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Detaljplan för Ventlinge 7:91 

Naturvärdesbedömning 

Bakgrund 

En detaljplan för bostäder ska tas fram för fastighet Ventlinge 7:91 i 

Grönhögen.  

Syfte och metodik 

Syftet är att beskriva och bedöma naturvärdena på fastighet Ventlinge 7:91. 

Syftet är även att bedöma påverkan på närliggande Natura 2000-område. 

Bedömningen görs utifrån fältbesök samt genomgång av befintligt 

kunskapsunderlag inrapporterat i Artportalen.  

Områdesbeskrivning 

Planområdet är en före detta fotbollsplan som är uppfylld med matjord och 

är gräsbelagd. Fotbollsplanen har på senare år använts som campingområde. 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Natura 2000-område Stora Alvaret. 

 

 

Bild 1. Områdets lokalisering. 
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Bild 2. Planområdets avgränsning, röd, fet streckad linje. 

 

Rödlistade och skyddade arter 

Inga rödlistade eller fridlysta arter finns inrapporterade för planområdet i 

Artportalen. 

Flera rödlistade arter har rapporterats i områdets närhet, dels på alvarmark i 

norr och öster, dels i anslutning till bebyggelse i söder. 

På alvarmarken har rapporterats en gråtrut (rödlistad, VU), 2019, ca 100-150 

meter nordväst om planområdet. Lokalnamn 136, Grönhögen, så troligen 

sedd från väg 136. 

Backtimjan (rödlistad, NT) har noterats ca 150-200 meter nordost om 

planområdet 2019. Lokalnamn Gamlegärde 1,5-2 km väst. Betad 

alvartorräng med enbuskar. 

Ljus solvända (rödlistad, NT) noterades ca 100 meter nordost vid samma 

tillfälle och lokal.  

Flera noteringar av ölandskungsljus (rödlistad, EN) finns kring den gamla 

skolbygganden i söder. (2015-2017). Ölandskungsljus är också en fridlyst 

art. 

En larv av grågult kapuschongfly (VU) noterades 2017 vid den gamla 

skolan.  

Ett större bestånd av den fridlysta växten alvarmalört noterades på 

kalkgräsmark strax öster om planområdet (ca 10 meter) 2005.  

Ett flertal fåglar har skådats från bebyggelsen vid Nybovägen, väster om väg 

136, ca 100 meter sydväst om planområdet. 
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Bild 3. Rödlistade arter (gula punkter) 2000-2021 inrapporterade i Artportalen.  

 

 

Bild 4. Fridlysta arter. (gula punkter) 2000-2021 inrapporterade i Artportalen.  
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Generella biotopskydd 

Det finns inga stenmurar, öppna diken eller andra element inom planområdet 

som omfattas av biotopskydd enligt 7 kap miljöbalken.  

Planområdets naturvärden 

Fältbesök har gjorts vid ett par tillfällen sommaren 2020 och sommaren 

2021. Planområdet utgörs av en näringspåverkad anlagd gräsyta. Längs 

västra kanten finns en hög häck av oxel. Det finns även enstaka björkar längs 

planområdets kanter samt buskage av nypon, slån, björnbär och en. I 

gräsmattan finns blommande örter som röllika, gråfibbla, gulmåra, 

svartkämpar, ängssyra, maskros, sparsamt med blåeld.  

Bild 5-8 nedan, visar den klippta gräsmarken i området, med stort inslag av 

röllika och ängssyra. 

 

Bild 5. Foto mot väster. 

 

Bild 6. Foto mot nordväst. 
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Bild 7. Foto mot norr. 

 

Bild 8. Foto mot öster. 

Gräsmarken bedöms ha vissa naturvärden genom inslag av blommande örter 

samt att arter kan till viss del kan spridas från alvaret och in i gräsmattan 

inom planområdet. Den mer näringsrika marken på fotbollsplanen har dock 

inte förutsättningar att hysa de höga naturvärden som finns på angränsande 

alvarmark.  

Kring fotbollsplanen, strax utanför planområdet, finns en igenväxt zon på ett 

tiotal meter med höga gräs, enbuskar, oxbär, slån och nypon med ett stängsel 

mot den betade alvarmarken utanför. 
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Detaljplanens påverkan på naturvärden inom planområdet 

Detaljplanens genomförande innebär att gräsytan inom planområdet tas i 

anspråk för bebyggelse i form av bostäder samt vägdragning. En zon om ca 

10 meter mot alvarmarken i norr och öster sparas som prickmark, där tanken 

är att gräsytan kan bevaras. Planen bedöms medföra liten påverkan på 

naturvärden eftersom planområdet enbart bedöms hysa vissa naturvärden. 

Betydligt högre naturvärden finns på angränsande betade alvarmarker. 

 

Detaljplanens påverkan på riksintresse naturvård samt Natura 2000-område 
Stora Alvaret  

Planområdet angränsar i öster och norr riksintresse naturvård samt Natura 

2000-område Stora Alvaret.  

 

 

Bild 9. Flygfoto från 2019 över området samt angränsande riksintresse naturvård och 

Natura 2000-område (grönt område). 

 

De naturvärden som Natura 2000-området och riksintresset avser att skydda 

är kopplade till alvarets säregna habitat som har uppkommit på tunna jordar 

som täcker öns kalkberggrund. Från både ett biologiskt och ekologiskt 

perspektiv är Stora Alvaret av stort intresse från både ett nationellt och ett 

internationellt perspektiv. Stora Alvaret är det största sammanhängande 

kulturpräglade, alvarområdet i världen och den största sammanhängande 

naturbetesmarken i landet. Alvaret har en unik flora och fauna med både 

endemiska och relikta arter 

Prioriterade bevarandevärden för Natura 2000-området är att bevara ett 

säreget och betespräglat alvarlandskap med dess värdefulla naturtyper samt 

att bevara och skapa förutsättningar för den artrikedom som är typisk för de 

välhävdade naturtyperna i de Öländska alvarmarkerna.  
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Bild 10. Området direkt angränsande planområdet i öster och norr (ett tiotal meter) 

utgörs av alvarmark i igenväxning. Därefter kommer ett stängsel mot den betade 

alvarmarken och i bakgrunden syns en elledning. 

 

Detaljplanens genomförande innebär att den f.d. fotbollsplanen bebyggs med 

bostäder och att infrastruktur som VA-ledningar och gator dras i området. 

Ingen av dessa åtgärder kommer att påverka riksintresset och Natura-2000 

området på annat sätt än genom buller under byggnationstiden. Detaljplanen 

bedöms inte påverka den unika floran och faunan som avses skyddas i 

området. Detaljplanens genomförande utgör inte något hinder mot att 

området fortsätter att betas, vilket är av största vikt för att de höga 

naturvärdena ska finnas kvar. 

Buller i samband med anläggandet kan eventuellt störa häckande småfågel i 

närliggande buskage under häckningstid, men planområdet är relativt litet 

och byggnation kommer ske under en begränsad tid. Bullerpåverkan på 

Natura 2000-området från byggnationen bedöms vara av marginell betydelse 

jämfört med buller från det aktiva stenbrottet i grönhögen som ligger ca 600 

meter norr om planområdet. 

När det gäller påverkan på landskapsbilden begränsas den genom 

planbestämmelser som anger att den nya bebyggelsen ska anpassas till den 

befintliga bebyggelsens skala och hållas låg, Endast enplanshus tillåts. 

Påverkan bedöms därför bli liten. 

En zon av ca 10 meter föreslås som prickmark (ej byggbar yta) mot 

planområdets gräns i öster och norr som vetter mot alvarmarken. Utanför 

planområdet finns en igenväxt zon med stora buskage på ett tiotal meter mot 

den avstängslade betade alvarmarken. Utanför stängslet går en luftledning 

för el. 

Detaljplanens totala påverkan på riksintresset och Natura 2000-området 

Stora Alvaret bedöms bli av marginell grad. 
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Föreslagna skyddsåtgärder 

Zon med prickmark ca 10 meter är föreslagen i plankartan. Byggstart bör 

inte ske under perioden 1 april - 31 juli, för att ta hänsyn till häckande 

småfåglar i närområdet. Viktigt att inga massor läggs inom 

riksintresse/Natura 2000-område och att inga maskiner kör inom detta 

område utan tillstånd från länsstyrelsen. 

 


