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1. Inledning 
Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av planavdelningen vid Samhällsbyggnadskontoret i 
Oskarshamns kommun. Kontaktperson på kommunen har varit planarkitekt Regina Laine 
Ansvarig för uppdragets genomförande är Biofactum AB. Ansvarig på Biofactum AB är Gerhard 
Sandell. Fältarbete och rapportframtagande har gjorts av Lennart Sundh, SUNDH MILJÖ. 

Fältbesök genomfördes den 26-27 april och 20 maj 2020. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 
199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad detalj och 
med tillägget Naturvärdesklass 4.  

2. Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun planerar att upprätta detaljplan på del av 
fastigheterna Rödsle 1:1, Hycklinge 4:8 och Rostorp 1:13. Området ligger i Rödsle i den västra 
delen av Oskarshamns tätort. Planområdet gränsar delvis till befintlig bebyggelse och ligger i ett 
kuperat skogsområde med inslag av berg i dagen, naturliga sänkor samt röjda ytor med fossil 
åker och odlingsrösen.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett bostadsområde med ca 20 villatomter i 
skogsnära läge och med närhet till skola och rekreationsområden. Naturvärdesinventeringen 
ska visa om rödlistade arter eller andra höga naturvärden finns i området och hur de i så fall 
kommer att påverkas av åtgärden. Frågan om det finns möjlighet att bevara arterna i 
planområdet genom skyddsåtgärder, kompensationsåtgärder, särskild skötsel ska belysas. 
 
Planområdet är ca 12 hektar stort och beläget ca 3,8 km nordväst om Oskarshamns tätort.  

Offertförfrågan om naturvärdesinventering av planområdet utgick i mars 2020. Offert på 
uppdraget inlämnades den 24 mars 2020. Beställning av inventeringen erhölls den 26 mars 
2020. 
 
 

3. Uppdraget 
Syftet med uppdraget är att utreda, beskriva och värdera naturområden inom planområdet för 
att skapa ett underlag inför exploatering av del av fastigheten Rödsle 1:1, Hycklinge 4:8 och 
Rostorp 1:13. Inför uppdraget konstaterades att inga tillägg enligt standarden var specificerade i 
upphandlingsdokumentet. Biofactum AB föreslog därför att inventeringen sker enligt nivå fält 
detalj med tillägg: Detaljerad redovisning av artförekomst och naturvärdesklass 4. Dessutom 
framhölls att om inga s.k. naturvärdesobjekt enligt	standard påträffas, kommer naturmiljöerna i 
de fyra områdena ändå att beskrivas och naturvärdesklassas på ett kvalificerat sätt.   
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Inventeringen har gjorts enligt SIS standard SS 199000:2014 med redovisning den 8 juni 2020. 

Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en 
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon 
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden har 
inte gjorts. I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte 
heller innehåller detta arbete någon utredning kring områdets sociala värden eller värden för 
friluftslivet.  

4. Metodik 
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar 
(NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till standarddokumenten Svensk 
Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 

Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt genomföra 
naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en naturvärdesinventering är 
att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för 
biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes 
naturvärde redovisas genom att det tilldelas en naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan 
genomföras med olika ambitionsnivåer beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller 
huruvida fältarbete ska genomföras eller ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken 
som är minsta obligatoriska karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex. 
identifiering av objekt med generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering 
och avgränsning av områden som har naturvärdesklass 4). 

En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att 
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund	art 
och bedömningsgrund	biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst bidrar till 
naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska mångfalden. 
De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att högre värde från 
biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av artförekomster. 

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är naturvårdsart en art 
som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald. Detta ansluter till ArtDatabankens definition av begreppet (ArtDatabanken 
2013). Enligt ArtDatabanken så är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för skyddade arter, 
rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. I standarden hanteras 
dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet naturvårdsart Signalarter markeras 
i listorna över naturvårdsarter med ”S”. Arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen är 
markerade med ”§”. Rödlistade arter är markerade med rödlistekategori. 

Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är  

 Naturlighet  
 Processer och störningsregimer  
 Strukturer (egenskap hos biotop eller element – t.ex. olikåldrighet i trädskikt) 
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 Element (urskiljbar del av en biotop – en fysisk företeelse som man kan ta på) 
 Kontinuitet  
 Naturgivna förutsättningar.  
 Förekomst av nyckelarter.  
 Läge, storlek och form.  

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser som 
kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt bedöma förekomst av andra 
biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och störningsregimer, kontinuitet, naturgivna 
förutsättningar och vissa nyckelarter. 

Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. 

 

Principer	för	naturvärdesbedömning	vid	NVI.	Utfall	för	bedömningsgrund	art	respektive	
bedömningsgrund	biotop	leder	till	viss	naturvärdesklass.	

I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en 
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I 
naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och 
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, 
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin mjukbotten, 
grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, biogent rev och 
bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, vattendrag, antropogen 
limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp används ibland, både i vanligt 
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tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda betydelse. Ett exempel är Natura 2000 
som använder naturtyp i en annan betydelse.  

Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, avgränsas, 
bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett avgränsat 
geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och som kan 
bedömas till en och samma naturvärdesklass. Enligt standarden ska ett naturvärdesobjekt vara 
ett sammanhängande geografiskt område. 

De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 

 Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  
 Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  
 Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 
 Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde  

Områden som ej anses ha betydelse för biologisk mångfald anges som områden med lågt	
naturvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förarbetet	har	omfattat	följande	moment:	

1) Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet. Detta gäller 
olika tidigare inventeringar, genomgång av databaser över fynd av arter (Artportalen), studier 
av flygbilder, kartor och andra relevanta arbeten. 

2) Potentiella naturvärdesobjekt har identifierats. 

 

Högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell 
eller global nivå. 
 
 
Högt naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 
 

Påtagligt naturvärde. 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. 
 

Visst naturvärde. 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. 
 
Områden med ett lågt naturvärde som bedöms ha ingen eller liten positiv 
betydelse för biologisk mångfald. 

 Övrig mark 
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3) Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram. 
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 1:1 000. 
Koordinatsystem som använts är SWEREF 99 16 30. 

Fältarbete	

Eftersom inventeringen har genomförts enligt detaljeringsgraden detalj så har alla objekt med 
en storlek om minst 10 m2 eller mer att identifierats, karterats och beskrivits. Detta innebär att 
hela det avgränsade området har genomsökts så att dessa har kunnat upptäckas. 

Rapportering	

Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om inga 
kommentarer anger annat så är naturvårdsarterna noterade under denna 
naturvärdesinventering. Samtliga fynd av naturvårdsarter och andra geografiskt eller på annat 
sätt intressanta arter som noterats under fältinventeringen har inrapporterats till Artportalen. 

 
Blåsippa,	Hepatica	nobilis.	Foto:	Sundh	Miljö	
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									Karta	över	inventeringsområdets	läge	1:	20	000.	 	



Naturvärdesinventering (NVI) över Rödsle 1:1 m.fl. Oskarshamns kommun 

8 
 

			

		
Karta	över	inventeringsområdets	läge	1:	5	000.	 	
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5. Allmänt om naturförhållandena 

5.1.	Geografi	och	bebyggelse	
 
Det inventerade området ligger nordväst om Oskarshamns tätort och gränsar mot bebyggelse, 
väg och ett nyupptaget hygge. Planområdet består till överhängande del av hällmarksskog med 
inslag av berg i dagen, frisk blåbärsgranskog, sumpskog och små vattensamlingar.  

Inventeringsområdet har en maximal utsträckning i öst-västlig ledd om ca 350 m och en största 
utsträckning i nord-sydlig ledd om ca 350 m. Totalt har inventeringsområdet en areal av ca 12 
ha. 

Inventeringsområdet ansluter i söder till en bilväg och några bostäder. Strax öster om området 
ligger villabebyggelse och en skola. I norr och nordväst utgörs marken av skogsmark som sedan 
övergår i kulturlandskapet vid Hycklinge hage.  

Området sluttar svagt från väster mot öster. De högst belägna delarna ligger på ca 50 m.ö.h. och 
de lägst liggande delarna på ca 42 m.ö.h. Höjdskillnaden mellan högsta och lägsta punkten är 
alltså ca 8-10 m. 

5.2.	Naturförhållandena	
 
Inventeringsområdet domineras av tall i anslutning till torra hällmarker. Här förekommer även 
en del ek, björk och rönn. På djupare jordlager övergår hällmarken i frisk blåbärsgranskog varav 
sannolikt en del är planterad. På de fåtaliga fuktiga partierna som sumpskog, skogskärr och 
bäckdråg tillkommer glasbjörk och klibbal. Här och var kan man se ung asp, ung rönn samt lite 
lind, lönn och sötkörsbär.  

Skogen är som regel olikåldrig, flerskiktad och nästan alltid med ett visst inslag av död ved, både 
som liggande lågor och som stående torrakor. Även om skogen är inbjudande och strukturellt 
värdefull som finns också spår av gallring, något som pågick även under inventeringen. Av 
buskar märks en, lite rosor, björnbär, slån och trädgårdsväxten spärroxbär. 
Inventeringsområdet är utöver inslagen av hällar även tämligen rikt på sten och block.  

Fältskiktet av örter och gräs är oftast glest och artfattigt. De vanliga gräsen kruståtel, fårsvingel, 
rödven och vårbrodd förekommer regelbundet. Av örter på eller i anslutning till hällmarkerna 
märks bergssyra, stensöta, styvmorsviol, vårspärgel, tjärblomster och ibland även glansnäva. I 
den friska blåbärsgranskogen märks förutom blåbär även lingon, harsyra, örnbräken vårfryle, 
vitsippa, skogsviol, smultron, harsyra, ekorrbär, ängskovall och björkpyrola. Signalarten 
blåsippa förekommer i olika delar liksom vispstarr, skogsfibbla, bergsslok, gulmåra och getrams. 
Lundslok påträffades i ett av naturvärdesobjekten. Den nyligen rödlistade arten vippärt hittades 
också i ett objekt.  

Hällmarkerna har en representativ och karakteristisk flora av lavar och mossor. Renlavarna, 
Cladonia	ssp.,	dominerar stort! Arter som förekommer frekvent är grå renlav, Cladonia	
rangiferina och gulvit renlav, Cladonia	arbuscula. Även pigglav Cladonia	uncialis	 är vanlig. 
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Tillsammans med renlavarna växer ibland islandslav, Cetraria	islandica tuschlav, Lasallia	
pustulata. På hällar och solexponerade block märks färglav, Parmelia	och	kaklav,  
Xanthoparmelia	conspersa. 

På block, sten och övrig mager mark dominerar hedmossorna väggmossa, Pleurozium	schreberi, 
kvastmossa, Dicranum	scoparium, husmossa och Hylocomium	splendens, cypressfläta stort. 
Ibland får dessa arter sällskap av signalarten blåmossa, Leucobryum	glaucum	och	stor	
fransmossa. Ptilidium	ciliare.  

Av mossor märks i de fuktiga delarna skuggstjärnmossa, Mnium	hornum, signalarten blåmossa, 
fyrtandsmossa, Tetraphis	pellucida,	stor björnmossa, Polytrichum	commune.  

Påväxten på barrträden utgörs av en mix av vanliga arter som blåslav, Hypogymnia	physodes, 
näverlav, Platismatia	glauca, gällav, Pseudevernia	furfuracea, pukstocklav, Hypogymnia	tubulosa, 
luddig skägglav, Usnea	hirta, mjölig trattlav, Cladonia	coniocraea och flarnlav, Hypocenomyce	
scalaris. På lövträd och ibland på barr tillkommer slånlav, Evernia	prunastri, bitterlav, Pertusaria	
amara,	skriftlav, Graphis	scripta och gulmjöl, Chrysothrix	candelaris. På död ved ses en del tickor. 
På påfallande många träd ses spår av vedlevande insekter. 	
	

	
Typisk	interiör	från	inventeringsområdet	Rödsle.	Foto:	Lennart	Sundh		

Den underliggande berggrunden utgörs av Syenitoid-granit, en intrusiv- och ytbergart 
tillhörande den Svekokarelska orogenen. (SGU Bergartskarta). Berggrunden saknar jordlager 
eller har tunna jordlager av sandig morän. (SGU Jordartskarta). Hela området ligger under 
Högsta kustlinjen (SGU 2016).  
 
 
	



Biofactum AB & Sundh Miljö  

11 
 

5.3.	Kort	om	markanvändningshistorian	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventeringsområdet	utgörs	i	huvudsak	av	skogsmark	med	inslag	av	några	mindre	åkerlappar.	Utsnitt		
från	ekonomisk	karta	från	1941.	Källa	Lantmäteriet.		
 

5.4.	Befintligt	underlag	

ArtPortalen	
Artportalen är en viktig källa för information om arter som påträffats i Sverige. Från 
inventeringsområdet saknas fynd av rödlistade arter.  

Från närområdet framför allt Hycklinge hage har bl.a. mindre hackspett, duvhök, gullvivefjäril, 
mindre bastardsvärmare och slåttergubbe rapporterats. Rapporterna härrör framför allt från 
området kring Hycklinge hage. Andra rapporterade arter intressanta från naturvårdssynpunkt 
är: 

 Fridlysta arter av fladdermöss och nattviolarterna.  
 Från fågeldirektivets bilaga 1 finns fynd av spillkråka och röd glada.  
 En skoglig signalart tillika rödlistad art är noterad från närområdet, vippärt. 
 Ekoxe, fladdermöss och fjärilen silversmygare ingår i habitatdirektivets bilaga 2. 

Silversmygare är dessutom en prioriterad art.  
 Fladdermöss och silversmygare ingår även i habitatdirektivets bilaga 4. 
 Silversmygare, snödroppe och slåttergubbe ingår i habitatdirektivets bilaga 5. 
 Främmande arter som rapporterats från närområdet är rovfjäril, bred narcissblomfluga, 

honungsbi, kaukasiskt fetblad, kejsarkrona, stjärnnarciss, bägarkrokus, vårkrokus och 
vårstjärna.  



Naturvärdesinventering (NVI) över Rödsle 1:1 m.fl. Oskarshamns kommun 

12 
 

Riksintressen	
Inventeringsområdet berörs inte av riksintressen för naturvård. 

Skyddad	natur	
Inventeringsområdet berörs inte av naturvärden som redovisas under naturvårdsverkets 
verktyg Skyddad natur. 

Skogens	pärlor	
Inventeringsområdet saknar information på Skogsstyrelsens verktyg Skogens pärlor. 

Grönplan	
Oskarshamns kommun saknar aktuell grönplan/grönstrukturplan.  

Naturvårdsprogram	
Oskarshamns kommun saknar ett kommuntäckande naturvårdsprogram.   

Lövskogsinventering	
Oskarshamns kommun saknar en kommuntäckande lövskogsinventering.   

Trädinventering	
Oskarshamns kommun saknar en kommuntäckande inventering av skyddsvärda träd. En 
inventering av stora träd ("jätteträd") inom Oskarshamns kommun påbörjades emellertid av 
biologiska muséet i Oskarshamn år 2002. De träd som ingår i inventeringen skall ha en minsta 
diameter av 1 m i brösthöjd, vilket motsvarar en omkrets av 314 cm. Vid slutet av år 2014 hade 
994 sådana träd registrerats. Inga träd finns redovisade från inventeringsområdet. 

Projekt	Trädportalen	
Inga träd finns redovisade på ArtPortalen under projektet Trädportalen. 

Översiktsplan	
En ny Översiktsplan håller på att tas fram av Oskarshamns kommun. Under tiden 6 november 
2017 till den 22 januari 2018 fanns förslaget till ny översiktsplan ute på samråd och då fanns det 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den 25 februari fattade kommunstyrelsen beslut 
att godkänna förslaget till ny översiktsplan för utställning. Under tiden 4 mars till 4 maj 2020 
finns det möjlighet att lämna synpunkter på planen.  

Inventeringsområdet är inte särskilt utpekat i förslaget till översiktsplan. 
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6. Beskrivningar av naturvärdesobjekt 
Objekt‐ID	 	 1      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Hällmarksskog   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Visst      
         
Naturvärdesklass	 	 3      
         
Värdestrukturer	 	 	Olikåldrigt, flerskiktat, insektsangrepp, vedsvamp, 

död ved, hällar, block 
         
Naturvårdsarter  Blåsippa ”S” 
	 Tjärblomster ”S” 

Knägräs ”S” 
Vårspärgel ”S” 

   Renlavar ”§” - Art- och habitatdirektivet bilaga 5. 
    
Områdesbeskrivning	       
Hällmarksskog med tall, ek, lönn m.m. Inslag av död ved och insektsangrepp. Grå renlav, gulvit 
renlav, getrams, glansnäva, skogsfibbla.  
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Objekt‐ID	 	 2      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Ek-hassellund   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Visst      
         
Naturvärdesklass	 	 3      
         
Värdestrukturer	 	 Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, hällar, block 
         
Naturvårdsarter	  Gullviva ”F”   

 Blåsippa ”S”  
	Gökärt ”S” 
 

Områdesbeskrivning	       
Ek-hassellund i skarp gräns mot före detta odlad mark. Ek, hassel, lönn, block och sten. Lundslok, 
skogsfibblor.  

 

Objekt‐ID	 	 3      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
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Biotop	  Hällmarksskog   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Visst      
         
Naturvärdesklass	 	 3      
         
Värdestrukturer	 	 Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, hällar, block 
         
Naturvårdsarter  Stor blåklocka ”S” 

Tjärblomster ”S” 
Vårbrodd ”S” 

   Renlavar ”§” - Art- och habitatdirektivet bilaga 5. 
 
Områdesbeskrivning	       
Hällmarksskog med tall m.m. Inslag av död ved och insektsangrepp. Stor blåklocka, gulmåra, 
skogsfibbla, grå renlav, gulvit renlav. 
 

Objekt‐ID	 	 4      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Småvatten     
         
Biotop	  Mindre damm   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 	Obetydligt (Kan ev. förekomma groddjur och 

salamandrar).     
         
Naturvärdesklass	 	 4      
         
Värdestrukturer	 	 ‐ 
         
Naturvårdsarter	 	‐   

  
Områdesbeskrivning	       
Liten damm som är en potentiell lekplats för groddjur och salamandrar. Värdefull miljö för 
vattenlevande insekter. Skuggstjärnmossa på trädbaser.  
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Objekt‐ID	 	 5      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Hällmarksskog   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Visst      
         
Naturvärdesklass	 	 3      
         
Värdestrukturer	 	 	Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, insektsangrepp, 

lodytor, hällar, block 
         
Naturvårdsarter  Grönsångare (NT)	

Blåsippa ”S” 
  Styvmorsviol ”S” 

Vårbrodd ”S”  
  Långfliksmossa ”S”     
	 	 Renlavar ”§” - Art- och habitatdirektivet bilaga 5. 
  
Områdesbeskrivning	      
Hällmarksskog med tall, ek, enbuskar. Inslag av död ved och insektsangrepp. Svartbräken, 
trädkrypare, stensöta, vispstarr, grå renlav, gulvit renlav, sidenmossa, cypressfläta. Goda 
biotopkvaliteter. Grönsångare. 
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Objekt‐ID	 	 6     
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Sekundär lövskog, frisk typ   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Visst      
         
Naturvärdesklass	 	 3      
         
Värdestrukturer	 	 Olikåldrigt, flerskiktat, block 
         
Naturvårdsarter	 	Vippärt (NT),  
 Blåsippa ”S”   

 Gökärt	”S”	
	 Fällmossa ”S” 
 
Områdesbeskrivning	
Igenväxande lövskog. Ek, lönn, sötkörsbär, grovbarkig björk, hassel. Enstaka låga. Flikbjörnbär. 
Mycket trädgårdsavfall körs ut här.   



Naturvärdesinventering (NVI) över Rödsle 1:1 m.fl. Oskarshamns kommun 

18 
 

 

     
Objekt‐ID	 	 7      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Hällmarksskog   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Obetydligt     
         
Naturvärdesklass	 	 3      
         
Värdestrukturer	 	 	Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, insektsangrepp, 

lodytor, hällar, block 
         
Naturvårdsarter	 	Gammelgranslav ”S” 
	  Vårbrodd ”S”  
   Renlavar ”§” - Art- och habitatdirektivet bilaga 5. 
     
Områdesbeskrivning	       
Hällmarksskog med tall och gran. Inslag av död ved och insektsangrepp. Nordöstra 
begränsningen utgörs av en lodyta. Bergsyra, äppelmossa, sidenmossa, cypressfläta, grå renlav, 
gulvit renlav, flarnlav.  
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Objekt‐ID	 	 8      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Sumpskog   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Obetydligt     
         
Naturvärdesklass	 	 4      
         
Värdestrukturer	 	 Olikåldrigt, flerskiktat, död ved. 
         
Naturvårdsarter	 	 Granvitmossa ”§” - Art- och habitatdirektivet bilaga 5. 
        
Områdesbeskrivning	       
Pinnig, ung skog med björk och gran. Fastmattor, spår av äldre diken. Tidigare säkert ett mer 
öppet område.  

 

	
Objekt‐ID	 	 9      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Småvatten     
         
Biotop	  Skogskärr  
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Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Visst      
         
Naturvärdesklass	 	 3      
         
Värdestrukturer	 	 	Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, vedsvamp, socklar, 

rotvältor 
         
Naturvårdsarter	 Blåmossa ”S” 
	 Långfliksmossa ”S” 
	 	Gammelgranslav ”S” 

Skriftlav ”S” 
    
Områdesbeskrivning	       
Skogskärr med stagnant vatten. Varierat trädskikt av björk och klibbal. Socklar, rotvältor, död 
ved. Fyrtandsmossa, skuggstjärnmossa. 

 
 

Objekt‐ID	 	 10     
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Hällmarksskog   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
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Artvärde	 	 Obetydligt     
         
Naturvärdesklass	 	 4      
         
Värdestrukturer	 	 Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, hällar, block 
         
Naturvårdsarter  Renlavar ”§” - Art- och habitatdirektivet bilaga 5. 
    
Områdesbeskrivning	       
Öppen häll och gles hällmarkstallskog med renlavar och inslag av död ved.  
 

Objekt‐ID	 	 11      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Hällmarksskog   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Visst      
         
Naturvärdesklass	 	 3      
         
Värdestrukturer	 	 Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, hällar, block 
         
Naturvårdsarter	 	 Talltita (NT) – trolig häckare 

Lind ”S” 
Blåsippa ”S” 
Gökärt ”S” 
Vårbrodd ”S” 
Långfliksmossa ”S” 
Renlavar ”§” - Art- och habitatdirektivet bilaga 5. 

 
Områdesbeskrivning	       
Hällmarksskog med tall, ek, en och en enstaka lind i nordväst. Inslag av död ved och hällar med 
renlavar. Svartmes. 
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Objekt‐ID	 	 12      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Silikatrik brantskog, hällmarksskog   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Visst      
         
Naturvärdesklass	 	 3      
         
Värdestrukturer	 	 	Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, blockbrant, lodytor 
         
Naturvårdsarter	 Blåsippa ”S” 

	Gökärt ”S” 
	 Ärenpris ”S” 

Långfliksmossa ”S” 
     

Områdesbeskrivning	       
Trädklädd blockbrant med lodytor. Tall, gran, sötkörsbär, björk. Svartbräken, glansnäva, 
skogsviol, skogssallat, harsyra, vispstarr. Äppelmossa, blocktrappmossa, nervveckmossa, 
kransmossa, råttsvansmossa, sidenmossa.  
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Objekt‐ID	 	 13      
         
Inventerare	 	 Lennart Sundh     
         
Naturtyp	 	 Skog och träd     
         
Biotop	  Gran-klibbalskog   
         
Biotopvärde	 	 Visst      
         
Artvärde	 	 Obetydligt     
         
Naturvärdesklass	 	 4      
         
Värdestrukturer	 	 	Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, insektsangrepp, bäck, 

dråg, socklar 
         
Naturvårdsarter	 	  Granvitmossa ”§” - Art- och habitatdirektivet bilaga 5. 
   
Områdesbeskrivning	       
Sumpskog belägen nedanför objekt 12. Naturligt slingrande mindre bäck med stagnanta partier. 
Död ved. Videört, kärrviol, mannagräs, skogsbräken, skuggstjärnmossa. Trädkrypare. 
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7. Sammanfattning av områdets 
naturvärden 
Det inventerade området har till största delen låga – måttliga naturvärden. Skälet är dels att 
området består av hällmarksskogar och blåbärsgranskogar med mycket litet inslag av andra 
naturtyper. Dessa naturtyper är naturligt relativt artfattiga, i synnerhet på kalkfattig mark.  

Inom det inventerade området har 13 naturvärdesobjekt identifierats som redovisas i denna 
rapport. Dessa objekt har naturvärdesklasser som varierar från Påtagligt till Visst. Områden som 
inte klassats som naturvärdesobjekt bedöms ha lågt naturvärde. Frånsett förekomster av  
rödlistade arter, är det områdets mosaikartade egenskaper som gör det värdefullt för biologisk 
mångfald. Terrängens omväxlande natur från torra hällmarksknallar med tall till blåbärsskogar 
och fuktiga dråg, samt inslag av branter och lodytor och blöta partier, innebär ett naturvärde i 
sig.  

Hällmarkskogarna som är en mycket vanlig naturtyp uppvisar framför allt en del 
biotopkvaliteter genom sin olikåldrighet och att trädskiktet är flerskiktat. Även en hög grad av 
naturlighet präglar ofta dessa områden, mycket beroende på ett måttligt gallringsskogsbruk. 
Oftast är det biotopvärdet som höjer områdets naturvärdesklass medan artvärdet som regel är 
svårbedömt då inga artinventeringar gjorts av specifika organismgrupper. Hotade och rödlistade 
arter förekommer också inom området.  



Biofactum AB & Sundh Miljö  

25 
 

Fågelarter med starkast bäring på de tre inventerade delarna och som utgör naturvårdsarter är 
talltita och grönsångare. Enligt Sundh Miljö´s uppfattning är även svartmes, tofsmes och 
trädkrypare goda indikatorer på naturvärde och därmed också av visst intresse. Av svampar, 
mossor och lavar har inga hotade arter hittats men på hällmarkerna växer rikligt med renlavar 
som ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 5. När det gäller kärlväxter har den rödlistade arten 
vippärt påträffats. Andra arter av visst intresse är enligt Sundh Miljö´s bedömning glansnäva, 
getrams, blåsippa, gullviva, vispstarr och lundslok. 

 
Gullviva,	Primula	veris,	naturvärdesobjekt	2.	Foto:	Sundh	Miljö	

 

8. Hänsyn till naturvärden vid 
exploatering - prioritering 
Inventeringsområdet Rödsle hyser förekomster av några rödlistade arter. Vippärt kan bevaras 
genom att naturvårdsobjekt nr 6 undantas från exploatering. Vippärten bör även skyddas genom 
att allmänheten informeras om att trädgårdsavfall icke får avstjälpas i området, något som tycks 
vara kutym här. Övriga påträffade rödlistade arter är grönsångare och talltita. Grönsångare kan 
värnas om genom att låta skogen så långt möjligt stå kvar. Grönsångaren trivs bäst i blandskog 
med löv och visst inslag av gran och med ett lågväxande glest fältskikt av gräs och örter. Talltita 
kan värnas om genom att låta området behålla sin mosaikartade karaktär och framför allt genom 
att avlysa all	form	av	skogsbruk i de delar som inte exploateras. Död ved är av största vikt för 
talltita, svartmes och tofsmes som alla måste kunna mejsla ut bon under häckningstiden. Talltita 
kan även värnas om genom uppsättning av fågelholkar. Trädkryparen är likaledas beroende av 
skog som tillåts växa fritt.  
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Av bilaga 4 framgår vilka områden som bedöms som mest olämpliga eller känsliga från 
naturvärdessynpunkt och därmed olämpliga för exploatering.  

Minst påverkan på värdefull natur och rödlistade arter har exploatering av de delar som ligger 
närmast bilvägen och skolan.  

Övrigt 
Området som föreslås undantas från exploatering bör avsättas som kommunalt naturreservat 
tillsammans med Hycklinge hage och skogsmarken där emellan. Området skulle bli ett ypperligt, 
tätortsnära friluftsområde med rik biologisk mångfald. 
  

	
Vippärt,	Lathyrus	niger.	Foto:	Lennart	Sundh	
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Bilaga	1:	Karta	över	inventeringsområdet.               

	



Naturvärdesinventering (NVI) över Rödsle 1:1 m.fl. Oskarshamns kommun 

30 
 

			Bilaga	2:	Karta	över	naturvärdesobjekt.	
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			Bilaga	3:	Karta	över	naturvårdsarter	och	andra	intressanta	arter. 
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			Bilaga	4:	Karta	över	områden	som	bör	undantas	från	exploatering. 


