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Detaljplan för Björnhovda 31:1 m.fl. – Färjestadens 
industriområde 

Naturvärdesbedömning 

Bakgrund 

En ny detaljplan ska tas fram för Färjestadens industriområde, fastighet 

Björnhovda 31:1 m.fl. Syftet med detaljplanen är att bättre anpassa gällande 

plan till dagens behov för verksamheter, värdefull natur, dagvattenhantering, 

byggnadsvolymer, samt gators sträckning och utbredning. 

Gällande detaljplan för industriändamål gör det möjligt att bebygga 

åkermarken. Kommunen vill nu göra en ny detaljplan för att kunna tillåta 

verksamheter med högre byggnader eftersom detta medför att marken kan 

utnyttjas bättre. Planförslaget syftar också till att ett genomförande av 

detaljplanen ska ta bättre hänsyn till kvarvarande strukturer i 

odlingslandskapet så som stenmurar, diken och ekar.  

Syfte 

En översiktlig naturvärdesbedömning har gjorts för att ta reda på vilka 

naturvärden som finns i planområdet i dagsläget, som underlag för att göra 

anpassningar av detaljplanen. Syftet är även att göra en bedömning av 

detaljplanens påverkan på naturvärdena. 

En genomgång av befintligt kunskapsunderlag har gjorts genom sök i 

Artportalen. Naturvärdena har inventerats i fält vid flera platsbesök bl.a. 18/6 

och 9/7 2019 samt 8/4 2020. 

Områdesbeskrivning 

Planområdet omfattar ca 12 ha och utgörs av mark som är planlagd för 

industriändamål. Större delen av planområdet är ännu inte utbyggt, utan 

nyttas fortfarande som jordbruksmark. Jordbruksskiftena avgränsas med 

stenmurar. Längs stenmurarna växer ekar och buskage av t.ex. slån. I norra 

delen finns naturmark som utgörs av klippt gräsmark, igenväxande mark 

med buskage samt en mindre damm som har använts för bevattning.  

I sydvästra samt sydöstra delen av planområdet finns anlagd industrimark 

med hårdgjorda ytor och byggnader längs Industrigatan.  
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Figur 1. Områdets lokalisering i industriområdet, östra delen av Färjestaden. 

 

Figur 2. Planområdets avgränsning, röd, fet streckad linje. 

Rödlistade och skyddade arter 

Enligt artportalen finns inga kända rödlistade arter inom planområdet, 

förutom backsvala som har setts flyga förbi Industrigatan 2017. Backsvala är 

även skyddad genom artskyddsförordningen (Afo). Inga andra skyddade 

växter eller djur finns rapporterade inom planområdet.  

Rovfågeln röd glada är också skyddad genom Afo och sågs flyga förbi 

Industrigatan strax öster om planområdet 2015. 
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Några döda exemplar av den fridlysta skalbaggen ekoxe noterades på 

marken vid fägatan i östra delen av planområdet vid platsbesök i juni 2019. 

En sammanställning av rödlistade och skyddade arter inom planområdet eller 

i dess närhet visas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Rödlistade/skyddade arter inom planområdet eller i dess närhet (Artportalen 

2020-05-11 samt noterat vid platsbesök). 

Art Plats Kommentar 

Backsvala Industrigatan, sågs flyga 

över området. 

Rödlistad (VU). Noterad 

2017. Förbiflygande. 

Bolmört Vid Fjärrvärmeverket samt 

vid Rökgatan, Industrigatan 

öster om planområdet. 

Rödlistad (NT). Noterad 

2009, 2010, 2011 

Ekoxe Vid fägatan i östra kanten 

av planområdet. 

Fridlyst, bilaga 1 Afo. 

Noterad vid platsbesök i 

juni 2019.  

Grönsångare Industrigatan/Rökgatan 

öster om planområdet. 

Rödlistad (NT). Noterad 

sång 2015. 

Kalvnos Ruderatmark vid 

Industrigatan, strax väster 

om planområdet. 

Fridlyst. Rödlistad (NT). 

Noterad 2003, men blev 

överskottad några timmar 

efter fyndet. 

Luddvicker Ruderatmark Industrigatan, 

strax väster om 

planområdet. 

Rödlistad (VU), Noterad 

2004. 

Paddfot Ruderatmark, 

Industrigatan/Rökgatan 

öster om planområdet. 

Rödlistad (NT). Noterad 

2011. 

Röd Glada Industrigatan/Rökgatan 

öster om planområdet. 

Bilaga 1, Afo. 

Förbiflygande. 

Rödklintsplattmal Industrigatan/Rökgatan 

öster om planområdet. 

Rödlistad (VU). Noterad 

2010. 

Sommarklynne Ruderatmark, Industrigatan, 

strax väster om 

planområdet. 

Rödlistad (VU). Noterad 

2003. 

Svartfläckad rödrock Industrigatan/Rökgatan 

öster om planområdet. 

Rödlistad (NT). Noterad 

2018. 

Vippärt Industrigatan/Rökgatan 

öster om planområdet. 

Rödlistad (NT). Noterad på 

jordhög 2007. 
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Figur 3. Rödlistade arter (gula punkter) 2000-2020 inrapporterade i Artportalen. Röd 

linje markerar ungefärligt planområdets gräns. Gult område visar området där 

backsvala har noterats (inom hela industriområdet). 

Samtliga rödlistade växter har setts på ruderatmark och längs vägkanter i 

industriområdet, i anslutning till planområdet. 

Backsvalorna som har setts var förbiflygande och inte noterat häckande i 

området. Backsvalor häckar i sandbrinkar och är beroende av branta väggar 

av sand eller finare grus för sin häckning. De lever av insekter som fångas i 

luften.  

Även den röda gladan som noterats var förbiflygande. De bygger sina bon i 

höga träd och är allätare (t.ex. fågelungar, insekter, grodor och små 

däggdjur). 

Grönsångaren hördes spela vid Industrigatan strax öster om planområdet. 

Arten bygger sitt bo på marken i skydd av en tuva, trädrot eller dolt bland 

frodig växtlighet och lever av små insekter. 

De döda ekoxar som påträffades låg på traktorvägen vid fägatan. Ekoxen 

lever i lövskogar med framförallt ek där dess larver utvecklas i stubbar och 

döda rotdelar. Som fullvuxen livnär den sig på sav från gamla ekar.  
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Generella biotopskydd 

Stenmurar och öppna diken i jordbruksmark är skyddade genom 

biotopskydd, enligt 7 kap miljöbalken. Det krävs dispens från biotopskyddet 

för eventuella ingrepp. Det finns flera stenmurar och öppna diken inom 

planområdet, se karta. I östra delen av planområdet löper en fägata som 

avgränsas av stenmurar. Den anlagda bevattningsdammen bedöms inte 

omfattas av biotopskydd.  

 

 

Figur 4. Karta över generella biotopskydd inom planområdet. Blå linjer markerar 

biotopskydd i form av stenmurar och diken. 

 

Beskrivning av planområdets naturvärden 

Större delen av planområdet utgörs av brukad åkermark och hårdgjorda ytor 

för industri, vilka saknar högre naturvärden. Höga naturvärden bedöms 

finnas i de generella biotopskydden, stenmurar och diken, vilka kantas av 

ekar som är av stort värde bl.a. för ekoxen. Höga naturvärden bedöms också 

finnas i planområdets nordöstra del som utgörs av igenväxande mark med 

grövre ekar, blommande buskar och en mindre damm. Se figur 5. 
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Figur 5. Planområdets naturvärden. Blå linjer markerar biotopskydd i form av 

stenmurar och diken. Grova ekar längs stenmurarna har mätts in. Grönrutigt område 

i norra delen av planområdet markerar ett naturvärdesobjekt med igenväxande mark 

med grövre ekar, blommande buskar och en damm. 

 

Stenmurar, öppna diken och ekar 

I området finns höga naturvärden längs skiftesgränser i form av grövre ekar, 

öppna diken, stenmurar samt fägatan.  

Ekarna är medelgrova till grova och relativt vidkroniga. Medelgrova till 

grova ekar (stamdiameter ca 40 cm eller mer) har mätts in och markeras på 

plankarta. Längs stenmurarna i norr finns ett par grova ekar med 

stamdiameter ca 80 cm-100 cm. 

Längs vissa stenmurar har röjning skett och grövre träd har avverkats. 

Stenmurarna i området är i övrigt till stor del överväxta av buskage, framför 

allt slån men även hallon i vissa delar. Längs stenmurarna går mindre diken, 

vilka vid tidpunkten var torrlagda och delvis igenväxta. 
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Figur 6 Åkermark i västra delen av planområdet, med angränsande stenmur, buskage 

och ekar. 

 

 

Figur 7. Ek längs stenmur i förgrunden, pumpaodling i bakgrunden. 

 

Längs östra plangränsen finns en gammal fägata som delvis är raserad och 

igenväxt. I norra delen av fägatan finns den grova, spruckna, stammen av en 

död gammal ek. Den döda veden erbjuder livsmiljö för en mängd olika arter 

bland svampar, lavar och insekter. Längs fägatan är artrikedomen större än i 

övriga området, här växer förutom ek, sälg, ask, björk, apel, körsbär, hassel, 

hagtorn och slån. Området är i dagsläget slyigt och svårframkomligt. Väster 

om fägatan leder en traktorväg där stor blåklocka noterades. På marken längs 

traktorvägen låg vid besöket i juni flera döda ekoxar. 
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Figur 8-9. Traktorväg längs den gamla fägatan, där stammen av en död gammal ek 

står. 

 

Naturvärdesobjekt – Igenväxande mark med grövre ekar och en damm 

I nordöstra delen av planområdet finns igenväxande mark med grövre ekar, 

blommande buskar och en mindre damm som har använts för bevattning. 

Höga naturvärden finns i de grövre ekar som står längs stenmuren i söder 

samt i den variation av livsmiljöer som skapar förutsättningar för en rik 

biologisk mångfald. 

En stig leder genom området i öst-västlig riktning. Stigen finns med på 

ortofoto från 1950-talet och har en koppling till fägatan i öster. 

Längs stigen växer en varierad och ganska näringsgynnad flora med olika 

gräs och arter som maskros, rödklöver, hundkäx, nässlor, ängssyra, röllika, 

cikoria, brudbröd, ängsvädd, väddklint, gulmåra, vitmåra. Kring dammen 

finns en mer högväxt vegetation med vass, älgört, nässlor, hallonsnår och 

tistlar. I östra delen smalnar området av och omgärdas av slån och lövträd 

som ek och ask. Grövre ekar står längs stenmuren mot söder. 
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Figur 10-11. En stig leder genom området som kantas av buskage och lövträd. 

 

 

Figur 12. En mindre bevattningsdamm finns i området. 
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Områdets variation med blommande buskar, grövre ekar och en öppen 

damm ger förutsättningar för en rik biologisk mångfald. De grova ekarna är 

av betydelse för att ekoxen ska kunna fortsätta finnas i området. 

Området utgör brynmiljöer mot åkrar i både söder och norr. Variationsrika 

brynmiljöer är betydelsefulla för många växter och djur.  

 

Slutsats och diskussion 

Inom planområdet finns naturvärden i de objekt som omfattas av generella 

biotopskydd, dvs stenmurar och diken, samt de ekar som växer längs 

stenmurarna. Det finns en död gammal ek vid fägatan i östra kanten av 

planområdet som är av stort värde för ekoxe och andra insekter. Ekarna som 

står längs stenmurarna i planområdet bedöms utgöra spridningskorridorer för 

ekoxe som noterats i området. 

Det finns även ett naturvärdesobjekt i planområdets norra del, som utgörs av 

ett område med igenväxande öppen mark som omgärdas av blommande 

buskar och lövträd. I området finns en bevattningsdamm och grövre ekar. 

Området utgör brynmiljöer mot åkrar i både söder och norr. Variationsrika 

brynmiljöer är betydelsefulla för många växter och djur. Miljöerna kan bidra 

till många ekosystemtjänster, bland annat gynnar de nyttodjur som bidrar 

med pollinering och biologiskt växtskydd mot åkermarkens grödor. När 

området i söder bebyggs kan området utgöra en grön lunga mot de 

hårdgjorda ytorna och fortfarande utgöra brynmiljö mot åkrarna i norr. 

Så stor andel som möjligt av de stenmurar och ekar som mätts in i området 

bör bevaras. Fägatan bör bevaras och genom en försiktig restaurering kan 

dess kulturvärden lyftas fram och naturvärdena öka.  

Ekoxen gynnas av värme och solbelysta ekar. För att göra det möjligt för 

ekoxe att fortsätta spridas i området bör så många ekar som möjligt i 

området få stå kvar, framförallt de grövre inmätta ekarna. Kring grövre ekar 

kan det behöva ske en försiktig röjning för att öka solstrålningen och ge 

ekarna ett ökat utrymme. Det är gynnsamt att låta befintliga grova ekstubbar 

vara kvar för ekoxens larvutveckling. I de fall stenmurar måste tas bort eller 

ekar avverkas, bör kompensationsåtgärder vidtas. Exempel på 

kompensationsåtgärder är att stenar kan användas för att bygga på andra 

stenmurar i området eller för att restaurera fägatan. Vid avverkning av grövre 

ekar bör nya ekar planteras och stubben bör lämnas alternativt flyttas och 

grävas ner på annan plats för att gynna ekoxen. 

Backsvala häckar troligen inte inom området, utan använder området som 

födosöksområde. Även för övriga fågelarter bedöms området framförallt 

användas som födosöksområde. Miljön kring dammen med träd och buskage 

i norra delen samt fägatan med träd och buskage kan vara lämpliga biotoper 

för småfåglar. Eventuell röjning i dessa områden bör därför inte ske under 

häckningsperiod april-juli.  

De rödlistade växter som noterats på ruderatmark och längs vägkanter i 

närområdet kan tillfälligt gynnas av markarbeten i området. 

 


