Naturvärdesinventering i Vitemölla

Bettina Ekdahl, Marika Stenberg och Per Nyström juni 2020
På uppdrag av: Vitemölla Badhotell AB, Marcus Lundahl

Titel:

Naturvärdesinventering i Vitemölla

Beställare: Vitemölla Badhotell AB, Marcus
Lundahl
Författare: Bettina Ekdahl, Marika Stenberg, Per
Nyström
Foto:

© Ekoll AB

Kartor:

Bettina Ekdahl, Marika Stenberg

Innehåll
Uppdraget ...................................................................................................................................................... 4
Metodik .......................................................................................................................................................... 5
Naturvärdesinventering på förstudienivå ............................................................................................. 6
Naturvärdesinventering på fältnivå ....................................................................................................... 6
Tillägg ........................................................................................................................................................ 6
Resultat........................................................................................................................................................... 7
Förstudie ................................................................................................................................................... 7
Fältstudie ................................................................................................................................................... 7
Områdesbeskrivning ........................................................................................................................... 7
Naturvärdesbedömning ...................................................................................................................... 7
Naturvärdesobjekt 1............................................................................................................................ 9
Naturvärdesobjekt 2.......................................................................................................................... 10
Naturvärdesobjekt 3.......................................................................................................................... 11
Naturvärdesobjekt 4.......................................................................................................................... 12
Naturvärdesobjekt 5.......................................................................................................................... 13
Naturvärdesobjekt 6.......................................................................................................................... 14
Naturvårdsarter ...................................................................................................................................... 15
Invasiva och främmande arter ......................................................................................................... 15
Samlad bedömning ..................................................................................................................................... 16
Referenser .................................................................................................................................................... 17

Uppdraget
Inför upprättande av detaljplan som ska tas fram för Vitemölla har Ekoll AB utfört en
naturvärdesinventering (NVI) på uppdrag av Vitemölla Badhotell AB av tre områden som
omfattas av befintliga planprogram (fig. 1). Vitemölla Badhotell planerar att utveckla och
expandera sin verksamhet på marken som ligger intill badhotellet. Inom område A (fig. 1) ska nya
byggnader uppföras. Områdets skogskaraktär ska eftersträvas att bevaras och den tydliga gränsen
mellan skogen och det öppna fältet ska bibehållas. Vitemölla Badhotell AB avser använda område
B på samma sätt som idag, men befintlig parkering, kioskbyggnad, boulebana och sophantering
behöver renoveras, och Vitemölla Badhotell vill öka skyddet för strandängarna från parkering
och fordon. Som en del i översynen över parkeringsmöjligheter för allmänheten och som fortsatt
beslutsunderlag har vi också inventerat område C, där en spontanparkering nu sker, med risk för
att parkeringen successivt expanderar på bekostnad av strandängarna.
Marken inom inventeringsområdena består i dagsläget av skogsplantering (område A, fig. 1), och
ruderatmark (B och C, fig. 1). Marken omkring inventeringsområdena består utöver bostadshusen
av sandhedar och stränder. Det öppna området söder om Vitemölla används årligen som
marknadsplats till Kiviks marknad varje sommar. Badstränderna är välbesökta under
sommarsäsongen och badhotellverksamheten har funnits i sedan 1913.

Figur 1. Översikt över de tre delområden som inventerats och hur de ligger i förhållande till Vitemölla Badhotell,
Vitemölla och Kivik.

Metodik
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt svensk standard SS 199000:2014 med
detaljeringsgrad ”detalj”, vilket innebär att minsta kartlagda yta (naturvärdesobjekt) är 10 m2. Ytan
kan även innehålla värdeelement (såsom stockar och äldre träd) som kan pekas ut. En yta ska vara
homogen (förutom att den kan ha värdeelement) och utgöras av en dominerande naturtyp och
därmed ha samma värde för biologisk mångfald.
Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att identifiera och avgränsa de geografiska
områden i landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera
och bedöma områdets naturvärden. NVI omfattar generellt varken konsekvensbedömning eller
bedömning av framtida naturvärde eller ekosystemtjänster. En NVI ger därför inget direkt svar
kring exploateringskänslighet eller utvecklingspotential, däremot utgör den ett viktigt underlag för
planering.
Naturvärdet bedöms enligt fyra naturvärdesklasser (grad av naturvärde):
• Naturvärdesklass 1 – Högsta 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
mångfald)
• Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde (viss positiv betydelse för biologisk mångfald)
Naturvärdet bedöms med hjälp av en kombination av bedömningsgrunderna ”art” och ”biotop”
och avser den biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd och vilka kvaliteter en biotop har (figur
2). Bedömningen baseras dels på en fältinventering av funna arter och biotoper, dels av tidigare
rapporter, t e x artförekomster på Artportalen, Trädportalen och andra uppgifter från trovärdiga
källor.

Figur 2. Matris för bedömning av naturvärde. Omarbetad efter SIS-TR 199001:2014

I bedömningen ”art” ingår bland annat naturvårdsarter och artrikedom (artantal eller
artdiversitet). Enligt Artdatabanken (https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologiskmangfald/naturvardsarter/) är ”naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för arter som behöver
uppmärksammas inom naturvården; arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva
vara av särskild vikt eller genom att peka på att områden eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett
naturvårdsperspektiv. I begreppet ingår rödlistade arter, fridlysta arter och arter som är listade i
EU:s art- och habitatdirektiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (sådana som har en
stor andel av sin population i Sverige), samt nyckelarter (arter med generellt stor positiv eller
negativ betydelse för biologisk mångfald). Observerade naturvårdsarter och invasiva arter läggs in
på Artportalen.
Bedömningsgrunden ”biotop” baseras på kvalitet på biotopen (biotopens betydelse för den
biologiska mångfalden) samt sällsynthet och generella hotbild såsom: förekomst av nyckelarter,
naturlighet, strukturer och värdeelement, kontinuitet samt läge, storlek och form (t ex
småskalighet och variation i odlingslandskapet). Vid bedömningen tar man också hänsyn till hur
sällsynt och hotad biotopen är regionalt och nationellt. Det bör framhållas att en NVI inte
innefattar bedömning av ett områdes betydelse för friluftslivet men kulturhistoriska spår kan
inkluderas om de har betydelse för biologisk mångfald (t ex gärdsgårdar). Fältinventeringen vid
en NVI ska i Skåne utföras under perioden 1 april till 30 november.
Vid vår bedömning av naturvårdsarter har vi inte inkluderat rödlistade arter som är planterade
eller förvildade (exempelvis naverlönn och idegran) utan de är i förekommande fall inhemska och
naturligt förekommande. Sly av skogsalm betraktas inte som rödlistad och har därför inte heller
noterats. Skogsalm föryngrar sig på de flesta marker men kräver sedan kalk- och näringsrik
mulljord för en god tillväxt. Dessutom angrips inte almsly av almsjuka.

Naturvärdesinventering på förstudienivå
Inför fältbesöket inhämtades information om förekommande arter i området via Artportalen
(2020-05-25, period 2000-2020), förekommande skyddade områden (Skyddad Natur,
Naturvårdsverkets karttjänst) samt studier av andra kartor (topografiska kartan samt flygbilder).
Potentiella naturvärdesobjekt identifierades för noggrannare bedömning i fält.

Naturvärdesinventering på fältnivå
Fältinventeringar gjordes 2020-06-03 genom att ströva igenom hela området i syfte att identifiera
olika naturvärdesobjekt baserat på till exempel förekomster av naturvärdesarter och biotoper med
betydelse för biologisk mångfald. Inventeringen utfördes av Marika Stenberg (biotoper), Per
Nyström (biotoper, insekter) och Bettina Ekdahl (biotoper, flora).

Tillägg
Tillägget ”naturvärdesklass 4” har genomförts inom hela inventeringsområdet. Tillägget
naturvärdesklass 4 innebär att naturvärdesobjekt med visst naturvärde avgränsades på samma sätt
som naturvärdesobjekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde.

Resultat
Förstudie
Inga skyddade områden finns inom de tre inventeringsområdena förutom att område C ingår i
området mellan Vitemölla, Kivik och riksväg 9 ner mot havet som omfattas av
landskapsbildskydd. Natura 2000-området Marknadsplatsen (SE0420077) ligger precis i
anslutning till inventeringsområdena och omfattar de öppna markerna mellan Vitemölla, Kivik
och riksväg 9 och Lejegatan. Natura 2000-området utgör en av få sandstäppslokaler i landet och
är viktig för många hotade arter knutna till sandiga marker. Marken hävdas inte men hålls delvis
öppen genom markomrörning från stora mängder besökare, inte minst under Kiviks marknad
under juli månad. Natura 2000-arten sandnejlika har en fullgod bevarandestatus i området.
Inventeringsområdena ligger i ett område som omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet
(kustområdet i Skåne från Örnahusen söder om Skillinge till Åhus) och riksintresse för
friluftslivet (kuststräckan Åhus-Simrishamn-Vik med Stenshuvud-Verkeån) enligt Miljöbalken 3
kap 6 §.
Naturvårdsarten tallticka (NT) finns sedan tidigare rapporterad i inventeringsområde A (fig.1).
Talltickan växer nästan uteslutande på stammar av gamla (minst 100-150 år), levande tallar.
Fruktkropparna kan bli uppåt 50 år gamla. Arten har minskat på grund av avverkning av gammal
tallskog och nedtagning av gamla solitära träd i parker och trädgårdar. Naturvårdsarter som är
knutna till sandstäpp såsom sandnejlika (EN, fridlyst), tofsäxing (EN), stor sandlilja (EN,
fridlyst), sandvedel (EN, fridlyst), hedblomster (VU, fridlyst), mjölfly (EN) och gråsvingel (NT)
finns rapporterade i närheten av inventeringsområde B och C vilka kan tänkas förekomma inom
områdena. Sandstäpp är en sällsynt naturtyp som i Sverige endast förekommer i östra Skåne och
på Öland med en totalarea på ca 56 hektar. Vitemölla är en känd sandstäppslokal och naturtypen
har ett prioriterat skydd inom EU. Eftersom sandstäpp är en sällsynt förekommande naturtyp är
den viktig för många arter som är knutna till sandiga miljöer.

Fältstudie
Områdesbeskrivning
Inventeringsområde A (fig.1) består av planterad tall med inslag av lövträd som ek, lönn och
björk. Fältskiktet är till största delen tätt igenvuxet av kaprifol och hallonsnår. I områdets västra
del finns ett parti med större inslag av lövträd. Några äldre (ca 90-100 år) tallar finns i området
men majoriteten av tallarna är unga (40-50 år). Investeringsområde B (fig. 1) består av en grusad
parkering, en boulebana, en stuga och en gräsmark med en del blommande örter.
Inventeringsområde C (fig. 1) består till största delen av en grusad parkering med undantag från
det södra hörnet som består av sandstäpp.

Naturvärdesbedömning
Vid inventeringen avgränsades 6 naturvärdesobjekt varav 2 objekt med naturvärdesklass 3
(påtagligt naturvärde) och 4 objekt med naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) (fig. 3, tabell 1).
Objekten består i huvudsak av skog och andra mindre obrukade markytor.

Detaljerade objektbeskrivningar av alla de naturvärdesklassade områdena och motiven till
klassningarna följer nedan.

Figur 3. Översikt över de sex naturvärdesobjekt som avgränsades under fältinventeringen. Objekt av orange färg
tilldelades påtagligt naturvärde och objekt med gul färg tilldelades visst naturvärde.

Tabell 1. Sammanställning av utpekade naturvärdesobjekt och deras klassningar.
Objekt

Biotop

Biotopvärde

Artvärde

Samlad bedömning

1

Tallskog

Visst

Obetydligt

Naturvärdesklass 4

2

Uppväxt löv- och
barrblandskog

Visst

Obetydligt

Naturvärdesklass 4

3

Silikatgräsmark

Visst

Obetydligt

Naturvärdesklass 4

4

Sandstäpp

Påtagligt

Visst

Naturvärdesklass 3

5

Silikatgräsmark

Visst

Obetydligt

Naturvärdesklass 4

6

Sandstäpp

Påtagligt

Visst

Naturvärdesklass 3

Naturvärdesobjekt 1
Naturtyp: Skog och träd
Biotop: Tallskog
Naturvårdsarter: Tallticka (NT)
Värdeelement: Skyddsvärda träd av tall
Areal: ca 2,2 ha
Samlad bedömning: Naturvärdesklass 4, visst biotopvärde, obetydligt artvärde.
Beskrivning av området: Talldunge med tätt fältskikt av främst kaprifol samt hallon och
stensöta men även örter som löktrav, liljekonvalj, stinknäva och sandstarr. Buskskiktet är tätt och
består bland annat av sly av rosväxter, krusbär, fläder, hassel, skogslönn, ek och björk. Några
äldre skyddsvärda tallar i området kan vara av betydelse för vedlevande insekter och för den
rödlistade talltickan. Fungerar som refug och spridningskorridor åt däggdjur, småfåglar och
insekter som trivs i skogsmiljö.

Naturvärdesobjekt 2
Naturtyp: Skog och träd
Biotop: Uppvuxen löv- och barrblandskog
Naturvårdsarter: Värdeelement: Areal: ca 1100 m2
Samlad bedömning: Naturvärdesklass 4, visst biotopvärde, obetydligt artvärde.
Beskrivning av området: Mindre lövträdsdunge med björk, ek, lönn och hassel. Buskskiktet
består bland annat av sly av krusbär, skogslönn, ek och björk. Fältskikt med främst
näringsgynnade gräsarter och kaprifol. Fungerar som refug och spridningskorridor åt däggdjur,
småfåglar och insekter som trivs i skogsmiljö.

Naturvärdesobjekt 3
Naturtyp: Ängs och betesmark
Biotop: Silikatgräsmark
Naturvårdsarter: Värdeelement: Areal: ca 210 m2
Samlad bedömning: Naturvärdesklass 4, visst biotopvärde, obetydligt artvärde.
Beskrivning av området: Ohävdad gräsmark med högvuxna örter och gräs såsom ängsskallra,
knylhavre, duvvicker, ängsgröe, mellanlusern och luddlosta. Marken är svagt näringspåverkad
men kan hållas efter genom hävd för att gynna floran ytterligare som i sin tur gynnar pollinerande
insekter.

Naturvärdesobjekt 4
Naturtyp: Sandmiljö
Biotop: Sandstäpp
Natura 2000-naturtyp: 6120, prioriterad naturtyp inom EU:s art- och habitatdirektiv (EC
92/43/EEG)
Naturvårdsarter: backtimjan (NT), knytling (typisk art för sandstäpp, 6120)
Värdeelement: Areal: ca 57 m2
Samlad bedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt biotopvärde, visst artvärde.
Beskrivning av området: Välhävdat, solöppet, torrt parti med rödsvingel, backtimjan, knytling,
trådklöver, jordklöver, borsttåtel, filtlav och fältmalört. Riklig förekomst av backtimjan som är en
viktig nektargivare och värdväxt för många fjärilsarter. God livsmiljö för arter som är knutna till
sandiga miljöer.

Naturvärdesobjekt 5
Naturtyp: Ängs och betesmark
Biotop: Silikatgräsmark
Naturvårdsarter: Värdeelement: Areal: ca 170 m2
Samlad bedömning: Naturvärdesklass 4, visst biotopvärde, obetydligt artvärde.
Beskrivning av området: Ohävdad gräsmark med högvuxna örter och gräs såsom ängsskallra,
knylhavre, tjärblomster, ängsgröe, gulmåra, luddlosta, fältmalört och kärleksört. Mindre buskar av
harris och tall förekommer. Floran är gynnsam för bland annat pollinerande insekter. En ökad
hävd skulle gynna floran ytterligare som i sin tur gynnar pollinerande insekter.

Naturvärdesobjekt 6
Naturtyp: Sandmiljö
Biotop: Sandstäpp
Natura 2000-naturtyp: 6120, prioriterad naturtyp inom EU:s art- och habitatdirektiv (EC
92/43/EEG)
Naturvårdsarter: sandnejlika (VU, fridlyst, typisk art för sandstäpp, 6120), knytlig (typisk art för
sandstäpp, 6120)
Värdeelement: Areal: ca 18 m2
Samlad bedömning: Naturvärdesklass 3, påtagligt biotopvärde, visst artvärde.
Beskrivning av området: Välhävdad och solexponerad sandig mark med inslag av sandblottor
vilket utgör viktiga livsmiljöer insektsfaunan och floran som är knuten till sandiga miljöer.
Förekomst av fridlyst art (sandnejlika). Förekomst av nektargivande växter som är viktiga för
insektsfaunan. Exempel på kärlväxter som förekommer är trift, fältmalört och sandstarr.

Naturvårdsarter
Talltickan som tidigare observerats inom inventeringsområde A kunde inte återfinnas under
Ekolls inventering. Skogen hyser endast ett fåtal tallar som nått lämplig ålder för att tallticka ska
kunna etablera sig på dem. Att den inte återfanns är även ett tecken på att det inte förekommer
något större bestånd av tallticka i området. Skogen var något svårorienterad på grund av den
slyiga miljön vilken kan ha bidragit till att den inte återfanns.
Sandnejlika och backtimjan (fig. 4) är två naturvårdsarter som observerats inom
inventeringsområde B och C. Inga andra naturvårdsarter som är knutna till sandstäpp kunde
observeras inom inventeringsområdena. Majoriteten av områdena består av ruderatmark och
endast en liten del (naturvärdesobjekt 4 och 6) består av sandstäpp.
Sandnejlika växer i tuvor och blommar med vita blommor med fransade kronblad. Arten är
karaktäristisk för den sydostskånska sandstäppen och kräver humusfattig sand att växa i. Arten
kräver markstörning, mycket ljus och värme för att trivas. Sandnejlikan förekommer i rikliga
mängder i områdena omkring inventeringsområdena, inte minst inom det närliggande Natura
2000-området Marknadsplatsen. Sandnejlikan är rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst enligt 7 §
Artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt plocka, samla
in, skära av, dra upp med rötterna eller förstöra arten i naturen. Förbudet gäller alla stadier i
artens livscykel.
Backtimjan är en lågväxt ört knuten till torra gärna sandiga marker som blommar med rosa
blommor. Backtimjan är rödlistad som nära hotad (NT) och fungerar som en viktig nektargivare
och värdväxt för många insekter.

Figur 4. Från vänster: sandnejlika och backtimjan.

Invasiva och främmande arter
Inom inventeringsområde A observerades enstaka exemplar av de invasiva arterna vresros och
oxbär (fig. 5). En mindre individ av vresros observerades i nordvästra utkanten av området och
enstaka individer av oxbär observerades i norra utkanten och i mitten av området.

Figur 5. Från vänster: vresros och oxbär.

Samlad bedömning
Den samlade bedömningen för inventeringsområde A är att området inte hyser några högre
naturvärden men skogen kan fungera som refug och spridningskorridor åt däggdjur, småfåglar
och insekter som trivs i skogsmiljö. Det vore önskvärt att spara de äldre tallarna som finns i
området vilka har god potential att utvecklas till gamla grova träd av betydelse för vedlevande
insekter, fladdermöss och eventuellt stärka förekomsten av tallticka. För att gynna fler
insektsarter bör tallarna frihuggas så att de blir mer solbelysta. Det vore även gynnsamt för
mångfalden att öppna upp stigarna i skogen så att dessa kan nyttjas som jaktkorridorer av
fladdermöss. Det är en fördel om stigarna inte får belysning då den stör insektslivet och
fladdermössen. Om belysning ska sättas upp bör sådan som stör insekterna minst användas. En
hel del marktäckande sly kan med fördel rensas bort för att gynna och skapa en mer varierande
markflora, även öppnare solbelysta områden med sand gynnar flora och insekter. En del av den
kaprifol som växer i området får gärna bevaras åt inte minst nattfjärilar som gärna besöker
kaprifolens blommor.
Den samlade bedömningen för inventeringsområde B och C är att partierna som inte består av
grus har påtaglig betydelse för floran men de utpekade naturvärdesobjekten här är förhållandevis
små jämfört med omgivande landskap bestående av samma typ av miljö vilket innebär att det
vore försumbart om dessa ytor påverkas vid kommande åtgärder. Det ska dock understrykas att
sandstäpp är en sällsynt naturtyp som bör tas hänsyn till i största möjliga mån. Det är positivt att
endast en liten del av sandstäppen berörs av den planerade exploateringen och att få
naturvårdsarter knutna till sandstäpp observerades inom område B och C. Om beståndet av
sandnejlika i naturvärdesobjekt 6 måste ge vika för en ny parkering skulle det ha en mycket liten
påverka på sandnejlikans bestånd i området i sin helhet då sandnejlikan förekommer så pass
rikligt på intilliggande mark. Men eftersom sandnejlikan är fridlyst kommer dispens att behöva
sökas från Länsstyrelsen innan åtgärder vidtas. Alternativet är att nyttja motsatt kortsida av
parkeringen där det inte växer några sandnejlikor eller andra naturvårdsarter om parkeringen
önskas att vidgas en bit.
De planerade åtgärderna bedöms inte påverka landskapsbildskyddet eller det intilliggande Natura
2000-området så länge inga massor eller liknande läggs upp på markerna kring planområdena.
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