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1 INLEDNING 

I Oskarshamns kommuns fördjupade översiktsplan är området vid södra 

infarten till staden (väg E22) utpekat för utveckling av verksamheter, 

infrastruktur och grönstruktur. 

Området Kvastmossen, väster om den södra infarten till Oskarshamn 

skall enligt planen byggas ut till kombiterminal samt diverse 

verksamhetsområden. Ett planprogram har upprättats och detaljplanen 

samt MKB för området är i uppstart.  

I föreslaget läge för kombiterminalen finns goda möjligheter till 

utveckling och terminalen kommer inte i konflikt med annan 

infrastruktur. Terminaler genererar stora mängder trafik och är lämpliga i 

områden utan bullerrestriktioner. Föreslaget område ligger väl avskilt 

från omgivande bostäder (Samrådshandling, Program till detaljplan för 

södra infarten Oskarshamn, 2015). 

Då det endast genomförts naturvärdesinventeringar för delar av 

området är det viktigt att det inför framtagande av detaljplanerna görs 

naturinventeringar i hela området. Inventeringarna ska göras enligt den 

nya svenska standarden. 

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de 

geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk 

mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. 

Identifierade områden redovisas i rapporten liksom en bedömning av 

eventuell påverkan vid en exploatering. Rapportens mål är att belysa 

naturvärdena och ge rekommendationer för att minimera risken att 

negativa konsekvenser uppstår.  

WSP har fått i uppdrag att göra naturvärdesinventeringen och denna 

rapport presenterar resultatet. 

1.1 OMFATTNING 

Naturvärdesinventeringen genomfördes enligt Svensk Standard SIS 

199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) 

– Genomförande, Naturvärdesbedömning och redovisning. I uppdraget 

ingick tillägget 4.5.3 Generellt biotopskydd. Naturinventeringen och 

naturvärdesbedömningen omfattar: 

En förstudie med inventering av befintlig information rörande 

riksintressen, Natura 2000-områden, områdets eventuella skyddsvärda 

biotoper, rödlistade arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m. Denna 

information har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i Kalmar län, 

Artdatabanken, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.  

En naturvärdesinventering i fält som genomfördes den 18 augusti 2016 

på en detaljnivå motsvarande fältnivå översikt. Efter det utfördes 

systematisk naturvärdesbedömning samt klassificering med avseende på 

naturvärde av intressanta områden som identifierats vid fältbesöket. I 

detta uppdrag har även tillägg enligt 4.5 i SS 199000:2014 ingått: 

 4.5.2 Naturvärdesklass 4 

 4.5.3 Generellt biotopskydd 
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Tabell 1. Naturvärdesinventering. Översikt detaljeringsnivåer, minsta 
karteringsenhet och exempel på användningsområde. 

Nivå Minsta 

karteringsenhet 

Exempel på 

användningsområde 

1. Förstudie (ej 

fältinventering) 

1 ha eller 200*2 m  översiktlig planering  

 naturvårdsprogram  

 förstudier 

2. Fält översikt 1 ha eller 100*2 m  större områden 

 skogslandskap 

 val av 
lokaliseringsalternativ 

 vindkraftsetablering 

3. Fält medel 0,1 ha eller 50*0,5 

m 

 mindre områden 

 väg och järnvägsplaner  

 vindkraftsetablering 

4. Fält detalj 10 m
2
 eller 10*0,5 

m 

 väg- och järnvägsplaner 
- mer detaljer  

 detaljplaner  

 skötselplaner 

 

Det är viktigt att poängtera att naturvärdesbedömningen inte innebär 

några ställningstaganden av inventeringsområdets lämplighet för en 

exploatering eller ej. Denna rapport innehåller bedömningar och 

rekommendationer ur naturhänseende. 

1.2 INVENTERINGSOMRÅDE  

Det röda streckade området i Figur 1 visar hela det utpekade 

planområdet vid Södra infarten till Oskarshamn (Samrådshandling, 

Program till detaljplan för södra infarten Oskarshamn, 2015). 

 

 

Figur 1. Planområdet. Karta från: Samrådshandling, Program till detaljplan 
för södra infarten Oskarshamn, 2015. 

Figur 2 visar planprogrammets indelning av verksamheter där gult 

område markerat med 4 visar området för kombiterminalen med 

tillhörande nära verksamheter (Samrådshandling, Program till detaljplan 

för södra infarten Oskarshamn, 2015).  
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Figur 2. Gult område markerat med 4 visar kombiterminalen med 
tillhörande område för verksamheter med nära koppling till 
kombiterminalen. Karta från: Samrådshandling, Program till detaljplan för 
södra infarten Oskarshamn, 2015.  

 

Naturvärdesinventeringen omfattar ett område väst-sydväst om södra 

infarten där utbyggnaden av kombiterminal är planerad. 

Inventeringsområdet kan ses i figur 3. Inventeringsområdet avgränsas i 

norr av järnvägen. 

 

Figur 3. Inventeringsområde i rött.  
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2 METODIK 

Undersökningen omfattar dels allmän inventering av bakgrunds-

information och dels en systematisk bedömning av naturvärden enligt 

standardiserad metod (SIS). I den allmänna inventeringen av bakgrunds-

information ingår inventering av befintliga data som beskriver området, 

bakgrundsmaterial ifrån berörda myndigheter, kontakter med 

myndigheter och informationssök i öppna databaser  

Figur 3. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art 
respektive bedömningsgrund biotop leder till en viss naturvärdesklass. 
Figuren är från SIS Standard

i
. 

Aktuellt område har inventeras i fält med avseende på förkommande 

naturtyper och markanvändning. Den systematiska 

naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta förutsättningarna för 

biologisk mångfald. Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter 

noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att mäta de egenskaper i 

naturen – strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, 

kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för mängden kärlväxter, 

mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga djur d.v.s. 

biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt 

områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av 

bedömningsgrunderna art och biotop, se Figur 3 ovan. 

Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande 

tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i 

relation till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och regionen. 

1.1. Naturvärdesklasser 

Inom området förekommande naturtyper klassas på en gemensam skala 

utifrån naturvärde. Ett naturvärdesobjekts betydelse för biologisk 
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mångfald, d.v.s. graden av naturvärde bedöms enligt en fastställd skala i 

olika naturvärdesklasser, där klasserna äri, ii 

Högsta naturvärde – (naturvärdesklass 1) störst positiv betydelse för 

biologisk mångfald. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass 

bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 

på nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – (naturvärdesklass 2) stor positiv betydelse för 

biologisk mångfald. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass 

bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald 

på regional eller nationell nivå. Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, 

ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och 

hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 

och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 

våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, 

limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 

naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att 

de inte uppfyller högsta naturvärde. 

Påtagligt naturvärde – (naturvärdesklass 3) påtaglig positiv betydelse 

för biologisk mångfald. Varje enskilt område av en viss naturtyp med 

denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, 

men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av 

dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska 

kvalitet upprätthålls eller förbättras. Naturvärdesklass 3 motsvarar 

ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- 

och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 

lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 

våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass 

naturvatten. 

Visst naturvärde – (naturvärdesklass 4) viss positiv betydelse för 

biologisk mångfald. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av 

betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella 

inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär 

områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller 

kriterier för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är användbar för 

områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots 

allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk 

mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men 

där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 
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3 UNDERLAGSDATA 

3.1 NATURVÅRDSARTER 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, 

rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Dessa 

indikerar att ett område har högt naturvärde eller i sig själv är av särskild 

betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av 

ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning och listor på 

användbara naturvårdsarter kommer tas fram för olika biotoper. Vid 

framtagandet av denna rapport var detta arbete inte klart.  

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter som 

finansieras av Artdatabanken och Naturvårdsverket. Den enskilde 

rapportören bestämmer själv vad som skall rapporteras. Alla fynd 

publiceras först och kvalitetsgranskas i efterhand. Huvuddelen av 

fynduppgifterna i Artportalen ligger öppet för fri visning, dock har ett 

fåtal arter bedömts vara så känsliga att de exakta lokaluppgifterna inte 

visas fritt på nätet, t.ex. häckningsplatser för rovfåglar och sällsynta 

orkidéer. Rödlistan är en redovisning av arters risk att dö ut från ett 

område.  

De arter som uppfyller 

kriterierna för någon av 

kategorierna Nationellt utdöd 

(RE), Akut hotad (CR), Starkt 

hotad (EN), Sårbar (VU), Nära 

hotad (NT) eller Kunskapsbrist 

(DD) benämns rödlistade (Figur 

4). De rödlistade arter som 

kategoriseras som CR, EN eller 

VU benämns hotade. Kategorin 

Kunskapsbrist omfattar arter 

där kunskapen är så dålig att de 

inte kan placeras i någon 

kategori. Rödlistan baseras på 

internationellt vedertagna 

kriterierna från Internationella 

Naturvårdsunionen (IUCN). 

 

Figur 4. Rödlistans kategorier. © 
Rödlistan, 2015 

 

Regeringen fridlyser växt- och djurarter genom att ange dessa i 

artskyddsförordningens bilagor. De växt- och djurarter som är markerade 

med ett N i bilaga 1 till artskyddsförordningen har fridlysts för att 

uppfylla kraven i EU:s habitatdirektiv. I bilaga 2 till artskydds-

förordningen anges alla övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett 

län eller i en del av ett län. 

För att kunna få dispens från artskyddsförordningen måste 

verksamhetsutövaren visa att det inte finns någon annan lämplig lösning 

samt att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.  
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En arts bevarandestatus anses gynnsam när: 

 uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att 

arten på lång sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin 

livsmiljö,  

 artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken 

minskar eller sannolikt kommer att minska inom en överskådlig 

framtid, och  

 det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en 

tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska 

bibehållas på lång sikt. 

3.2 KÄNDA ARTFÖREKOMSTER 

En sökning i Artportalen efter kända förekomster av rödlistade och 

fridlysta arter i hela planområdet har genomförts 2016-07-19. 

Sökkriterierna var för perioden 1990-2016. Sökningen resulterade i ett 

antal träffar inom hela planområdet (se Figur 5) men endast en träff 

inom området för kombiterminal, vilket var duvhök (se Tabell 2).  

En nedgång av antalet duvhökar har skett och mycket tyder på att den 

påverkas negativt av det moderna skogsbruket. Eftersom duvhöken helst 

häckar i gammal, slutavverkningsmogen skog, är dess häckningsplatser i 

princip alltid mer eller mindre hotade (ArtDatabanken, 2016).  

Ett registrerat fynd av stor kavelhirs (NT) finns precis söder om 

planområdet och området för kombiterminalen från 2013.  

 

 

Figur 5. Kända artförekomster inom planområdet (Artportalen, 2016). Inget 
fynd ligger inom NVI-området.  
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Tabell 2. Kända förekomster av rödlistade och fridlysta arter inom 
planområdet för perioden 1990-2016. Källa: Artportalen, 2016 

Art År 
Inom/Utom 
området för 

kombiterminal 

Grod- och kräldjur     

Hasselsnok (Coronella austriaca) VU 2015 Utom 

Insekter   
 

Bredbrämad bastardsvärmare (Zygaena lonicerae) 
NT 

2009 Utom 

Smalvingad blombock (Strangalia attenuata) NT 2012 Utom 

Fåglar   

 Duvhök (Accipiter gentilis) NT 2014 Inom 

Gröngöling (Picus viridis) NT 2011 Utom 

Kungsfågel (Regulus regulus) VU 2012 Utom 

Spillkråka (Dryocopus martius) NT 2010,2011,2015 Utom 

Svart rödstjärt (Phoenicurus ochruros) NT 2008-2016 Utom 

 

3.3 VÄRDEFULLA TRÄD 

Ett biologiskt värdefullt träd kan vara ett grovt träd (diameter över 80 

cm), ett hamlat träd eller ett hålträd. I begreppet ryms också döda 

stående eller liggande träd, samt träd med en speciell lav- och mossflora. 

Det kan också vara ett kulturhistoriskt intressant träd, t.ex. vårdträd, 

vägmärken och alléer.   

I det aktuella området finns vid en sökning i Trädportalen inte 

registrerade några värdefulla träd.  

3.4 SKYDDADE OMRÅDEN 

En sökning har gjorts i kartverktyget Skyddad natur samt i 

Skogsstyrelsens kartverktyg som visar skyddade områden i Sverige. Figur 

6 visar objekt (streckade orange polygoner) med utpekade naturvärden; 

till vänster i bild objektet Lagmanskvarnån med barrskog och till höger i 

bild objekt Kvastmossen med barrskog.   

En del fornlämningar i form av rösen, fossila åkrar och gravplatser finns i 

norra delen av planområdet, markerade med trianglar i kartan. 
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Figur 6. Streckade orange polygoner visar naturvärdesobjektet. Orange 
trianglar visar fornlämningar. Källa: Skogsstyrelsen, 2016.  

Runt Applerumsån finns en naturvårdsplan beskriven bland annat i 

Forslund, M. Natur i Östra Småland. Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar, 

1997.Figur 7 visar området runt ån markerat i orange, klassat som 

mycket högt naturvärde (Länsstyrelsens WebbGIS, 2016). 

 

 

Figur 7. I området runt Applerumsån (markerat i orange) finns en 
naturvårdsplan markerat i orange. Källa: Länsstyrelsens WebbGIS, 2016. 

Inga områden från ängs- och betesmarksinventeringen (Databasen Tuva, 

Jordbruksverket, 2016) finns i närområdet.  
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Inte heller några nyckelbiotoper finns registrerade i området 

(Skogsstyrelsen, 2016). Området ingår ej i naturreservat eller Natura 

2000-område.  

Strandskyddet gäller 100 meter runt vattendrag och sjöar. I området 

ingår vattendragen Applerumsån och Klämnabäcken samt några mindre 

vattendrag som alltså omfattas av strandskyddet (Skyddad natur, 2016).  

3.5 RIKSINTRESSEN 

Något riksintresse för kulturmiljö, naturvård eller friluftsliv finns inte i 

området (Skyddad natur, 2016). Däremot är väg E22, riksväg 37/47, 

Åsavägen/Gröndalsgatan samt järnvägsförbindelsen Nässjö – 

Oskarshamn av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 

kap 8 §, se karta på sida 34. Järnvägen är särskilt viktig för Oskarshamns 

hamn, som också är ett riksintresse för kommunikationer 

(Samrådshandling, Program till detaljplan för södra infarten Oskarshamn, 

2015).  

3.6 REGIONALA INVENTERINGAR 

Svämplan Oskarshamns kommun 

En inventering av svämplan söder om järnvägen och väster om väg E22 

kring Applerumsån har genomförts i april 2016 av Oskarshamns 

kommun. Området består av våtmarker och fuktiga områden med till 

exempel starr, vitmossor och pors. Våtmarkerna är omgivna av barr- och 

blandskogar. (Inventering av svämplan på Storskogen, Lennart Nilsson, 

kommunekolog, 2016). 

Svämplan är den flacka ytan längs vattendraget/sjön som bildas genom 

återkommande översvämningar och är därför olämplig att bebygga både 

ur risksynpunkt för översvämningar men även ur ekologisk synvinkel. 

Svämplan har generellt stora biologiska värden och utgörs ofta av 

mycket artrika landekosystem (Program till detaljplan för södra infarten 

Oskarshamn, Oskarshamns kommun, Länsstyrelsen i Kalmar län, 2015). 

Vidare visar inventeringen längs Applerumsån på stora öppna mader 

med tuvbildande starr omkring vattendraget. Det finns rikligt med 

porsbuskage och en smal kantskog av sälgbuskage (Inventering av 

svämplan på Storskogen, Lennart Nilsson, kommunekolog, 2016). 

Naturinventering Kronoparken 2007 

En naturinventering av området Kronoparken utfördes 2007 av Amalina 

Natur och Miljökonsult. Kronoparken är området norr om järnvägen upp 

till riksväg 23 och begränsas åt öster av väg E22 och i väster av en nord-

sydlig linje cirka 450 meter väster om Svallidens industriområde.  

Applerumsån med omgivande våtmarker tas i rapporten upp som ett 

biologiskt intressant område.  

Skogsstyrelsen har klassat ett barrskogsområde inom Kronoparken som 

naturvärde. Mellan Applerumsån och skogsbilvägen består skogen av en 

barrblandskog och på andra sidan vägen av en tallskog. I tallskogen finns 

flera gamla tallar, äldre än 150 år. Ett relativt stort antal tallar föll dock i 

samband med den kraftiga stormen Gudrun 2005, träd som därefter 

avverkats och körts bort (Amalina Natur och Miljökonsult, 2007). 
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Oskarshamns naturvårdsprogram från 1997 

Rapporten Naturinventering av Kronoparken i Oskarshamns kommun, 

Amalina Natur och Miljökonsult, 2007 skriver om tidigare 

naturvärdesinventeringar och hänvisar däribland till Oskarshamns 

naturvårdsprogram från 1997 (Forslund, M. 1997).  

I naturvårdsprogrammet är Applerumsån och dess närområde utpekat 

som särskilt stort naturvärde. Området beskrivs ha en rik flora med till 

exempel strandviol, ängsruta och hampflockel samt sjöranunkel i ån. Det 

finns strandkärr, fattigkärr, små skvattramtallmossar och blandmyrar 

med arter så som kallgräs och kärrspira. Mellan myrarna ligger 

hällmarker, ofta med ung tallskog. Området omfattas av ett 

naturvårdsprogram som visas i Länsstyrelsens WebbGIS, se Figur 7. 
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4 RESULTAT AV INVENTERING 

Inventeringsområdet utgörs av skogsmark med produktionsskog 

(barrblandskog, talldominerad av ristyp). Det förekommer våtmarker och 

myrar, främst i norr, väster och åkermark i sydöst. En kraftledningsgata 

skär igenom östra delen av området. Flera diken både genom skog och i 

åkermark vittnar om områdets relativa rikedom av våtmarker och myrar. 

Två vattendrag (Applerumsån och Klämnabäcken) slingrar sig genom 

inventeringsområdet. Påverkansgraden längs dessa sträckor skiljer sig. 

4.1  YTOBJEKT  

Naturvärdesobjekt OHA 1 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Beskrivning: En kuperad barrblandskog av ristyp med en viss dominans 

av tall. Av granarna är flera kjolgranar, dvs grenarna når ner till marken. 

Det är en varierad luckighet som skapar en mosaik av ljusinsläpp och 

mindre gläntor. Även en viss variation av ålder jämfört med omgivande 

skog ger bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Lövträd främst i 

form av björk förekommer. Det finns relativt gott om död ved, däribland 

både fallna träd samt flera stående döda, eller döende träd. Inga 

naturvårdsarter noterades vid besöket. Markskiktet utgörs av framförallt 

blåbär, lingon och ljung. 

Naturvårdsarter: Kungsfågel (VU). 

 

Naturvärdesobjekt OHA 2 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Beskrivning: En svämplan/våtmark längs Applerumsån. I våtmarken 

växer bl.a. pors, knölsyska och kaveldun med vit näckros finns längs delar 

av ån.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 

 

Naturvärdesobjekt OHA 3 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Beskrivning: En skvattram-tallmosse intill banvallen. Tranbär noterades 

runt mossen.  

Naturvårdsarter: Inga naturvårdsarter noterades. 

 

Naturvärdesobjekt OHA 4 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Beskrivning: En mindre yta i skogen intill ett hygge där det växer 

mattlummer.  

Naturvårdsarter: Mattlummer (fridlyst) 
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Naturvärdesobjekt OHA 5 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Beskrivning: En mindre myr med skvattram, tall och tranbär. I objektet 

noterades en obestämd brungroda.  

Naturvårdsarter: Åkergroda (fridlyst). 

 

 

Bild 1. Objekt OHA 5, en myr med skvattram och tallar. 

 

Naturvärdesobjekt OHA 6 

Naturvärdesklass 4 – Vissa naturvärden 

Beskrivning: En åker som antingen är i träda eller övergiven. Den var inte 

i aktiv växtodling. Arter som åkervädd och blåklocka förekom, samt arter 

som indikerar att marken är näringsrik som malört, tistlar, nässlor, 

sannolikt till följd av tidigare gödning. Marken var fuktig och veketåg var 

talrik. 

Naturvårdsarter: Inga påträffade naturvårdsarter 
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4.2 PUNKTOBJEKT 

Inga punktobjekt noterades under inventeringen. 

4.3 LINJEOBJEKT 

 

Objekt-ID 

 

Objekt 

 

Beskrivning 

 

Naturvärde 

01 Vattendrag Applerumsån 

(naturvårdsprogram, klass II).  

Pors, kaveldun, vattenmynta 

och hampflockel växer längs 

delar av ån. I ån finns vit 

näckros. Ån slingrar sig 

genom inventerings-området 

med varierande 

strömningshastighet och 

bredd. Den passerar skog, 

öppen mark och våtmark. I 

skogen kantas vattendraget 

av al och björk. Dock saknas 

grova eller äldre träd. Det är 

ont om död ved. Inga 

naturvårds-arter noterades. 

Ån är delvis påverkad längs 

vissa sträckor, medan andra 

sträckor känns mer 

opåverkade. 

Påtagligt 

naturvärde 

02 Dike Generellt biotopskydd. 

Åkerdike. Tecken på 

vattenförande året om med 

kaveldun. Annars grunt och 

gräsbevuxet. Även diket 

slås/skördas. 

Visst naturvärde 

03 Dike Generellt biotopskydd. 

Åkerdike. Tecken på 

vattenförande året om med 

kaveldun. Annars grunt och 

gräsbevuxet. Även diket 

slås/skördas. 

Visst naturvärde 

04 Dike Generellt biotopskydd. 

Åkerdike. Tecken på 

vattenförande året om med 

kaveldun. Annars grunt och 

gräsbevuxet. Även diket 

slås/skördas. 

Visst naturvärde 
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Bild 2. Linjeobjekt 01, Applerumsån med näckrosor. 

 

Bild 3. Linjeobjekt 01- Applerumsån, sakta strömmande vatten genom 
skogsmark. 
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5 SAMLAD BEDÖMNING OCH 
REKOMENDATIONER 

 

Området har värden i delar av inventeringsområdet. Bl.a. där skogen är 

mer mosaikartad med inslag av kjolgranar och död ved med varierad 

luckighet och åldersstruktur. Kungsfågel (VU) är vanlig i hela området. 

Gulsparv (VU) noterades vid åkermarken i inventeringsområdet. 

Mossarna, vattendragen och våtmarkerna i området är också värdefulla 

för områdets förutsättningar för biologisk mångfald. Skogsdiken och 

åkerdiken förekommer relativt rikligt i området. Framförallt skogsdikena 

är dock utan större biologiska värden p.g.a. sin struktur. Med branta 

brinkar är de olämpliga för grod- och kräldjur. Åkerdikena är smala och 

relativt grunda men visar tecken på att vara vattenförande större delen 

av året och lyder därmed under det generella biotopskyddet.   
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VI ÄR WSP 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 

Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 

Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 

mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 

kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 

medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 

omkring 3 500 medarbetare. 

 

 

WSP Sverige AB 

Arenavägen 7 

121 88  Stockholm-Globen 

Tel: +46 10 7225000 

http://www.wspgroup.se 
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