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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 
 
Miljökonsultföretaget Calluna fick under våren 2015 i uppdrag av Mörbylånga kommun att 
genomföra en naturvärdesinventering (NVI) enligt standarden SS 199000:2014 (Swedish 
Standards Institute, 2014a) med utförandenivå medel, samt fördjupade inventeringar av arter ur 
djurgrupperna groddjur, fåglar och insekter.   
 
Syftet med uppdraget var att utöka kunskaperna om inventeringsområdets naturvärden och arter. 
Denna rapport beskriver inventeringarnas resultat och slutsatser, och är tänkt att fungera som 
underlag inför den fortsatta planeringen av en detaljplan för området och till den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska upprättas för planen.  

1.2 Bakgrund 
 
Mörbylånga kommun håller på att ta fram en detaljplan för ny bostadsbebyggelse vid Isgärde 
som ligger alldeles söder om Stora Rör vid Ölands västra kust, figur 1. Planen omfattar 
maximalt sju bostadsfastigheter inom ett område som idag utgörs av lövskog.  
 
Syftet med planen är att ändra ändamål från barnkoloni till bostad och möjliggöra byggnation av 
friliggande bostäder. Syftet är också att möjliggöra utbyggnad av VA-nätet för planområdet 
samt för de fastigheter utefter Isgärdevägen som saknar kommunalt vatten och avlopp och att 
skydda värdefull natur inom området.  
 
 

 
 
Figur 1. Kartan visar utredningsområdet för MKB:n, vilket föreslås vara detsamma som planområdet 
Isgärde (markerat med röd gräns i lilla förstorade kartan).  
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2 Metod 

2.1 Naturvärdesinventering 
 
Naturvärdesinventeringen har skett enligt Svensk Standard SIS (2014a) och Svensk Standard 
SIS (2014b), utförandenivå Medel, vilket innebär att den minsta obligatoriska karteringsenheten 
var 0,1 ha eller ett linjeformat objekt med en längd på minst 50 m och en bredd på 0,5 m eller 
mer.  
 
Fältbesöken genomfördes 15-16 juni 2015. Området inventerades enligt standarden, förutom att 
en flygbildstolkning av området inte gjordes. Anledningen till detta är inventeringsområdets 
lilla yta. Det område som var aktuellt för inventeringen visas på figur 2.  
 

 
Figur 2. Plangränsen motsvarar inventeringsområdet. 
 
 
De två aspekter som bedömdes vid inventeringen var biotopvärde och artvärde. Enligt 
standarden omfattar biotopvärdet biotopkvalitet samt sällsynthet och hot. För arter gjordes 
bedömningen av förekomst av naturvårdsarter, rödlistade arter, hotade arter samt artrikedom. 
Naturvårdsarter omfattar bl.a. skogliga signalarter, indikatorarter för äng och bete, men också 
arter som lyfts fram av konsulten, tillsammans med en motivering. 

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,
USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community; Esri, HERE, DeLorme, TomTom, MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Plangräns
0 30 6015 45 m / 2015-05-20

Planområde
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2.2 Inmätning av träd 
 
I samband med naturvärdesinventeringen mättes värdefulla träd in. Detta skedde med en iPad 
med programmet Collector. Inmätningen skedde med en GPS som finns i programmet. I 
skogsmark kan det ändå vara svårt att få en korrekt punkt för ett träd, varför en viss felmarginal 
måste accepteras. 

2.3 Fågelinventering 
 
Fågelinventeringen utfördes med en punkttaxering. Anledningen till detta var dels att området 
var litet, dels att det bitvis var mycket svårframkomligt och att det därför bedömdes att fåglarna 
skulle störas av det bullriga framträngandet i skogen. Punkttaxeringen skedde från fyra punkter 
jämt fördelade över ytan.  
 
Besök genomfördes vid två tillfällen, 25-26 maj och 15-17 juni 2015. Vi båda tillfällena gjordes 
inventeringsbesök både morgon och kväll. Arter som noterades revirhävdande (sjungande 
hanar) noterades. En uppskattning av antalet sjungande hanar gjordes också. Inventeringen 
sammanfattades därefter i en tabell.  

2.4 Insektsinventering 
 
Insektsinventeringen genomfördes genom fritt eftersök med främst håvning. Dagfjärilar, humlor 
och andra gaddsteklar, skalbaggar och blomflugor var de insektsgrupper som främst eftersöktes. 
Det substrat som främst genomsöktes var blommor, men även död ved. 
 
Besök genomfördes vid två tillfällen, 25-26 maj och 15-17 juni 2015. Vi båda tillfällena gjordes 
inventeringsbesöken dagtid vid varmt och soligt väder.  

2.5 Inventering av groddjur 
 
Området eftersöktes på lekvatten för långbensgroda våren 2015. Området som planeras för 
exploatering besöktes dagtid den 25 mars 2015 av Robert Björklind och 10 april 2015 av Håkan 
Sandsten. Området strövades igenom och lekvatten eftersöktes. Den närliggande 
nyckelbiotopen, som beskrivs i Länsstyrelsens naturvårdsplan 
(Länsstyrelsen 2001) genomströvades mer översiktligt 25 mars, och området norr om Isgärde 
4:47 undersöktes översiktligt 10 april. Kontakt med den närboende Tin Eriksson togs båda 
datumen och hon visade potentiella lekvatten i området nära exploateringsområdet, samt två 
lekvatten för långbensgroda på den egna tomten som gränsar till nyckelbiotopen. Hon berättade 
att långbensgroda hade lekt där 2015 (och två romklumpar av långbensgroda upptäcktes 10 april 
i var sin trädgårdsdamm). 
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3 Resultat - Naturvärdesinventering 

3.1 Sammanfattande beskrivning av planområdet 
 
Området som är planerat för exploatering är en lövskog dominerad av ek. Området har tidigare 
betats och hänger samman med ett större lövskogsområde som av Skogsstyrelsen är klassad som 
nyckelbiotop. Hela området omfattas av Länsstyrelsens naturvårsplan område (N40, klass 3). 
Endast en mindre del av exploateringsområdet är klassat som nyckelbiotop, men bedömningen 
är att nästan hela planområdet har liknande värden.  
 
Trädskiktet domineras av ek med en stamdiameter på 4-7 dm och en uppskattad ålder på upp till 
150 år. Längs den västra gränsen, vid stigen, står ett par grövre ekar med en största 
stamdiameter på ca 11 dm och en uppskattad ålder på ca 200 år. Ekarna förekommer allmänt 
spritt över området. Flera av ekarna har tämligen vida kronor som visar att de vuxit upp i öppen 
mark. I buskiktet växer främst yngre hassel och lövsly rikligt, figur 3. Några avsevärt grövre 
hasselbuskar finns nära nyckelbiotopen i sydväst och här mäter de grövsta stammarna ca 2 dm. I 
de här buskarna finns också en del död ved. Glest spritt i området växer tallar med en 
stamdiameter på 5-6 dm och de har grov bark eller pansarbark som visar på hög ålder, ca 150 år. 
Även trädslag som björk, ask, körsbär och gran förekommer i området. Död ved förekommer 
tämligen allmänt i området ofta som grov ved och den finns i olika nedbrytningsstadier. I den 
norra delen av området rinner ett mindre, öppet dike med strömmande vatten. I öster finns ett 
grunt dike som vid besöket endast höll lite vatten.  
 
Området är igenväxande till skillnad från andra delar av nyckelbiotopen där en gallring av yngre 
träd och buskskikt skett. Mindre småvatten/sumpiga område finns utanför 
exploateringsområdet. Stenmurarna ligger troligen längs med gränserna för planområdet. 

3.2 Identifierade naturvärden 
 
Ett naturvärdesobjekt identifierades, men det täcker å andra sidan nästan hela planområdet. Det 
handlar om en drygt hundraårig ädellövskog dominerad av ek.  
 
Sedan tidigare har det varit känt att den västra och den sydvästra delen av planområdet ingår i 
ädellövskogen vid Stora Rör, en nyckelbiotop som sträcker sig långt utanför planområdet. 
Området bedöms ha högt naturvärde med hasselrik ekskog med grova och gamla ekar, lång 
trädkontinuitet, samt ett litet alkärr i norra delen. Området skyddas som naturområde genom 
planbestämmelser som kräver att mark och vegetation skall bevaras. Marklov krävs för fällning 
av träd inom hela östra planområdet.  
 
Vid fältbesöket noterades att nyckelbiotopen, inom planområdet, har ungefär samma kvaliteter 
som den stora delen utanför, och det finns därför ingen anledning att klassa den delen 
annorlunda. Ädellövskogen inom plangränsen men utanför den befintliga nyckelbiotopen har 
samma naturvärden som nyckelbiotopen och det är därför en så stor del av planområdet klassats 
som ädellövskog med högt naturvärde.  
 
I området noterades flera skogliga signalarter: blåsippa, bäckbräsma, murgröna, nästrot och 
tandrot. Ask och alm noterades, två trädslag som hotas av respektive aggresiva 
svampsjukdomar. 
 
I Skogsstyrelsens databas Skogens pärlor har nyckelbiotopen ärendebeteckning N 1588-1993. 
Biotopkaraktären beskrivs på följande sätt:  
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”Stengärdesgård, rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, rörligt markvatten, 
sjö/havsstrand avgränsar del av objektet samt området är översilat. Element som noterades vid 
Skogsstyrelsens besök 1993 var träd med rovfågelbo, döende träd, gammal hassel, gammal ek, 
trädhåligheter, bohål, senvuxen ek, låga av asp samt låga av ädellövträd.” 
 
Följande biotopkaraktärer och element noterades inom planområdet vid fältbesöket i juni 2015: 
Stengärdesgård, rikligt med grova träd, spärrgreniga grova träd, rörligt markvatten (längst i 
sydost) och området är översilat (längst i sydost), samt döende träd, gammal hassel, gammal ek 
samt låga av ädellövträd.  
 
Skogsområdet som identifierats som naturvärde hör till Natura 2000-naturtypen Näringsrik 
ekskog, EU-kod 9160.  
 
Förutom ädellövskogen noterades två diken och några stenmurar, figur 3. Diket och stenmuren 
som sträcker sig längs den nordöstra kanten bör betraktas som biotopskyddade eftersom de 
gränsar till öppen mark. Brynet nordost om den nämnda muren och diket är dock ganska 
igenvuxet, men det är ändå ett bryn ut mot öppen mark och bör betraktas som biotopskyddade. 
Övriga stenmurar och diken ligger i skogsmark och ska därför inte betraktas som 
biotopskyddade, men det kan ändå vara lämpligt att ta hänsyn till dessa vid en exploatering.  
 

 
Figur 3. Dike längs med nordöstra delen av planområdet 
 
 
Naturvärdesobjektet, dikena och stenmurarna sammanfattas i tabell 1. I bilaga 1 beskrivs 
områdena mer ingående. I bilaga 2 visas områdena på en karta.  
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Tabell 1. Naturvärdesobjekt, Solbergamarken, Borgholms kommun, 2015.  
Naturvärdesobjekt Klassning Kommentar 
1. Ädellövskog  Naturvärdesklass 

2, Högt 
naturvärde 

Ädellövskog, Natura 2000-naturtypen Näringsrik ekskog 
(9160). Skogliga signalarter, några ovanliga 
insektsarter, artrikt fågelliv, gamla träd, gammal hassel, 
grov död ved.  

Dike längs den nordöstra kanten Biotopskydd Djupt dike med vid inventeringstillfället lite rinnande 
vatten 

Stenmur längs den nordöstra kanten Biotopskydd  
Dike i den östra delen  Grunt dike som längst i söder övergår i en trumma. 

Inget vatten vid inventeringstillfället. 
Stenmur i väster  Stora stenar lagda i rad. Till viss del solexponerad. 
Stenmur i söder  Kort stenmur i skog. Möjligen utanför 

inventeringsområdet, mer troligt gränsmur och ska då 
kanske ligga längs gränsen. 

3.3 Tidigare kända artfynd 
 
Några naturvårdsintresanta arter finns noterade från eller strax utanför planområdet: 
signalarterna blåsippa, gulsippa, murgröna, ormbär, storrams, tandrot, tvåblad och glansfläck, 
den rödlistade skalbaggen mindre ekbock samt den likaledes rödlistade mindre hackspett.  
 
För samtliga dessa arter är det rimligt att anta att de har livsmiljöer inom planområdets gränser. 
Flera av arterna påträffades vid fältbesöken i juni 2015. 

4 Resultat – övriga metoder 

4.1 Inmätning av värdefulla träd 
 
Vid inventeringen mättes 81 träd in. De flesta, 61 st., var ekar. Övriga träd var (med antalet i 
parentes) ask (10), tall (3), sälg (2), hassel (2), asp (2) och fågelbär (1).  
 
Det grövsta trädet var en ek med en stamdiameter på 11 dm. Trädet stod i anslutning till 
stenmuren i den västra delen. Samtliga träd med en stamdiameter på 4 dm eller mer har mätts in. 
För ek beräknas åldern för ekarna med en stamdiameter på 4 dm vara ca 100 år. Eken med en 
diameter på 11 dm beräknas vara ca 200 år gammal. Andra träd med gamla individer var 
tallarna där de äldsta beräknas vara en bit över 100 år. De två hasselbuskarna som mättes in 
hade en största stamdiameter på ca 2 dm, men i båda fallen fanns i buketterna god tillgång på 
död hasselved.  

4.2 Fågelinventering 
 
Vid inventeringsbesöken noterades sammanlagt 25 fågelarter. Av dessa noterades 20 uppvisa 
någon form av häckningsindicium (revirhävdande hane). Tre arter bara hördes utanför 
planområdet men det finns skäl att anta att planområdet i större eller mindre utsträckning 
utnyttjas för t.ex. födosök, eller vissa år häckning. Dessa tre arter var domherre, 
halsbandsflugsnappare och spillkråka. För två arter, ormvråk och tornseglare, noterades 
förbiflygande fåglar.  
 
De arter som bedömdes ha flest revir var bofink, lövsångare, rödhake och taltrast med fyra 
sjungande hanar vardera. Tornseglare, en rödlistad art, flög födosökande över skogen men 
häckar inte i området.  
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De mest intressanta arterna var den rödlistade spillkråkan samt halsbandsflugsnappare, en art 
upptagen i fågeldirektivet. Ett träd inom planområdet hade tydliga tecken på att en spillkråka 
letat hästmyror i en trädbas. Halsbandsflugsnappare noterades senare med två revir strax utanför 
planområdet, men enligt en förbipasserande närboende har arten hörts i anslutning till stigen 
genom planområdets norra del, och den uppgiften får anses vara trovärdig. Värt att notera är 
också entita, en mes som ställer ganska höga krav på sin livsmiljö, och som därför av Calluna 
anges som naturvårdsart.  

4.3 Insektsinventering 
 
Den största inventeringsinsatsen gjordes genom att håva och observera insekter i blommor. I 
den västra delen av området fanns ett bestånd av kirskål som drog en del insekter. Större 
bestånd av denna art fanns alldeles utanför områdets västra del, där ekskogen nu är gallrad. 
Även detta bestånd studerades eftersom det kan antas att insekter som har sin larvutveckling i 
planområdet besöker blommor i anslutning till där de kläckts.  
 
En del studier av murken ved och bark har också gjorts. Denna del gav betydligt mindre mängd 
arter än blommorna. Några få träd med små savflöden inventerades, men med ganska magert 
resultat. Svampfruktkroppar eftersöktes men gick inte att finna. Detta är annars något som kan 
dra en del intressanta insekter. Slutligen slaghåvades en del i busk- och örtvegetation, vilket 
resulterade i ett par naturvårdsintressanta arter.  
 
Ett flertal vanliga arter noterades inom området, men denna rapport har fokuserats på att 
beskriva de artfynd som var något mer inressanta.  
 
Det mest intressanta fyndet var mindre ekbock som noterades i ett par exemplar i kirskål strax 
utanför planområdet. Rödaxlad lundknäppare är en ganska ovanlig skalbagge knuten till gamla 
ädellövträd. Apelbock är en liten ganska ovanlig långhorning vars larver utvecklas under bark 
på bl.a. apel. Bålgeting, vår största geting, är ingen sällsynthet i Ölands lövskogar, men det är en 
art som ställer en del krav på sin miljö, bl.a. tillgång på ihåliga träd, ett substrat som attraherar 
en lång rad andra insekter som ställer höga krav.  
 
I blommor av kirskål noterades en lång rad vedlevande insekter. Hit hörde, förutom de redan 
nämnda mindre ekbock och apelbock, de vanliga arterna smalblombock, fläckig blombock, 
hagtornsbock och smalbandad ekbarkbock. Andra vanliga till mindre vanliga arter som 
påträffades i blommor eller på annat sätt var rödbukad gaddbagge, borstbaggen Dasytes cyanea, 
lövvedblomfluga, dödskallefluga och den stora vedlevande harkranken Tanyptera atrata. 
Samtliga de nämnda arterna ställer vissa krav på sin miljö – död ved av olika nedbrytningsgrad 
och trädslag, ihåliga träd samt vattenfyllda håligheter i lövträd. Trots att många av arterna är 
ganska vanliga visar det ändå på att området har vissa kvaliteter då det gäller miljön. 
 
På en grov, gammal ek noterades blanksvart trämyra, en mindre vanlig art som bygger sina 
samhällen i befintliga håligheter i gamla lövträd. Boet verkade finnas nedtill i nämnda träd. 

4.4 Inventering av groddjur 
 
Inga groddjur noterades i planområdet vid inventeringen. Inget lekvatten för långbensgroda 
finns inom planområdet, däremot ett dike med rinnande vatten som därför inte var lämpligt för 
lek och ett annat dike som bedöms för torrt och igenväxt för att vara lämpligt för lek. Resten av 
planområdet är sluttande och inga småvatten finns. Det påträffades alltså inga vatten som kan 
anses vara potentiella lekplatser för långbensgroda inom planområdet. Området, som består av 
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lövskog med ett undre skikt av tämligen rikligt med hassel och lövsly, bedöms dock kunna 
fungera som en livsmiljö för långbensgroda utanför lekperioden.  
 
För att försöka bedöma hur viktigt planområdet är som livsmiljö för långbensgroda, eftersöktes 
även lekvatten utanför. Ca 300 m norr om planområdet hittades två romklumpar av 
långbensgroda 10 april 2015 i två små (ca 5 m) trädgårdsdammar. En del närboende tillfrågades 
om det finns andra småvatten i närheten, utan resultat. Ca 2 km sydsydost om planområdet 
hittades elva romklumpar av långbensgroda samma dag. Det är en solbelyst öppen våtmark på 
en betesmark öster om infarten till Isgärde från väg 136. Även på många andra platser på Öland, 
både norr och söder om Isgärde, hittades många romklumpar av långbensgroda 9 och 10 
april 2015. Arten är väl spridd på Öland, men inte på fastlandet, och den har enligt 
åtgärdsprogrammet stor förmåga till spridning jämfört med andra groddjur (figur 4). I 
landmiljöer kan de sprida sig mer än 4 km (Naturvårdsverket 2013).  Det är mycket sannolikt att 
långbensgrodan ibland rör sig inom exploateringsområdet, men det finns inget lekvatten där. 
 
Den biotopskyddade ädellövskogen var röjd och sedan länge utdikad och de kärr och fuktiga 
områden som fanns där var alltför grunda för att fungera som lekplatser, i alla fall år 2015. Ett 
annat år med mer vatten i skogen kan kanske lek förekomma där. 
 
 

 
Figur 4. Fynd av långbensgroda i Analysportalen (hämtade 2015-09-15). 
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4.5 Artfynd 
 
Under denna rubrik sammanfattas de mer intressanta artfynden i tabellform.  
 
Tabell 2. Artfynd, Isgärde, Mörbylånga kommun, 2015. Rödlistning enligt Gärdenfors (2015). Signalarter 
enligt Norén et al. (2005). 
 
Art Rödlistning, skydd, 

signal- eller 
indikatorvärde etc. 

Kommentar 

Spillkråka 
Dryocopus martius 

Rödlistad Nära hotad, NT 
 
Fågeldirektivet 

En art som har mycket stora revir. Boet 
hackas helst ut i en grov asp, ibland också 
tall eller andra trädslag. Födan utgörs till 
stor det av hästmyror vars bon letas upp i 
gamla träd. 
 
I denna inventering noterades en ropande 
fågel strax utanför planområdet. Inom 
planområdets gränser sågs en död ek med 
en stor, uthackad hålighet nedtill på stam-
men, et typiskt spår för födosökande 
spillkråka på jakt efter hästmyror. 

Halsbandflugsnappare 
Ficedula albicollis 

Fågeldirektivet Knuten till lövskog med gläntor och tät 
undervegetation, även i frodiga trädgårdar 
och parker. 
 
I denna inventering noterades två revir 
strax utanför planområdet. Arten ska dock 
ha hörts inne i planområdet tidigare. 

Entita 
Parus palustris 

Egen naturvårdsart. Motivering: 
Kräver ganska stora revir i 
fuktig lövskog med god tillgång 
på lite grövre, död ved, en 
livsmiljö som hyser en lång rad 
krävande arter, kanske främst 
olika insekter. 

Häckar i snårig, gärna fuktig lövskog med 
tillgång till stående, död ved där boet 
hackas ut av fåglarna själva. 
 
I denna inventering noterades en 
sjungande hane inom planområdet. 

Tornseglare 
Apus apus 

Rödlistad Sårbar, VU Häckar främst i byggnader, mer sällan i 
trädhål eller klippor. Lever av luftplankton. 
 
I denna inventering noterades arten talrikt 
födosökande över skogen. I skogen finns 
dock inga häckplatser. 

Mindre ekbock 
Cerambyx scopolii 

Rödlistad Nära hotad, NT Larvutvecklingen främst i död hasselved, 
men även i flera andra trädslag. 
 
I denna inventering sågs ett par exemplar i 
ett bestånd kirskål strax utanför 
plangränsen. Gammal hassel fanns bl.a. i 
planområdets nordvästra del. 

Apelbock 
Molorchus umbellatarum 

Egen naturvårdsart. Motivering: 
en mindre vanlig art knuten till 
miljöer med gamla aplar. 
Larvutveckling i döda grenar på 
främst apel.  

Larvutveckling i döda grenar av apel och 
andra rosväxter.  
 
I denna inventering några exemplar i 
blommande kirskål. 

Rödaxlad lundknäppare 
Calambus bipustulatus 

Egen naturvårdsart. Motivering: 
En ovanlig art knuten till gamla 
ädellövträd. Larvutvecklingen 
sker under mossa och bark på 
gamla lövträd, bl.a. ek. 

Larvutveckling under mossa och bark på 
gamla lövträd. 
 
I denna inventering noterades ett exemplar 
på blommande kirskål. 

Rödbukad gaddbagge 
Mordellochroa abdominalis 

Egen naturvårdsart. Motivering: 
En mindre vanlig art knuten till 
miljöer med god tillgång på död 
ved. 

Larvutveckling i lite klenare ved av bl.a. 
hassel. 
 
I denna inventering flera exemplar i 
blommande kirskål och andra örter. 

(en borstbagge) 
Dasytes cyaneus 

Egen naturvårdsart. Motivering: 
En mindre vanlig art knuten till 
äldre lövskogar med god 
tillgång på murken ved. 

Larvuveckling i starkt vitrötad ved av bl.a. 
ek. Arten är mindre vanlig men brukar 
oftast påträffas i lite finare ädellövmiljöer. 
 
I denna inventering i murken ekpinne samt 
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i olika blommande örter. 
Bålgeting 
Vespa crabro 

Egen naturvårdsart. Motivering: 
knuten till äldre lövskogar med 
ihåliga träd, en miljö där många 
andra vedlevande insekter kan 
förväntas. 

Bon i ihåliga träd, främst ek.  
 
I denna inventering sågs flygande 
bålgetingar på ett par platser. 

Blanksvart trämyra 
Lasius fuliginosus 

Egen naturvårdsart. Motivering: 
Anlägger samhällen i befintliga 
håligheter i gamla träd. I bon av 
blanksvart trämyra påträffas 
flera mycket högst 
specialiserade arter knutna till 
myrbon i gamla träd. 

Bon i befintliga håligheter i gamla träd.  
 
I denna inventering ett samhälle i en 
gammal ek. 

Blåsippa 
Hepatica nobilis 

Skoglig signalart 
 
Fridlyst, gäller uppgrävning och 
att plocka för försäljning 

Förekommer på frisk, näringsrik mark, t.ex. 
lövskogar och hagar. 
 
I denna inventering spridd men ganska 
fåtalig i planområdet. 

Bäckbräsma 
Cardamine amara 

Skoglig signalart Förekommer på våt näringsrik mark, t.ex. 
kärrdrag, sumpskogar och diken. 
 
I denna inventering fåtaligt i den sydöstra 
delen. 

Murgröna 
Hedera helix 

Skoglig signalart Förekommer på frisk, näringsrk mark, t.ex. 
kustnära lövskogar. 
 
I denna inventering ganska allmänt 
förekommande, spritt i planområdet. 

Nästrot 
Neottia nidus-avis 

Fridlyst 
 
Skoglig signalart 

Förekommer på frisk. Kalkhaltig 
skogsmark, t.ex. olika typer av skogar. 
 
I denna inventering på flera platser i 
planområdet. 

Tandrot 
Dentaria bulbifera 

Skoglig signalart Förekommer i frisk, kalkhaltig skogsmark, 
t.ex. ädellövskogar och lundar. 
 
I denna inventering talrik och spridd i hela 
planområdet. 

Alm 
Ulmus glabra 

Rödlistad Akut hotad, CR Förekommer på frisk, näringsrik mark, t.ex. 
lövskogar. Även planterad i parker och i 
alléer. 
 
I denna inventering endast unga exemplar. 
Har tidigare vuxit i området men alla 
fullväxta träd har dödats av almsjuka. 

Ask 
Fraxinus excelsior 

Rödlistad Starkt hotad, EN Förekommer på frisk, näringsrik mark, t.ex. 
lövskogar. Även planterad i parker och i 
alléer. 
 
I denna inventering spridd i lanområdet, 
även som vuxna träd, dock med spår av 
askskottsjuka.  
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5 Diskussion 
 
Naturtyp 
Den största delen av skogsområdet kan kategoriseras som Natura 2000-naturtypen Näringsrik 
ekskog (9160), vilket i sig gör området skyddsvärt. Områdets största värde är möjligen att det är 
en äldre ekskog i ett klimatiskt gynnsamt läge nära Kalmarsund. Avståndet till Halltorps hage, 
ett av norra Europas allra värdefullaste ädellövskogsområden, är ca 6 km, och ekskogar med en 
ålder på uppåt 200 år är mycket värdefulla för att den flora och fauna som finns i Halltorps hage 
ska kunna etablera sig på andra platser med liknade förutsättningar. 
 
Fåglar 
Det aktuella området i Isgärde visade sig vara ett område med ganska hög biologisk mångfald. 
Flera arter med högt bevarandevärde påträffades. Hit hör kanske främst fågelarterna 
halsbandsflugsnappare och spillkråka, två arter upptagna i fågeldirektivet.  
 
Halsbandsflugsnappare är en art med begänsad utbredning i Sverige. Förutom på Öland och 
Gotland får arten anses vara en tillfällig häckfågel. Den trivs bäst i gläntrik lövskog och 
möjligen är planområdet i huvudsak väl tätt för att vara optimalt. Arten har dock tidigare 
noterats längs stigen i den västra delen och här kan stigen ses som en långsmal glänta. Detta 
område är förmodligen det värdefullaste inom planområdet idag för denna art.  
 
Den andra arten upptagen i fågeldirektivet, spillkråka, är knuten till löv- och blandskogar med 
god tillgång på äldre träd. Favoritfödan är hästmyror, en art som anlägger sina samhällen i 
gamla träd, både barr och löv. Spillkråkan kan lägga ner mycket energi på att komma åt 
samhällena, som oftast finns vid basen av träden. Ett sånt träd, med födosöksspår av spillkråka, 
noterades i planområdet. Spillkråkans revir är mycket stora, fler tiotals hektar. Inom reviret väljs 
en ny boplats varje år, ofta en gammal asp. Födosök sker i hela reviret.  
 
Insekter  
Även om bara en rödlistad insektsart påträffades, mindre ekbock, får ändå området anses ha 
goda förutsättningar att hysa en värdefull insektsfauna. Till stöd för detta ses god tillgång på 
gamla träd, grov död ved, ihåliga träd och bryn rika på blommande buskar och örter. Flera arter 
med signalartsvärde påträffades. De flesta av dessa är ganska vanliga men kräver tillgång på rätt 
utvecklingssubstrat, t.ex. olika typer av död ved beroende på arten.  
 
Insektsfaunan i området kan vara känslig mot ytterligare avverkning, gallring eller exploatering 
av skogsområdet om den sker utan hänsyn till platsens naturvärden. Exempelvis har delar av 
nyckelbiotopen gallrats och det som främst har tagits bort verkar vara hassel, vilket missgynnar 
bl.a. mindre ekbock och flera andra av de påträffade insektsarterna, främst p.g.a. minskad 
tillgång på död hasselved. Ytterligare gallring och avverkning av gamla ekar och andra lövträd 
påverkar en lång rad vedlevande insekter, bl.a. många av de arter som påträffades vid 
inventeringen. 
 
Groddjur 
Långbensgroda Rana dalamina har sin huvudutbredning i Centraleuropa. Ju längre norrut i 
Europa man kommer desto mer fragmenterad blir utbredningen. I Nordeuropa visar 
utbredningen ett reliktmönster som antyder att arten tidigare haft en större och mer 
sammanhängande utbredning (Ahlén & Tjernberg 1996). 
 
Långbensgrodan har ett starkt skydd på Europanivå. Arten är upptagen på habitatdirektivets 
bilaga 4, vilket innebär att arten är av gemenskapsintresse och som kräver noggrant skydd. Detta 
innebär att arten är fridlyst, vilket regleras av Artskyddsförordningen (2007:845) och medför att 
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både lekvatten och livsnödvändiga landmiljöer där arten finns är skyddade. I Sverige är arten 
rödlistad som Sårbar (VU) (Gärdenfors 2015). 
  
Långbensgrodan leker i småvatten, t.ex. kärr, grävda gropar och dammar, gamla grustag, 
stenbrott etc. Lekvattnen är oftast grunda och relativt små, oftast under 2 ha (Ahlén 2013). 
  
Efter leken sprids långbensgrodorna över stora områden. Vid märkningar av långbensgrodor har 
det visat sig att spelande hanar har rört sig upp till 4 km till till ett nytt vatten för lek påföljande 
vår. (De allra flesta hanarna återvänder dock till samma vatten de lekte i året 
innan). Spridningen under sommarhalvåret kan dock vara större, vilket observationer av grodor 
ännu längre än 4 km från närmaste lekvatten har bevisat (Ahlén 2013). 
  
Under landfasen uppehåller sig långbensgrodan helst i skog med fuktiga gräsmarker, 
naturbetesmarker, kärr, bäckar, sumpskogar och liknande miljöer. Miljöer som undviks, och 
som t.o.m. kan fungera som spridningsbarriärer, är planterad granskog, kalhyggen i 
ädellövskog, bebyggelse, åkermark och vägar (Ahlén 2013). 
  
Det aktuella planområdet ligger ca 300 m från närmaste lekvatten i två små trädgårdsdammar. 
Ytterligare lekvatten finns ca 2 km sydsydost om planområdet, en solbelyst öppen våtmark i en 
betesmark öster om infarten till Isgärde från väg 136. Detta innebär att planområdet ligger inom 
rimligt spridningsavstånd för åtminstone två olika lekvatten. Miljön i planområdet 
stämmer ganska väl överens med beskrivningar av lämpliga livsmiljöer, i det här 
fallet skog med fuktiga gräsmarker, bäckar och sumpskogar som förekommer inom 
planområdet. Planområdet utgör inte den enda lämpliga livsmiljön, utan det finns både 
livsmiljöer som är mycket bättre än planområdet (t ex den biotopskyddade ädellövskogen väster 
om planområdet), och livsmiljöer som är ungefär lika bra som planområdet (till exempel 
skogsområdena norr och söder om det). Det finns många lämpliga sommarvisten i närheten av 
lekvattnen. 
  
Att omföra en potentiell livsmiljö för långbensgroda, från lövskog till bebyggelse och 
tomtmark, är negativt för långbensgroda, men frågan är om det har någon betydelse för 
populationens bevarandestatus. Inom planområdet kommer byggnader, hårdgjorda ytor, murar, 
med mera försämra livsmiljöer och spridningsmöjligheter för långbensgroda, även förbättringar 
kan ske om det anläggs små trädgårdsdammar som fungerar som lekvatten (som synes i 
närheten). Långbensgroda är sällsynt i Sverige, men populationen på Öland är visserligen 
isolerad från resten av landet, men konnektiviteten inom ön verkar god. Utbredningen av 
alla fynd som finns i Figur 2 tyder på att det inte handlar om flera olika isolerade 
metapopulationer som inte har något genetiskt utbyte med varandra. Långbensgrodan verkar 
istället ha ett stort kärnområde i Mittlandsskogen med många fynd, och många spridda fynd runt 
omkring kärnområdet. Så ser inte två eller tre helt isolerade metapopulationer. I ett europeiskt 
perspektiv däremot är populationen på Öland troligen ganska isolerad, men det är inte har ingen 
betydelse för bedömningen av om bevarandestatus för långbensgroda hotas av genomförandet 
av detaljplanen. Planområdet är för litet i förhållande till lämpliga livsmiljöer runt lekvattnen för 
att kunna ha negativ betydelse för bevarandestatus, oavsett om man ser till hela den öländska 
populationen eller den lilla metapopulation som finns i Stora Rör. 
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