgivande värdeaspekter: Högt biotopvärde och påtagligt artvärde. 
Gränsöverskridande objekt: - 
Lagligt skydd: Inget känt. 
Tidigare inventeringar: - 
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Objekt 3 – 1,8 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blandskog, delvis av sumpskogskaraktär och bäck. 2015-08-10. 

Besöksdatum: 2015-07-15 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Blandskog, sumpskog 
Natura 2000 naturtyp: Lövsumpskog 9080 
Beskrivning: Olikåldrig blandskog med ek/ask/gran/sälg kring naturlig bäckfåra. 

Stort inslag av äldre hassel. Del av objektet är utpekad som nyckelbiotop och 
sumpskog (Skogsstyrelsen). 

Biotopkvalitéer: Förekomst av grövre ek, ask, sälg m.fl. grov död ved, senvuxna 
träd och alsocklar. 

Naturvårdsarter: Vresalm VU, ask EN, skogsalm CR, gröngöling NT, kungsfågel VU, 
buskstjärnblomma SIG, lönnlav SIG, hässleklocka SIG. 

Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och högt artvärde. 
Gränsöverskridande objekt: - 
Lagligt skydd: Strandskydd kring bäcken. 
Tidigare inventeringar: Nyckelbiotopsinventeringen (Skogsstyrelsen). 
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Påtagligt naturvärde, objekt nr 4-8 

Objekt 4 – 2,4 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bladvassområde utanför bäckutflöde. 2015-07-15. 

Datum: 2015-07-15 
Dominerande naturtyp: Havsstrand 
Biotoper: Vass, bäckutflöde 
Natura 2000 naturtyp: - 
Beskrivning: Stort vassbälte vid Kalmarsund utanför och kring ett naturligt 

bäckutflöde. 
Biotopkvalitéer: Vassbälte 
Naturvårdsarter: Brun kärrhök 1 par häckning ART och sävsparv NT. 
Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde och visst artvärde. 
Gränsöverskridande objekt: - 
Lagligt skydd: Omfattas av strandskydd. 
Tidigare inventeringar: - 
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Objekt 5 – 0,5 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skogsbryn med grova träd längs med stenmur. 2015-08-10. 

Besöksdatum: 2015-07-15, 2015-08-10 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Skogsbryn och lövskog 
Natura 2000 naturtyp: - 
Beskrivning: Grov-medelålders ek med inslag av rönn, björk m.fl. i bryn mot åker 

längs stenmur. Längs muren norrut fortsätter den fina strukturen upp till 
mötet med delområde 5.  

Biotopkvalitéer: Förekomst av grövre ek, stenmur, grov död ved. Tydlig 
betespåverkad vegetation. 

Naturvårdsarter: Inga noterade. 
Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde. 
Gränsöverskridande objekt: - 
Lagligt skydd: Stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet. 
Tidigare inventeringar: - 
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Objekt 6 – 2,0 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blandlövskog, delvis alsumpskog av frisk-fuktig typ. Högörtvegetation. 2015-08-10. 

Datum: 2015-07-15 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Lövskog 
Natura 2000 naturtyp: - 
Beskrivning: Ej slutavverkad halvgrov kontinuitetsskog med al, ek, rönn, björk med 

inslag av apel, alm och ask. Buskrikt och högörtvegetation. Luckigt. Svår-
inventerat objekt, men med en mycket hög potential för rödlistade arter och 
signalarter för skyddsvärd skog. 

Biotopkvalitéer: Förekomst av grova träd, stenmur, grov död ved, mosaik, 
olikåldrigt, bärande träd, hög artdiversitet. 

Naturvårdsarter: Mindre hackspett bohål NT och glansfläck SIG. 
Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: - 
Lagligt skydd: Stenmuren omfattas av det generella biotopskyddet. 
Tidigare inventeringar: - 
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Objekt 7 – 6,0 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medelålders alsumpskog av frisk-fuktig typ. Högörtvegetation. 2015-08-10. 

Besöksdatum: 2015-07-15 
Dominerande naturtyp: Skog och träd 
Biotoper: Lövsumpskog, skogsbäck 
Natura 2000 naturtyp: Lövsumpskog 9080 
Beskrivning: Medelålders lövsumpskog dominerad av klibbal. Högört och tätt 

buskskikt av bland annat björnbär gör området delvis mycket svårinventerat. 
Objektet är delvis kraftigt påverkat av skogsbruk, men är i de västra delarna 
kring bäckutflödet mycket vackert utbildad alsumpskog med högörtvegetation 
av älgört, videört, bäckmärke, kabbeleka, blekbalsamin etc. 

Biotopkvalitéer: Lövsumpskog, grova träd, grov död ved och bärande träd. 
Naturvårdsarter: Skogsalm CR, ask EN och mindre hackspett NT. 
Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde.  
Gränsöverskridande objekt: - 
Lagligt skydd: Strandskydd kring bäcken och i områdets västra delar. 
Tidigare inventeringar: - 
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Objekt 8 – 0,4 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lövsumpskog. 2015-08-10. 

Besöksdatum: 2015-07-15, 2015-08-10 
Dominerande naturtyp (SIS 2014): Skog och träd 
Biotoper: Lövsumpskog 
Natura 2000 naturtyp (Löfroth 1997): Lövsumpskog 9080 
Beskrivning: Medelålders ek i smärre sumpskogsparti med inslag av al, ask, asp, 

sälg, gran etc. Enstaka av ekarna är grövre. Påverkad i kanterna av gallringar 
samt åkerväg, men en kärna återstår. 

Biotopkvalitéer: Förekomst av lite grövre ekar, död ved, senvuxna träd, sumpskog, 
alsocklar, ask och grov asp. 

Naturvårdsarter: Liten sönderfallslav NT. 
Utslagsgivande värdeaspekter: Påtagligt biotopvärde och visst artvärde 
Gränsöverskridande objekt: - 
Lagligt skydd: Inget känt. 
Tidigare inventeringar: - 
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Bilaga 2. Foton av naturvårdsarter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vresalm (sårbar, VU). Fotograferad i Mittlandsskogen. 2013-09-27.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myskbock, en naturvärdesintressant art. Gnagspår i sälg efter myskbock sågs inom 
inventeringsområdet. Fotograferad i Degerhamn på södra Öland.  
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	Skyddade arter
	Figur 10. Fyndplatser för rödlistade arter (ArtDatabanken 2015) som noterades i samband med Naturcentrums inventering i området 2015. Notera att flera av de rödlistade arterna också kan vara skyddade enligt Artskyddsförordningen. Det gäller särskilt f...
	Figur 11. Fyndplatser för skyddade arter (Artskyddsförordningen 2007: 845) och signalarter för skyddsvärd skog (Nitare 2000, Norén m.fl. 2002). Ytterligare några naturvårdsintressanta arter (jfr Tabell 1), kallade värdearter, har inkluderats i figuren.
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	Möllstorp Bilagor 2015-12-09
	Bilaga 1. Beskrivning av naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet
	Högt naturvärde, objekt 1-3
	Objekt 1 – 1,6 ha
	Havsstrand, sandig ängsbacke och igenväxande gammal trädgårdsmark. 2015-07-15.

	Objekt 2 – 4,1 ha
	Ekhagmark, åkerbryn och sandig torräng. 2015-08-10.

	Objekt 3 – 1,8 ha
	Blandskog, delvis av sumpskogskaraktär och bäck. 2015-08-10.


	Påtagligt naturvärde, objekt nr 4-8
	Objekt 4 – 2,4 ha
	Bladvassområde utanför bäckutflöde. 2015-07-15.

	Objekt 5 – 0,5 ha
	Skogsbryn med grova träd längs med stenmur. 2015-08-10.

	Objekt 6 – 2,0 ha
	Blandlövskog, delvis alsumpskog av frisk-fuktig typ. Högörtvegetation. 2015-08-10.

	Objekt 7 – 6,0 ha
	Medelålders alsumpskog av frisk-fuktig typ. Högörtvegetation. 2015-08-10.

	Objekt 8 – 0,4 ha
	Lövsumpskog. 2015-08-10.



	Bilaga 2. Foton av naturvårdsarter
	Vresalm (sårbar, VU). Fotograferad i Mittlandsskogen. 2013-09-27.
	Myskbock, en naturvärdesintressant art. Gnagspår i sälg efter myskbock sågs inom inventeringsområdet. Fotograferad i Degerhamn på södra Öland.



