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Sammanfattning 
 

EnviroPlanning AB har på uppdrag av Oskarshamns kommun utfört en 

naturvärdesinventering samt gett förslag på skötsel av naturområdet 

Vånevik inför kommande detaljplan. I uppdraget har även ingått att 

göra ett utlåtande av hur de kommande 20 tomterna påverkar 

naturvärden i Vånevik.  

Vånevik ligger cirka 1 mil söder om Oskarshamn och utgörs av i 

huvudsak naturskogsmark som har värde för rekreation. Naturen i 

Vånevik är varierad med flera olika biotoper som bland annat 

alsumpskog och tallhedskog med berg i dagen. Mångfalden av biotoper 

skapar livsmiljöer för flera olika arter. 

Två olika områden bedömdes inneha naturvärdesklass 4, två områden 

naturvärdesklass 3 samt ett område naturvärdesklass 2. Tallhedskogen i 

den norra delen gavs klass 2 eftersom den har flera biotopkvaliteter som 

skapar goda förutsättningar för biologisk mångfald samt påtagligt 

artvärde med förekomst av enstaka rödlistade arter. De områden som 

har klassificerats med klass 3 utgörs av en moss- och lavrik tallskog 

som har enstaka biotopkvaliteter, samt en blockrik tallskog nära vattnet 

som har stor potential för biologisk mångfald. De områden som 

klassificerats som klass 4 utgörs av en alsumpskog som delvis förlorat 

sina värden på grund av utdikning och en blockrik tallhedskog med 

berg i dagen och fynd av blåmossa (signalart).  
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1 Inledning 

År 1944 upprättades en Byggnadsplan för Vånevik 6¹ med flera 

fastigheter med 40 tomter för friliggande villor. Området utgörs av 

kommunalt ägd mark och Oskarshamns kommun avser att 

detaljplanelägga området samt stycka av och sälja 20 av dessa tomter. 

Syftet är att exploatera området med friliggande villor. Oskarshamns 

kommuns ambition är att anlägga vägar samt gräva ner vatten och 

avlopp i området som ska tjäna den nya bebyggelsen. 

EnviroPlanning AB har på uppdrag av Oskarshamns kommun utfört en 

naturvärdesinventering inför den nya detaljplanen och 

utbyggnadsplanerna i Vånevik. Uppdraget har även inneburit att ge 

föreslag på skötselåtgärder och hänsynstaganden vid exploatering, för 

att bevara de naturvärden som finns i området. 

 

 

2 Metodik 

Tillgängligt underlagsmaterial från länsstyrelsen, skogsstyrelsen och 

jordbruksverket har sammanställts och analyserats. Artportalen har 

använts som källa för att inhämta eventuella uppgifter om rapporterade 

djur- och växtarter. 

Naturvärdesinventering har utförs enligt bedömningsgrunder i ny 

fastställd Svensk standard (ftSS 199000:2014). Inventeringen utfördes 

enligt fält detalj. Med det menas att en yta av 10 m
2
 eller mer skall 

identifieras som ett naturvärdesobjekt. Alternativt skall ett linjeformat 

objekt med en längd på 10 m eller mer och en bredd på 0,5 m eller mer 

identifieras som ett naturvärdesobjekt. Tilläggsvalen Naturvärdesklass 4 

och Generella biotopskydd har lagts till inventeringen.  

Följande naturvärdesklasser används: 

Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: Störst positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för biologisk 
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mångfald. 

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald.  

Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt 

högt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett 

stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. Flera 

biotopkvaliteter i stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en hotad 

Natura-2000 naturtyp (se SIS-TR 199001:2013) blir biotopvärdet högt. Förekomst 

av arter och ekologiska förutsättningar kan inte bli avsevärt bättre med svenska 

förhållanden som referens. 

Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt 

biotopvärde samt artvärde. Detta innebär kontinuerlig ekologisk funktion som 

livsmiljö för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller är mycket artrikare 

än omgivande landskap. Flera biotopkvaliteter ska finnas på platsen. Utgörs 

området av en Natura-2000 naturtyp (ej hotad, (se SIS-TR 199001:2013)) blir 

biotopvärdet påtagligt. 

Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med visst till påtagligt 

biotopvärde och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en 

kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka 

rödlistade arter eller vara artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter 

ska finnas på platsen.  

Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst 

artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa 

enstaka naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.  

Inventeringen ska kartlägga och beskriva befintliga naturvårdsarter. Med en 

naturvårdsart menas skyddade arter, rödlistade arter (NT), hotade arter (VU, EN, 

RE), typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Inventeringen ska även kartlägga 

befintlighet av skyddsvärda områden som måste beaktas särskilt vid 

exploateringsarbetet.  

Utöver att identifiera naturvärdesobjekt har även strukturer som omfattas av det 

generella biotopskyddet (se definitioner nedan) noterats. Observera att 

inventeringen inte täcker in biotopkartering av eventuella vattendrag eller 

inventering av specifika artgrupper som fåglar, insekter och groddjur.  
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Fältinventeringen genomfördes den 9-10 oktober 2014 av biologerna Anna Dahlén 

och Sofia Berg. Naturvärdesobjekt presenteras både på karta och i form av korta 

textbeskrivningar (Bilaga A). På grund av årstiden kan det inte garanteras att 

samtliga kärlväxter, insekter, fåglar och groddjur har kunnat hittas i de inventerade 

områdena. 

 

 

3 Sammanställning av befintliga data 

Inga rapporterade arter ha funnits i Artportalen inom området. Området 

finns inte upptaget i Länsstyrelsens eller Skogsstyrelsens karttjänst som 

skyddat område med naturvärden eller ingått i tidigare inventeringar. 

I ett senare skede av detta projekt har uppgifter från Biologiska 

sällskapet i Oskarshamn tillkommit. De visar på ett flertal fynd av den 

rödlistade talltickan (NT), vilka även är koordinatsatta. Hänsyn till 

dessa fynd har tagits i klassificeringen av naturvärden. Biologiska 

sällskapet har även gjort fynd av motaggsvamp, blåmossa, hasselsnok, 

större vattensalamander, hornuggla och mindre hackspett . 

 

 

4 Resultat  

4.1 Beskrivning av inventeringsområdet 

Utvecklingsområdet ligger i Vånevik, cirka 1 mil söder om Oskarshamn 

och det utgörs i nuläget av naturmark och mindre stigar. Totalt omfattar 

utvecklingsområdet en yta av cirka 100 000 m
2
. 

Naturen i Vånevik är varierad med flera olika biotoper som bland annat 

alsumpskog och tallhedskog med berg i dagen. Mångfalden av biotoper 

skapar livsmiljöer för flera olika arter. 

Största delen av hela området utgörs av tallskog och tallhedskog. Berg 

och berg i dagen finns i den norra delen. Där finns även spår av mindre 

bergtäkter. Tallhedskogen hyser ett påtagligt naturvärde vilket är 

kopplat till skogens olika biotopkvaliteter såsom död ved och torrakor. 
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I områdets sydvästra del korsar en kraftledning. Kraftledningsgatan 

samt miljön väster om denna hyser idag inga särskilda naturvärden. Det 

gör inte heller den ekkrattskog som ligger på den östra sidan i områdets 

mitt.  

Centralt i området sträcker sig en alsumpskog. Denna har dock på grund 

av utdikning förlorat flera av sina biotopvärden. Värdet i alsumpskogen 

är knutet till välutvecklade alsocklar på ett antal träd. Detta visar på 

kontinuitet av skogen. På grund av utdikningen har värdet och bildandet 

av alsocklar stannat av. En alsumpskogs värden är starkt kopplat till 

hydrogeologin.  

Flera grävda diken genomkorsar området liksom ett flertal stigar.  

Utanför området på den nordöstra sidan finns en badplats och 

kuststräckan är här mycket vacker. 

Påtagligt få naturvärdesarter är funna i relation till den variation av 

livsmiljöer som finns i området.  
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4.2 Naturvärdesobjekt Vånevik 

Naturvärdesobjekt finns utmarkerade på karta i Bilaga A. 

 

Objekt id 1 

Naturtyp Skog med träd 

Biotoper Hällmarkstallskog 

N2000-naturtyp - 

Beskrivning Tallhedskog med inslag av en, ek, 

gran och sälg. Flerskiktad och 

olikåldrig tallskog. Tallar upp till 76 

cm i diameter. Rikligt med torrakor 

av tall med påtaliga mängder 

insektshål. Måttlig tillgång på död 

ved i olika nedbrytningsstadier. Lav 

och mossfloran är karaktäristisk för 

tallhällmark. Grå- och gulvit renlav, 

färglav, kaklav, bägarlavar, tuschlav, 

väggmossa, kvastmossa, cypressfläta, 

franslevermossa och stensöta 

dominerar markytan. Blåbär och 

lingon växer på friskare partier. Flera 

tallar har riklig förekomst av 

hänglavar som skägglav och tagellav. 

Även förekomst av gällav. Marken är 

omväxlande blockrik och öppna 

hällmarkspartier utan träd. Det är 

därav rikligt med skrymslen som 

skapar ytterligare variation av 

livsmiljöer. Tidigare fynd av tallticka 

(NT) har gjorts. 

Naturvärdesklass 2 

Flera biotopkvaliteter som skapar 
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goda förutsättningar för biologisk 

mångfald. Enstaka rödlistade arter 

förekommer som talltickan och den 

bedöms ha en livskraftig population i 

området. 

Naturvårdsarter Tallticka (NT, signalart) 

Artrikedom - 

Tidigare 

inventeringar 

- 

Skötselförslag Fri utveckling, dvs lämnas orörd. 

Viktigt att ej bryta kontinuiteten. Död 

ved i form av lågor på marken och 

torrakor ska sparas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Objekt nr 1. Blockrik och delvis kuperad terräng med mycket tall. 
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Figur 2. Objekt nr 1. Berg i dagen täckt av renlavar och bägarlavar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Objekt nr 1. Torraka med spår från hackspett och insektslarver. 
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Objekt id 2 

Naturtyp Skog med träd 

Biotoper Alsumpskog 

N2000-naturtyp - 

Beskrivning Relativt stor alsumpskog. Ett tiotal 

klibbalar med välutvecklade 

socklar. Alsocklar utgörs av rötter 

som bildar ett nätverk som "bär 

upp" stammen. Eftersom alsocklar 

bildas hos äldre träd är de ett 

tecken på gammal, orörd skog. 

Socklar med rik, dock trivial 

mossflora. Skogen är utdikad och 

kantas av diken. Inslag av björk 

och den regionalt sällsynta 

benveden. Markskikt rikligt med 

björnbär och andra örter vilket 

tyder på kraftig påverkan av 

utdikning. Sparsamt med död ved. 

Majoriteten av träd är unga 

klibbalar. Inga unika arter för 

alsumpskog har påträffats. 

Naturvärdesklass 4 

Relativ stor alsumpskog som 

skapar variation i landskapet. 

Alsumpskogar är en ovanlig 

naturtyp. 

Naturvårdsarter - 

Artrikedom - 

Tidigare 

inventeringar 

- 
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Skötselförslag Höj vattennivån så att 

sumpskogskaraktären kommer 

tillbaka. Röj gran. Vid 

exploatering skapa en buffertzon 

runt om sumpskogen som hindrar 

fortsatt uttorkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Objekt nr 2. Alsockel, nätverk av rötter som ”bär upp” stammen. Visar på 

orörd skog. 
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Figur 5. Objekt nr 2. Utdikad alsumpskog med inkommande gran. 

  



 Naturvärdesinventering samt utlåtande Datum 2014-10-20 

 om exploateringens påverkan i Vånevik, Ver 1 

 Oskarshamns kommun Dok.nr 2020-01/10/01/2020-01_rap002 

 

 

 

 

 
 
 

 11 (19)  

Objekt id 3 

Naturtyp Skog med träd 

Biotoper Tallskog 

N2000-naturtyp - 

Beskrivning Tallskog med stort inslag av gran och ek. 

Även en, björk och oxel. Skogen saknar 

gamla träd, är för övrigt flerskiktad och 

olikåldrad. Sparsamt med död ved, blockrik 

samt moss- och lavrik. Här finns många 

skrymslen med stabilt, fuktigt mikroklimat. 

Markskiktet är täckt med mossor, lavar, 

blåbär, lingon och stensöta. Mossarter 

bland annat väggmossa, husmossa, 

kvastmossa, cypressfläta, franslevermossa. 

Bland lavar främst olika renlavar. Slånlav 

på enstaka träd. Enstaka förekomster av 

senvuxna ekar och tallar. Tidigare fynd av 

tallticka (NT) har gjorts. 

Naturvärdesklass 3  

Enstaka biotopkvaliteter samt påtagligt 

artvärde. Sluten skog som har biotopvärde 

och fynd av tallticka. Artrikare än 

omgivande landskap.  

Naturvårdsarter Tallticka (NT, signalart) 

Artrikedom - 

Tidigare 

inventeringar 

- 

Skötselförslag Fri utveckling, dvs lämnas orörd. Dock bör 

gran röjas bort. Röjda träd kan läggas som 

död ved i skogen för att gynna 

kryptogamer, insekter och fåglar. 
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Figur 6. Objekt nr 3. Moss- och lavrik tallskog med inslag av ek, gran och död ved. 
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Objekt id 4 

Naturtyp Skog med träd 

Biotoper Hällmarkstallskog 

N2000-naturtyp - 

Beskrivning Hällmarkstallskog där berghällar 

upptar hela området. Små- till 

storblockiga partier på hällarna. 

Berghällarna täckta av renlavar, 

tuschlav, färglav, kaklav, kartlav, 

raggmossa, kvastmossa och ljung. 

Medelålders tall med inslag av ek. 

Sparsamt med liggande död och 

stående död ved. Signalarten 

blåmossa påträffades vilken 

signalerar stabila miljöförhållanden. 

Naturvärdesklass 4 

Enstaka biotopkvaliteter knutna till 

tallhällmark. 

Naturvårdsarter Blåmossa (signalart) 

Artrikedom - 

Tidigare 

inventeringar 

- 

Skötselförslag Fri utveckling, dvs lämnas orörd. 

Dock bör gran röjas bort. Röjda träd 

kan läggas som död ved i skogen 

för att gynna kryptogamer, insekter 

och fåglar. 
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Figur 7. Objekt nr 4. Hällmarkstallskog med berg och block som täcks av bland 

annat renlavar och olika mossor. 
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Objekt id 5 

Naturtyp Skog med träd 

Biotoper Tallskog 

N2000-naturtyp - 

Beskrivning Tallskog med enstaka ekar på vilka 

rikligt med mossan krusig ulota 

växer. Denna mossa är en 

medelgod signalart som signalerar 

skogar med en längre tids 

slutenhet. Blockrik mark, 

övervuxna med mossa, blåbärsris 

och stensöta. Enstaka grova 

tallågor. Skogen domineras av 

yngre till medelålders tallar men 

med inslag av äldre grova tallar. 

Mycket skrymslen som skapar 

luckor med gynnsamt, fuktigt 

mikroklimat. Skogen är en viktig 

biotop för flertalet fågelarter, bland 

annat stjärtmes som observerades. 

Tidigare fynd av tallticka (NT) har 

gjorts. 

Naturvärdesklass 3 

Enstaka biotopkvaliteter med 

påtaglit artvärde. Skogen har stor 

potential för biologisk mångfald 

och fynd av tallticka (NT) höjer 

dess värde. 

Naturvårdsarter Krusig ulota (signalart), tallticka 

(NT, signalart) 

Artrikedom - 
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Tidigare 

inventeringar 

- 

Skötselförslag Fri utveckling, dvs lämnas orörd. 

Dock bör gran röjas bort. Röjda 

träd kan läggas som död ved i 

skogen för att gynna kryptogamer, 

insekter och fåglar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Objekt nr 5. Tallskog med enstaka ekar, blockrik mark med mossor, blåbär 

och stensöta. 
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4.3 Utlåtande om påverkan på naturvärden vid exploatering 

Bebyggelse i Vånevik kommer oavsett placeringen av tomterna samt 

vägar, fragmentera ett område med höga naturvärden på grund av dess 

variation av livsmiljöer. Bebyggelse i området kommer att minska de 

enskilda biotopernas areal och kontinuiteten inom biotoper kommer att 

brytas likaså konnektiviteten mellan biotoper, det vill säga biotopernas 

sammanlänkningar. Detta innebär att enskilda populationers storlek 

riskerar att minska. Till exempel riskerar talltickans population att 

minska eftersom dess spridningsmöjligheter i landskapet begränsas 

samt mängden lämpligt substrat (äldre tallar) minskar då flertalet äldre 

tallar kommer att avverkas.  

Bevarandevärda naturmiljöer kommer att påverkas negativt vid en 

exploatering. Genom att vidta skadeförebyggande åtgärder kan dock 

påverkan på naturvärden och känsliga arter minskas, men ej helt 

kompenseras för.  

För Vånevik rekommenderas följande skadeförebyggande åtgärder:  

 Justera tomtgränser efter de förutsättningar inklusive 

naturvärden som finns på plats. De justeringar som kan 

minimera påverkan på naturvärden ska utvärderas. Till exempel 

skulle det gynna att flytta tomt nr 17-20 i sydvästlig riktning, 

cirka 40 meter (karta bilaga B). På så vis bevaras värdefull 

tallskog och en rekreationsstig förblir i jungfrulig mark.  

 Spara samtliga tallindivider som hyser den rödlistade talltickan 

(se karta bilaga B) 

 Undanta så många tallar som möjligt från avverkning inom 

exploateringsområdet. Framförallt gäller det äldre tallar.  

 Stående och liggande död ved inom de exploaterade ytorna 

flyttas till platser inom området med samma naturvärdesklass.  

 En del av det avverkade virket används till att bygga upp cirka 

fem stycken faunadepåer (3 x 3 x 1,5 m) i solbelysta lägen för 

att gynna vedlevande insekter, kräldjur och fåglar. 
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 Vattenmiljöer, diken, bör inventeras under våren då groddjur 

leker. Enligt Biologiska sällskapet i Oskarshamn förekommer 

med stor sannolikhet större vattensalamander inom området. 

Det är även troligt att åkergroda och vanlig groda förekommer 

inom området. 

 Oavsett resultatet av den eventuella groddjursinventeringen bör 

öppna diken förbli öppna och ej läggas i kulvert eller rör. Diken 

som ligger inom en tomt bör ledas om förbi tomten i öppen 

fåra. Vattenmiljöerna bidrar både till biologisk mångfald och en 

trivsam livsmiljö för de boende. 

 Etablerings- och upplagsytor under byggskedet ska förläggas 

utanför områden med naturvärden.  

 Reglera i detaljplanen den naturhänsyn som områdets 

naturvärden kräver. Det innefattar träd som skall bevaras inom 

och utanför tomter, dels för att bevara befintliga förekomster av 

tallticka samt säkra dess framtida fortlevnad genom att bevara 

övriga äldre tallar.  
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