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Översiktlig naturvärdesinventering av 
naturområden i Möllstorp  

Håkan Lundkvist/Carabus consult 2014-12-18 

 

Inledning 

 
En översiktlig naturvärdesinventering utfördes under ett par dagar i september 2014 inom 

området som sträcker sig från Ölandsbron norrut till Saxnäs stugby och väster om väg 958. Sju 
partier klassades som att ha mycket höga naturvärden och bedöms behöva en fördjupad 
artinventering.  

 

Metodik 

 
När ett stort och heterogent område såsom Möllstorp inventeras på två dagar så kan det 

endast ske som en översiktlig naturvärdesinventering. Varje område bedömdes översiktligt 
efter klasserna 1 till 4. Där NaturVärdesKlass(NVK) 1 är klassat som ”högsta naturvärde”, NVK 
2 ”högt naturvärde”, NVK 3 ”påtagligt naturvärde” och NVK 4 ”visst naturvärde”.  

I områden med högsta NVK 1 bör det alltid tillkomma en fördjupad artinventering senare 
för att området ska kunna bedömas bättre. Även NVK2 behöver en fördjupad 
naturvärdesinventering. Den översiktliga naturvärdesinventeringen utfördes av Håkan 
Lundkvist/Carabus consult.  
 

NVK 1 Högsta naturvärde. 
 
NVK 2 Högt naturvärde. 
  
NVK 3 Påtagligt naturvärde. 
 
NVK 4 Visst naturvärde. 

 
 

Områdesbeskrivning  

 
Inventeringsområdet består till den största delen av heterogen skog. Några partier är 

åkermark och hela västra partiet består av en varierande strandzon. Ett par områden är under 
beteshävd. Skogen varierar med olika typer av barrskog och lövskog. Barrskogen består främst 
av planterad tall eller gran men även några ytor är naturligt föryngrad barrblandskog av 
hedtyp. Lövskogen domineras av ek, björk och al. Av naturvårdsintresse är ren alskog, 
asppartier, ek hagmark och ek- björkhed. Spritt i området finns enstaka mycket grova ekar 
som är av stort naturvårdsintresse. Dessa ekar blir som ”stepping stones” och knyter ihop 
gammelekar i Färjestaden med Saxnäs gård. 
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Stranden består främst av igenväxande strandäng med stora partier av vass. Ett litet parti i 
områdets norra del består dels av habitatdirektivets naturtyp 1310 glasörtsstrand och betad 
strandäng. 

Den brukade åkermarken är trivial i sin karaktär. Detta gäller dock ej fd åkermarken som 
idag är betesmarken i norr (omr. B).  

 
 
 

 

Fig. 1. Områdets norra del med de intressantare områdena markerade. Röda 
stjärnor är grov till mycket grov ek som noterades 

 
 

Område A  

Ett varierat litet barrblandskogsparti med gran, ek och hassel. Området är troligen en rest 
av en tidigare ”bondskog” som betades. Övriga träd är en bra blandning av tall, al, asp, sälg 
och björk. Vissa delar är skuggade av uppväxande gran medan andra delar är relativt öppna. 
Området innehåller värdefaktorer såsom olikåldrig, grov ek, gott om klen död ved. Arter av 
naturvårdsintresse som noterades vid besöket var tvåfläckig smalpraktbagge Agrilus 
biguttatus (NT) och mjölig klotterlav Opegrapha sorediifera. Struktur och de funna arterna 
indikerar att det finns fler rödlistade arter i område A.  

Området klassas med Högsta naturvärde NVK 1.  
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Område B  

En varierande betesmark med flera intressanta naturvärdesobjekt. Först och främst ett 
mindre glasörtsområde som är markerat med raster på figur 1. En ytterligare del i område B är 
dominerat av asp. Asp är ett favoritträd för hackspettar att göra bohål i, med andra ord skapas 
hålträd som därefter utnyttjas av många andra arter. Aspen har även flera insektsarter som är 
mer eller mindre helt och hållet knutna till asp. Asppartiet har gott om död ved och aspslyet 
tuktas väl av betesdjuren. 

Området klassas med Högsta naturvärde NVK 1. 
 

 
 

 

Fig. 2. En av gran trängd ek i område A. 
Här skulle en lätt gallring av uppväxande 
gran behövas. 

Fig. 3. Glasörtsstrand. 
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Område C  

Ett lövsumpskogsparti främst bestående av yngre alskog och med några 
naturvårdselement såsom t.ex. död ved och högstubbar. Området kan till största delen klassas 
som lövsumpskog (N2000 9080). Åldern på beståndet avgör NVK klass. 

Området klassas med Högt naturvärde NVK 2. 
 
 

 

Fig. 4. Yngre alskog i område C. 

Område D  

Lövskog med en stor blandning av trädslag. Enstaka grova träd och hålträd finns. Bitvis 
med bra struktur på skogen med död ved som inslag. Delar av området som sumpskog med 
socklar. 

Området klassas med Högsta naturvärde NVK 1. 
 

 

Fig. 5. Ett smärre parti med sumpskog och socklar i område D. 
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Område E  

Området liknar område C till struktur och artsammansättning.  
Området klassas med Högt naturvärde NVK 2. 
 

 

Område F  

Ett omväxlande parti med både löv och barr som liknar till mycket område D. 
Naturvärdeobjekten är grov ek, asp och salix. Bitvis bra struktur med solbelysta ekar dock 
relativt dåligt med död ved. 

Området klassas med Högt naturvärde NVK 2. 
 

 

Område G  

Närmast att betrakta som hedartad ekbacke med björk. Naturvärdeobjekten är grov ek 
och björk högstubbar solbelyst och öppet. 

Området klassas med Högsta naturvärde NVK 1. 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6. Södra delen av Möllstorpsområdet. Ölands djur & nöjespark syns till höger. 
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Område H  

En betesmark där stora delar av består av trivial åker men skogspartierna har en intressant 
öppen struktur. Betad ekhage med blommande buske såsom hagtorn är alltid av naturvärde. 
Åkermarken drar dock ner bedömningen. 

Området klassas med Högt naturvärde NVK 2. 
 

 

Fig. 7. Område H, hagtornsbuskar där man garanterat hitta rödlistade arter under 
blomningen. 

 
 
 

Område I  

Delar av området består av grova träd. Både död ved, högstubbar och flera hålträd 
noterades. Västra delarna är ett äldre alkärr klassat som lövsumpskog. Mer österut finns grov 
asp och ek. 

Området klassas med Högsta naturvärde NVK 1. 
 

Område J  

Stora delar av området består av grova ekar och enstaka hagmarksbjörkar. Solbelyst död 
ved och högstubbar är bra naturvärdesobjekt. 

Området klassas med Högsta naturvärde NVK 1. 
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Fig. 8. Ett intressant parti i område J med solbelyst grov ek och björk. På bilden ses 
några objekt av extra intresse. A= torraka av björk med björkticka; B= stamskada 
av gren uppe i ek, ev. med savflöde; C= solbelyst grov ek; D= solbelyst död ekved 
och relativt nyligen fallen. 

 
 

Område K  

Enstaka mycket grov ek noterades. Stora delar av området består främst ek, björk och al. 
Mycket riklig blomning av vitsippor under våren. Tyvärr är partiet gallrat och mycken död ved 
bortforslat.  

Området klassas med Högsta naturvärde NVK 1. 
 
  

Inventeringsresultat 

Inga riktade artsök utfördes utan endast en översiktlig naturvärdesinventering 
genomfördes. 
Tiden medgav endast en snabb okulär besiktning av områdena. Alla delar av området 
genomgicks ej varför t.ex. enstaka grova ekar kan ha missats.  
 
En sammanställning av noterade rödlistade arter för området och vad som är rapporterat på 
Artportalen finns i bilaga1.  
Det är väldigt få arter inrapporterats jämfört med vad som kan tänkas finnas i området utifrån 
den bedömning som här har gjorts. Med andra ord behövs en fördjupad 
naturvärdesinventering för att ge en bättre bild av naturvärdena.  
Områden som inte är med i redovisningen blev klassade i NVK 3 eller 4 och bedömdes ej. 
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Sammanfattning 

 
Sammanfattningsvis så är delar av markerna av högsta naturvärde eller med högt naturvärde. 
Andra delar är t.ex. trivial åker eller granplantering dvs av lägre naturvärde. 
Man kan konstatera att område B kräver fortsatt bete för att upprätthålla naturvärdena. 
Likaså även område H. Med fördel skulle flera delar beteshävdas t.ex. de igenväxande 
stränderna. 
De redovisade områdena har en struktur och innehåll som förutsätter att ett antal rödlistade 
arter kan förväntas finnas. En fördjupad naturvärdesinventering bör genomföras på dessa 
delar. På de ej redovisade delarna behövs ingen fördjupad naturvärdesinventering mer än att 
enskilda naturvärdesobjekt såsom grova träd eller rovfågelbon markeras och skyddas. 
 
 
Håkan Lundkvist/Carabus consulting 2014-12-18 
 
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-
2000/naturtyper/kust-och-hav/vl_1310_Glasortstrander.pdf  
 
 

Bilaga 1 
 

Bilaga 1. 
Rödlistade arter funna inom undersökningsområdet. Artlistan saknar fåglar. Artlistan är kort 

och det beror på allra största säkerhet att området inte är tidigare undersökt.  
 

Rödl. kat. Artnamn  Vetenskapligt namn  Biotop, värd Övrigt 

NT Rödhjon Pyrrhidium sanguineum   

NT Lundvaxskivling Hygrophorus nemoreus   

NT Ekticka Phellinus robustus   

NT Vanlig sandviol Viola rupestris subsp. 
rupestris 

  

NT Hålnunneört Corydalis cava   

NT Desmeknopp Adoxa moschatellina   

VU Ask Fraxinus excelsior   

VU Luddvicker Vicia villosa   

 

http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/kust-och-hav/vl_1310_Glasortstrander.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/kust-och-hav/vl_1310_Glasortstrander.pdf

