NATURVÄRDESINVENTERING
DETALJPLAN FÖR ÄNGELHOLM 3:28 M. FL., CENTRUMNYBROOMRÅDET, ÄNGELHOLMS KOMMUN, SKÅNE LÄN

2020-09-23

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

MKB för Klippanvägens förlängning

Malin Stensson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10303837

2020-09-23

NATURVÄRDESINVENTERING
Detaljplan för Ängelholm 3:28 m. fl., CentrumNybroområdet, Ängelholms kommun, Skåne län

KUND
Ängelholms Kommun

KONSULT
WSP Environmental Sverige
WSP Sverige AB
251 07 Helsingborg
Besök: Bredgatan 7
Tel: +46 10 7225000
wsp.com

KONTAKTPERSONER
UPPDRAGSNAMN

MKB för Klippanvägens
förlängning

Edvin Hansson
0431-46 81 72
edvin.hansson@engelholm.se

UPPDRAGSNUMMER

10303837
FÖRFATTARE

Malin Stensson och Mathias
Öster

Jessica Gilbertsson
010 – 722 53 75
jessica.gilbertsson@wsp.com

UPPDATERAD AV

Malin Stensson och Mathias
Öster
DATUM

2020-09-23
ÄNDRINGSDATUM

2020-09-23
Granskad av
Jessica Gilbertsson

2 | 10303837 • MKB för Klippanvägens förlängning

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

MKB för Klippanvägens förlängning

Malin Stensson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10303837

2020-09-23

DOKUMENTINFORMATION
Naturvärdesinventering av WSP Sverige AB; Ängelholms kommun, Skåne
län

Följande personer har medverkat:
Mathias Öster – Förstudie, inventering, bedömningar och rapportering
Jessica Gilbertsson – Bedömningar och kvalitetsgranskning
Malin Stensson – Uppdatering enligt SIS standard 199 000:2014

Omslagsbild: häckande koltrast i området
Samtliga foton i rapporten är tagna av Mathias Öster och Jessica
Gilbertsson, WSP, om inte annat anges.

10303837 • MKB för Klippanvägens förlängning | 3

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

MKB för Klippanvägens förlängning

Malin Stensson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10303837

2020-09-23

INNEHÅLL
1 INLEDNING

5

1.1

BAKGRUND

5

1.2

METODIK OCH OMFATTNING

6

1.3

OMRÅDESBESKRIVNING OCH GEOGRAFISK AVGRÄNSNING

6

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

7

2.1

SKYDDADE OMRÅDEN

7

2.2

REGIONALA OCH KOMMUNALA PLANER

8

2.3

REGISTRERADE NATURVÄRDEN

9

2.4

TIDIGARE INVENTERINGAR

9

2.5

TIDIGARE FYND AV NATURVÅRDSARTER

10

2.6

TIDIGARE INRAPPORTERADE VÄRDEFULLA TRÄD

14

3 RESULTAT
3.1

NATURVÄRDESOBJEKT
3.1.1
Övriga ytor (ytor utan naturvärde)

15
16
22

3.2

SKYDDSVÄRDA TRÄD

25

3.3

NATURVÅRDSARTER

26

3.4

INVASIVA ARTER

27

4 BEDÖMNINGAR OCH REKOMMENDATIONER

27

4.1

BEDÖMNINGAR

27

4.2

REKOMMENDATIONER

28

5 REFERENSER

Bilagor
1. Metodik NVI
2. Skyddsvärda träd

4 | 10303837 • MKB för Klippanvägens förlängning

30

1

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

MKB för Klippanvägens förlängning

Malin Stensson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10303837

2020-09-23

INLEDNING

WSP Sverige AB har på uppdrag av Ängelholms kommun utfört en
naturvärdesinventering av fastigheterna 3:38 m. fl. i Ängelholms kommun,
Skåne län. En fältinventering genomfördes den 17 juni samt den 12
september 2013 av Mathias Öster och Jessica Gilbertsson. Rapporten som
togs fram 2013 har därefter uppdaterats till ny standard för inventering
avseende biologisk mångfald (SIS 199000:2014) av Malin Stensson under
2020. Rapporten har granskats av Jessica Gilbertsson.
År 2014 publicerades en standardiserad metodik för inventering avseende
biologisk mångfald i Sverige (SS 199000:2014). Den ursprungliga
naturvärdesinventeringsrapporten har därför uppdaterats för att presenteras
enligt gällande standard. Eftersom få förändringar har skett i området mellan
2013 och 2020 bedöms de naturvärden som identifierades vid
fältinventeringen fortfarande vara representativa för området. Den från 2020
framtagna fladdermusinventering (se avsnitt 2.4) som beställts av en
privatperson i området har delgivits WSP och resultatet är beaktat i
rapporten.
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 bedöma vilka naturvärden dessa
områden har. Syftet med denna rapport är också att utreda om registrerade
naturvärden i området kan utgöra hinder mot exploatering. Denna rapport
innehåller bedömningar och rekommendationer ur naturhänseende. Det är
viktigt att poängtera att naturvärdesbedömningen inte är några
ställningstaganden av utredningsområdets lämplighet för en exploatering.

1.1

BAKGRUND

Tillgängligheten till Ängelholms västra delar är begränsade bland annat
genom att Rönne å och järnvägen (Västkustbanan) ligger som barriärer i
staden. Kommunen har i en Trafikutredning tittat på vilka åtgärder som skulle
kunna utveckla centrum, fördela trafiken mer jämt från motorvägen i öster in
mot staden samt öka tillgängligheten till områdena väster om ån där
målpunkter såsom hav, camping, bostäder och resecentrum finns placerade.
Efter olika utredningar har kommunen kommit fram till att en förlängning av
Klippanvägen är det alternativ som bäst uppfyller de mål som finns
formulerade i kommunens trafikplan. En detaljplan för området håller nu på
att utarbetas vars syfte är att möjliggöra för biltrafik i Klippanvägens
förlängning, mellan korsningen med Östergatan till korsningen med
Havsbadsvägen. Det tidigare planförslaget 2013 medgav även möjlighet till
bostadsbebyggelse invid gång- och cykelvägen på den fastighet som tidigare
användes för plantering (växthus), men i planen som upprättas under 2020
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är denna del av detaljplanen inte med. Ytan är dock inventerad och
inkluderas i denna rapport.

1.2

METODIK OCH OMFATTNING

Inventeringen har utgått från metoden beskriven i SIS standard (SIS
199000:2014a och b) med följande tillägg:
•

4.5.2 Naturvärdesklass 4

Fältinventeringen genomfördes under 2013, då den nuvarande gällande
standarden för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (SS
199000:2014) inte ännu fastställts. Den systematiska bedömningen av
naturvärden gjordes därför enligt det förslag på standarden som vid den
tidpunkten fanns tillgänglig. Av denna anledningen har rapporten uppdaterats
till den nya fastställda metodiken under 2020, så att
naturvärdesbedömningarna som presenteras är i enlighet med gällande
standard. I samband med uppdateringen gjordes även en ny sökning av
befintlig information rörande andra befintliga naturintressen, se punktlistan
nedan. Även de kartor som presenteras i rapporten har uppdaterats.
Metodiken som använts beskrivs mer ingående i Bilaga 1.
Naturinventeringen och naturvärdesbedömningen omfattar:
•

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 Skåne
län, ArtDatabanken, Ängelholms kommun och Skogsstyrelsen.

•

En naturvärdesinventering i fält på detaljnivå detalj (genomförd den
17 juni samt den 12 september 2013). Inventeringen inkluderade
systematisk naturvärdesbedömning samt klassificering av områden
med avseende på naturvärden som identifierats vid fältbesöket. I
uppdraget kartlades även grova eller på annat sätt särskilt
skyddsvärda, träd inom området. Det är viktigt att poängtera att
fältinventeringen genomfördes innan publiceringen av svensk
standard för biologisk mångfald.

1.3

OMRÅDESBESKRIVNING OCH GEOGRAFISK
AVGRÄNSNING

Den geografiska avgränsningen för fältinventeringen är plangränserna för
den föreslagna detaljplan som var aktuell 2013, hädanefter kallat
utredningsområdet. Observera att det nya planområdet (2020) skiljer sig
något från utredningsområdet, se Figur 1.
Detaljplanen kan komma att medföra konsekvenser utanför
detaljplaneområdet, inom ett så kallat influensområde. Därför har
naturinventeringen omfattat allmän mark i en buffertzon på minst 20 m från
den dåvarande detaljplanens avgränsning. Rönne å har inte inkluderats vid
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fältinventeringen men har beaktats vid sökningar i bakgrundsdata och
skyddsobjekt. Endast terrestra miljöer har inventerats och bedömts.

Figur 1. Planområdesgränsen 2020 i förhållanden till utredningsområdet för fältinventeringen
som genomfördes 2013.

2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

SKYDDADE OMRÅDEN

Rönne å är utpekad som riksintresse för naturvård, område Rönne åns
dalgång – Ageröds mosse (N 40), vilket inkluderar hela Rönne å upp till
Ringsjön. Planområdet berör också två riksintressen för friluftsliv enligt 3 kap
6§ MB: Rönne å (FM 04) och Bjärekusten-Skälderviken (FM 01), som
tillsammans omfattar hela Rönne å samt delar av omgivande landområde.
Längs den berörda åsträckan omfattas en del mindre landområden av
riksintressena. Endast ett mindre landområde inom planområdet omfattas av
riksintresse för friluftsliv, där den förlängda Klippanvägen ansluter till
Havsbadsvägen. Utbredningen av samtliga riksintressen visas i Figur 2.
Inga andra områdesskydd berörs av planområdet.
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Figur 2. Närliggande natur- och riksintressen.

2.2

REGIONALA OCH KOMMUNALA PLANER

Länsstyrelsens förslag till tätortsnära natur
Rönne å i området, samt en del av stranden, ingår i ett 816 ha stort område
kallat Ängelholms strandskogar, som i en rapport (Länsstyrelsen, 2003) från
2003 pekats ut som ett område som ska skyddas från exploatering (Figur 2).
Bakgrunden till rapporten var att Regeringen sommaren 2002 uppdrog åt
Länsstyrelsen i Skåne län att ta fram ett program för varaktigt skydd och
förvaltning av de för naturvård och friluftsliv mest värdefulla tätortsnära
områdena. I inledningen till rapporten skriver Länsstyrelsen att ”de
föreslagna områdena är schablonmässigt avgränsade och det gäller särskilt
stråken utmed vattendragen som markerats i den omfattning strandskydd
gäller. En rimlig bedömning är att de arealer som anges är större än vad som
kommer att genomföras skydd för”. I en efterföljande rapport från 2016
(Länsstyrelsen i Skåne, 2017) anges att ca 290 ha av de sammanlagt 816 ha
stora området hade fått beslutat områdesskydd. Det aktuella plan- och
utredningsområdet ingår inte i detta numera skyddade område.
Ängelholms naturvårdsprogram
Den nordvästra delen av utredningsområdet, mellan Reningsverksvägen och
Rönne å, ingår i Nybroskogen (område 35) som finns i Ängelholm kommuns
Naturvårdsprogram, antagen 2010-06-28. Värdena som pekas ut är
”alsumpskogarnas biologiska mångfald och den tätortsnära naturen i övrigt”.
Området är totalt 89 ha stort. Delen som överlappar med planområden visas
i Figur 2.
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REGISTRERADE NATURVÄRDEN

Inga nyckelbiotoper, ängs- och betesmarker, naturvårdsavtal eller andra
sedan tidigare registrerade naturvärden berörs av planområdet.

2.4

TIDIGARE INVENTERINGAR

Naturinventering längs Rönne å
Under 2010 gjordes, på initiativ av miljökontoret, en inventering av Rönne å
inom Ängelholms kommun, från Klitterhus till Starby. I rapporten (Saxeryd,
2010) ingår det aktuella utredningsområdet i delsträckan ”från Roddklubben
till Pyttebron, södra sidan av ån”. Fuktig ädellövskog omnämns i området,
liksom förekomst av grodor och reproduktionslokal för grodor. Dock kan
utläsas att kärnområdet för dessa värden är knutna till området norr om det
föreslagna planområdet, där det är mer låglänt och fuktigt till sin karaktär.
Specifikt om det aktuella utredningsområdet finns detta skrivet:
”Där den grusbelagda cykelstigen tar vid efter bilvägen, sluttar ån mycket
brant, skyddsstaket finns. Vegetationen utgörs av fullvuxen ask, björk och
skogslönn samt små ekar och almar. Där båtplatserna börjar tar större bokar
över och efter båtplatserna till Pyttebron finns en stig nära ån kantad av bok,
skogslönn, hägg, fågelbär, björk, ek, ask, hassel, kaprifol, klibbal, vitpil,
blekbalsamin, samt små almar och ett dött träd.”
I rapporten (Saxeryd, 2010) anges att långbensgroda (Rana dalmatina) ”med
stor sannolikhet observerades” under inventeringen, men fyndplatsen är inte
angiven. Denna art har dock en sydöstlig utbredning och förekommer i östra
Skåne, Blekinge, östra Småland och Öland, vilket innebär att om fyndet är
riktigt är det nytt för regionen. Dock krävs det att trumhinnan på djuret kan
observeras för en säker artbestämning. Arten kan nämligen väldigt lätt
förväxlas med vanlig groda och åkergroda. Utan bildbevis är detta fynd
omöjligt att verifiera och värdera kan därför inte beaktas vid
naturvärdesbedömningarna i denna rapport.
Fladdermusinventering
En fladdermusinventering har genomförts av naturkonsult Espen Jensen i
juni 2020 (Jensen, 2020). Syftet med inventeringen var att kartlägga och
dokumentera fladdermusfaunan i området som kommer beröras av planerad
bil och cykelväg. Både artantal och uppskattning av individers distribution
och aktivitet i området dokumenterades tillsammans med eventuella viloeller koloniplatser (för fullständig metodik hänvisas till inventeringsrapporten).
Rapportens syfte är att kunna tjäna som underlag vid beslutsfattande kring
planerad genomförande. Rapporten är beställd av en privatperson och
inventeringen har således inte genomförts på uppdrag av Ängelholms
kommun.
Sammanfattningsvis konstaterar inventeringen förekomst en sex olika
fladdermusarter, varav tre rödlistade (se Tabell 1). Två jaktlokaler
identifierades, se Figur 3. Följande slutsats presenteras i rapporten:
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”Det generella intrycket efter manuell inventering är att området där skogen
löper parallellt med Rönne å samt Rönne å är viktiga födosökslokaler för
flera fladdermusarter inklusive de tre rödlistade arterna nordfladdermus,
sydfladdermus och sydpipistrell. Insektsrika och skyddade lokaler finns på
båda sidor av ån. Eftersom skogsbältet har förhållandevis stort antal äldre
träd med håligheter i kombination med villor och trädgårdsmiljöer bedöms
denna del av planerad vägdragning bestå av områden med lämpliga
koloni/boplatser för fladdermöss sommartid. Ingen koloni eller dagtillhåll
kunde identifieras under inventeringen men hög aktivitet registrerades. Både
jaktekolokalisering och sociala läten kunde dokumenteras från flera arter
vilket kan indikera att boplats eller koloni finns i området. Frånvaro av
ljussensitiva arter förklaras av att befintlig stig är upplyst av gatlampor med
vitt led-ljus.”

Figur 3. Jaktlokaler för fladdermöss som identifierades vid fladdermusinventeringen. Källa:
Jensen, 2020.

2.5

TIDIGARE FYND AV 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. För mer information om naturvårdsarter, se Bilaga 1.
Sökningarna över rapporterade fynd av naturvårdsarter uppdaterades under
2020. Sökningen omfattar alla arter som registrerats inom 30 meter från det
nya planområdet eller från utredningsområdet från 2013, för att fånga in arter
som registrerats med sämre noggrannhet. En sökning av rödlistade och
fridlysta arter genomfördes i ArtPortalen 2020-07-02 för
rapporteringsperioden 2000–2020. En sökning gjordes även i Musselportalen
2020-06-27 för samma period. Artportalen och Musselportalen är två
oberoende databaser för fynd av arter som tagits fram i samarbete mellan
Artdatabanken och Naturvårdsverket. Den enskilde rapportören bestämmer
själv vad som skall inrapporteras. Alla fynd publiceras först och
kvalitetsgranskas i efterhand av ansvariga inom respektive ideell förening.
Huvuddelen av fynduppgifterna i Artportalen ligger öppet för fri visning. Ett

10 | 10303837 • MKB för Klippanvägens förlängning

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

MKB för Klippanvägens förlängning

Malin Stensson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10303837

2020-09-23

mindre antal arter har 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 (Artdatabanken, 2020).
Registrerade fynd av fridlysta och rödlistade arter inom 30 meter från
planområdet eller utredningsområdet redovisas i Tabell 1. Vad gäller fåglar
visas samtliga rapporterade förekomster, som dock ibland är rapporterade
för lokaler som täcker ett större område, vilket gör att det är svårt att knyta
fynden till själva utredningsområdet. Därför är det endast de fåglar som
rapporterats som häckande i närheten av planområdet som bedöms vara
naturvårdsarter för planområdet. Inga av de rapporterade fågelarterna har
registrerats som häckande.
Tabell 1. Rapporterade förekomster av fridlysta och/eller rödlistade arter inom
utredningsområdet enligt sökning i Artportalen den 2 juli 2020 för perioden 20002020.Observera att samtliga fåglar i Sverige är fridlysta enligt 4§ Artskyddsförordningen och att
endast registrerade rödlistade fåglar redovisas.
NT = nära hotad, VU = sårbar, EN = starkt hotad, CR = akut hotad, SVL = Skogsvårdslagen.
Art

Naturvård

År

Kommentar

Dvärgpipistrell

Fridlyst 4, 5
§§

2020

21 registreringar med autobox

Sydpipistrell

Fridlyst 4, 5
§§
VU

2020

8 registreringar med autobox

Sydfladdermus

Fridlyst 4, 5
§§
NT

2020

6 registreringar med detektor med
heterodyn och tidsexpansion

Större
brunfladdermus

Fridlyst 4, 5
§§

2020

132 registreringar med autobox

Nordfladdermus

Fridlyst 4, 5
§§
NT

2020

105 registreringar med autobox

Vattenfladdermus

Fridlyst 4, 5
§§

2020

28 registreringar med autobox

Bivråk

Fridlyst 4 §
Prioriterad art
i SVL

2000, 2005,
2019

3 rapporteringar

Björktrast

Fridlyst 4 §
NT

2019

1 rapportering, förbiflygande

Blå kärrhök

Fridlyst 4 §
NT
Prioriterad art
i SVL

2011

1 rapportering, sträckande

Blåmes

Fridlyst 4 §

2019

1 rapportering

Däggdjur

Fåglar
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Bofink

Fridlyst 4 §

2019

1 rapportering

Brun kärrhök

Fridlyst 4 §

2011, 2013

2 rapporteringar

Domherre

Fridlyst 4 §

2007, 2019

2 rapporteringar

Fiskgjuse

Fridlyst 4 §
Prioriterad art
i SVL

2005, 2014

3 rapporteringar, förbiflygande

Fiskmås

Fridlyst 4 §
NT

2007, 2020

2 rapporteringar, 5 individer

Gråhäger

Fridlyst 4 §

2018

1 rapportering

Gråsparv

Fridlyst 4 §

2019

1 rapportering

Gråkråka

Fridlyst 4 §
NT

2018

2 individer, födosökande

Gråtrut

Fridlyst 4 §
VT

2019

1 rapportering, förbiflygande

Grönfink

Fridlyst 4 §
EN

2018

1 rapportering, 4 individer, födosökande

Gröngöling

Fridlyst 4 §
Prioriterad art
i SVL

2007, 2019

2 rapporteringar

Grönsiska

Fridlyst 4 §

2019

1 rapportering

Gärdsmyg

Fridlyst 4 §

2019

1 rapportering

Havsörn

Fridlyst 4 §
NT
Prioriterad art
i SVL

2009, 2011

2 rapporteringar, stäckande

Hussvala

Fridlyst 4 §
VU

2019

1 rapportering, 8 individer, födosökande

Kungsfiskare

Fridlyst 4 §
VU

2012, 2013,
2015, 2018

16 rapporteringar, 18 individer,
födosökande eller förbiflygande

Mandarinand

Invasiv art
(låg risk)

2007

3 rapporteringar

Mindre hackspett

Fridlyst 4 §
NT
Prioriterad art
i SVL

2010

1 rapportering, födosökande

Koltrast

Fridlyst 4 §

2019

1 rapportering

Kungsfågel

Fridlyst 4 §

2019

1 rapportering

Lärkfalk

Fridlyst 4 §

2005, 2017

2 rapporteringar

Ormvråk

Fridlyst 4 §

2003, 2005,
2009, 2011,
2014, 2015,
2016, 2017,
2019, 2020

10 rapporteringar
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Pilgrimsfalk

Fridlyst 4 §
NT
Prioriterad art
i SVL

2011

1 rapportering, sträckande

Röd glada

Fridlyst 4 §
Prioriterad art
i SVL

2003, 2005,
2008, 2011,
2013, 2014,
2016, 2020

13 rapporteringar

Rödstjärt

Fridlyst 4 §

2015

1 rapportering

Sidensvans

Fridlyst 4 §

2004, 2018

2 rapporteringar, ca 40-50 st

Sparvhök

Fridlyst 4 §

2003, 2009,
2011

3 rapporteringar

Spillkrika

Fridlyst 4 §
NT
Prioriterad art
i SVL

2019

1 rapportering

Stare

Fridlyst 4 §
VU

2003

1 rapportering, 3 individer, sträckande

Stenfalk

Fridlyst 4 §
NT
Prioriterad art
i SVL

2008

1 rapportering, sträckande

Stenknäck

Fridlyst 4 §

2019

1 rapportering

Storskrake

Fridlyst 4 §

2007, 2019

2 rapporteringar

Större hackspett

Fridlyst 4 §

2019

2 rapporteringar

Svartmes

Fridlyst 4 §

2019

1 rapportering

Sångsvan

Fridlyst 4 §
Prioriterad art
i SVL

2018

1 rapportering

Talgoxe

Fridlyst 4 §

2019

2 rapporteringar

Tamduva

Fridlyst 4 §

2007

2 rapporteringar, uppskattat antal 5 st

Tornfalk

Fridlyst 4 §

2018

1 rapportering

Tornseglare

Fridlyst 4 §
EN
Prioriterad art
i SVL

2000, 2005,
2007, 2008,
2015, 2016,
2017, 2019,
2020

39 rapporteringar, 402 individer,
födosökande eller sträckande

Trana

Fridlyst 4 §
Prioriterad art
i SVL

2004, 2005,
2001, 2020

9 rapporteringar

Trädlärka

Fridlyst 4 §
Prioriterad art
i SVL

2011

1 rapportering

Trädpiplärka

Fridlyst 4 §

2000

1 rapportering
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Turkduva

Fridlyst 4 §

2018, 2019

2 rapporteringar

Vit stork

Fridlyst 4 §
EN

2003

1 rapportering, sträckande

Ärtsångare

Fridlyst 4 §
NT

2013, 2019

3 rapporteringar, spelande/sjungande

Figur 4. Registrerade förekomster av rödlistade och fridlysta arter inom 50 meter från
planområdet, enligt sökning för perioden 2000-2020.Observera att punkten som representerar
fladdermöss visar hur fynden rapporterats till Artportalen, vilket är en förenkling av hur
registreringarna gjorts under fladdermusinventeringen. För detaljer om rapporterade
fladdermöss hänvisas till inventeringsrapporten (Jensen, 2020). Vad gäller fåglar visas endast
etiketter för de rödlistade arterna. Inga apporterade fågelarter har rapporterats som häckande
inom eller i närheten av planområdet.

2.6

TIDIGARE INRAPPORTERADE VÄRDEFULLA
TRÄD

Den sökning i databasen Trädportalen som gjordes 2013-09-11 visade att
inga särskilt skyddsvärda träd inom området finns rapporterade. Ytterligare
en sökning gjordes i Artportalen (som numera även inkluderar Trädportalens
data) 2020-07-02, utan ytterligare resultat.

14 | 10303837 • MKB för Klippanvägens förlängning

3

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

MKB för Klippanvägens förlängning

Malin Stensson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10303837

2020-09-23

RESULTAT

En fältinventering genomfördes den 17 juni samt 12 september 2013 av
Mathias Öster och Jessica Gilbertsson (endast 17 juni). Resultatet av
inventeringen i fält redovisas nedan, med naturvärdesbedömningar enligt
gällande metodik för naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald
(SS 199000:2014). Resultatet är uppdelat i fyra delar med följande ordning:
•
•
•
•

3.2 Naturvärdesobjekt (5 objekt)
3.3 Skyddsvärda träd (16 träd)
3.4 Fynd av naturvårdsarter (7 fynd)
3.5 Fynd av invasiva arter (3 fynd)

Viktigt att notera är att individuella värdefulla träd kan förekomma både som
värdefullt träd och som skyddad/rödlistad art.
Utöver utpekade naturvärdesobjekt avgränsades och beskrevs också övriga
delar av utredningsområdet (enligt gällande metodik då fältinventeringen
utfördes). Dessa områden, i rapporten kallade ”övriga ytor”, bedöms inte ha
något betydelsefullt naturvärde och är därför inga naturvärdesobjekt, men
ger en bra områdesbeskrivning av övriga delar av inventeringsområdet.
Dessa övriga ytor visas i Figur 5 och beskrivs i avsnitt 3.1.1.
Naturvärdesobjekt, övriga ytor och skyddsvärda träd visas i Figur 5.

Figur 5. Identifierade naturvärdesobjekt och övriga ytor utan naturvärde.
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3.1

NATURVÄRDESOBJEKT

Totalt identifierades 5 naturvärdesobjekt (Figur 5). Naturvärdesobjekten
beskrivs i detalj nedan.
NO01: Alsumpskog längs Rönne å vid Reningsverksvägen
Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde
Naturvärden: Biotopvärden inkluderar grövre träd i varierande
ålder, en hel del död ved varav en del grov, ett artrikt busk- och
fältskikt samt ett skyddat lokalklimat. Biotopvärdet bedöms som
visst. Inga naturvårdsarter påträffades, men artrikedomen bedöms
vara högre än omgivande landskap. Att blekbalsamin förekommer
rikligt minskar dock artvärdet och artvärdet bedöms därför som
visst. Den samlade bedömningen är att området klassas som
naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde, dock i det nedre spannet
av skalan, på gränsen till visst värde.
Beskrivning:
I området mellan vägen och Rönne å finns en alsumpskog som är
utpekad i Ängelholms naturvårdsprogram (Nybroskogen). Området
ligger mellan en brant vägslänt och ån vilket skapar ett skyddat och
fuktigt mikroklimat. Området är inte rensat eller gallrat och är
ganska svårgenomträngligt med en hel del död ved i form av hela
fallna träd samt grenar. Brutna träd förekommer också. Trädskiktet
består främst av äldre klibbal, cirka 50 cm i diameter vid brösthöjd
(dbh). Övriga trädslag är lönn, rönn, pil och tysklönn. Lönn blir mer
talrik närmare gång- och cykelvägen. Tysklönn är en införd exotisk
art som är under snabb spridning i Sverige och som bl.a. bekämpas
i naturreservat. Buskskiktet består av en hel del sly av alm men
även hägg, olvon, brakved och hassel. Fältskiktet domineras av
vitsippa på våren och blekbalsamin på sommaren. Blekbalsamin
bedöms av Artdatabanken som en invasiv art med mycket hög risk
för invasivitet (Artfakta, 2020). I övrigt finns arterna storrams,
kirskål, flädervänderot, humleblomster, älgört, jättegröe, flenört,
nordlundarv, ryssgubbe, brännässla, löktrav och skogsbräken.
Inga naturvårdsarter noterades. Området är en bra lokal för fågel
och erbjuder skydd, boplatser samt mat i form av insekter, bär och
nötter. Bland annat observerades större hackspett som det också
finns spår efter. Övriga arter som observerades var ringduva,
nötväcka, talgoxe och koltrast. Eftersom närliggande skogsbälte
nära Rönne å pekats ut som bra jaktlokaler för fladdermöss bedöms
det som troligt att även denna skog kan tjäna som åtminstone ett
komplementhabitat för födosökande fladdermöss.
Naturvårdsarter: -
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Foto:

NO02: Ädellövskog väster om scoutstugan nära förskolan
Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde
Naturvärden: Området bedöms ha medelhög artrikedom relativt
omgivande landskap, men eftersom naturvårdsarter saknas och
själva skogen inte bedöms vara exceptionellt värdefull för
fladdermöss bedöms artvärdet som obetydligt. På grund av den
varierade åldersstrukturen med flera äldre och enstaka grova
lövträd bedöms biotopvärdet som visst. Den samlade bedömningen
blir naturvärdesklass 4 – visst naturvärde.
Beskrivning:
Området är en ädellövskog med relativt varierad åldersstruktur. De
äldre träden består av bok, fågelbär, ek samt någon enstaka björk
och al. Fågelbärsträden är stora, det största ca 70 cm i diameter
(dbh). I området närmast gång- och cykelvägen finns en hel del sly i
form av bok, rönn, lönn, tysklönn, ask, alm, hägg och al. I
buskskiktet finns också hallon, fläder, idegran, kaprifol och skogstry.
Fältskiktet är varierat och artrikt med arter som liljekonvalj, vitsippa,
storrams, ekorrbär, mjölon, läkevänderot, stinknäva och
nordlundarv. Inga naturvårdsarter påträffades.
I områdets nordöstra del finns ett pumphus. Trädgårdsavfall har
dumpats även i detta område.
Området erbjuder bra förutsättningar för fågel med en del bärande
träd och buskar, grövre träd samt områden med sly som ger skydd
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och erbjuder boplatser. Vid fältbesöket sågs häckande koltrast samt
arter som pilfink, rödstjärt, svarthätta, ringduva och rödhake.
Området har bedömts att även kunna fungera som
komplementhabitat vad gäller födosökningslokal för flera
fladdermusarter, då flertalet arter rapporterats längs Rönne å i
närheten av objektet. På grund av bristen på hålträd och avståndet
till vattnet bedöms dock inte objektet vara särskilt värdefullt för
fladdermöss. Inga fladdermöss har rapporterats inom just detta
objekt, dock är de troligt att de jagar längs cykelvägen som gränsar
till objektet.
Naturvårdsarter: Foto:

NO03: Lövskog längs Rönne å
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Naturvärden: På grund av förekomsten av sex olika fladdermusarter,
varav tre rödlistade, bedöms artvärdet som visst. Att artvärdet inte
bedöms vara högre är på grund av att det inte finns något som tyder
på att objektet är särskilt betydelsefullt för fladdermössen relativt
omgivande landskap, samt att inga koloniplatser har bekräftats
(Jensen, 2020). Biotopvärdet klassas till visst på grund av objektets
funktion som jaktlokal för fladdermössen. Den samlade bedömningen
är att området klassas som naturvärdesklass 3 – påtagligt
naturvärde.
Beskrivning:
Området utgörs av ett smalt trädbevuxet område i slänten längs med
Rönne å. Slänten är stensatt och är en rest från då järnvägen gick
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där det idag är en gång- och cykelväg. Trädskiktet består av främst
björk och lönn där björk dominerar närmare småbåtsklubben. Något
enstaka träd av sälg, alm, bok, rönn och fågelbär finns också även
om det rör sig om relativt unga träd. Fältskiktet består av arter som tål
den torra miljön på den gamla stensatta banvallen såsom stensöta,
majbräken, stinknäva och läkevänderot.
Inga naturvårdsarter påträffades i floran och området bedömdes vid
naturvärdesinventeringen inte ha något betydelsefullt naturvärde. Vid
fladdermusinventeringen pekades dock denna vattennära skogsmiljö
ut som en värdefull jaktlokal för fladdermöss. Sex olika arter av
fladdermus registrerades på platsen (med autobox), framförallt med
födosökande läten (Jensen, 2020). Skogsmiljöer längs vattnet är
generellt insektsrika miljöer och blir därför bra födosökningshabitat
för fladdermöss.
Naturvårdsarter: Nordfladdermus (NT, fridlyst), sydfladdermus (NT,
fridlyst), sydpipistrell (VU, fridlyst), dvärgpipistrell (fridlyst),
vattenfladdermus (fridlyst), större brunfladdermus (fridlyst)
Foto:

NO04: Ädellövskog mellan tidigare växthusområdet och gång- och
cykelvägen.
Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde
Naturvärden: Inga naturvårdsarter påträffades och eftersom
artrikedomen inte bedöms vara högre än omgivningen bedöms
artvärdet som obetydligt. Biotopvärdet bedöms som visst på grund av
ett artrikt trädskikt med förekomst av grova träd och stubbar. Den
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samlade bedömningen är att området klassas som naturvärdesklass 4
– visst naturvärde.
Beskrivning:
Smalt trädbeklätt område mellan växthusområdet och gång- och
cykelvägen. Trädskiktet är heterogent och artrikt med ek, bok, ask,
alm, lönn och fågelbär. Lönn och bok finns i lite större mängd, men få
träd är grova. Undantaget är två fågelbär (ca 50 cm dbh) samt någon
bok och ek (ca 60 cm dbh). I buskskiktet förekommer hägg och hassel
medan fältskiktet i huvudsak består av vitsippa och storrams vilka är
ganska talrika. Även träjon och blekbalsamin växer i området.
Blekbalsamin bedöms av Artdatabanken som en invasiv art med
mycket hög risk för invasivitet (Artfakta, 2020). Mycket grova och
gamla stubbar visar att en historisk avverkning av mycket grova träd
har förekommit. Förutom de grova gamla stubbarna finns nästan ingen
död ved i området.
Naturvårdsarter: Foto:

Skogen till höger i bild.

NO05: Fuktpåverkad ädellövskog mellan tidigare växthusen och
Rönne å
Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde
Naturvärden: Biotopvärdet klassas som påtagligt på grund av en hel
del grov död ved, grövre träd i varierande ålder samt ett artrikt busk-
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och fältskikt och funktionen som jaktlokal för fladdermöss.
Artrikedomen är något högre än det omgivande landskapet vilket
tillsammans med förekomsten av fladdermöss ger visst artvärde. Den
samlade bedömningen är att området klassas som naturvärdesklass
3 – påtagligt naturvärde.
Beskrivning:
Fuktpåverkad strandskog av ädellövträd med en stor variation i ålder
och med en hel del död ved, både stående och liggande inom
området. Trädskiktet består av främst lönn, en del grova, men även
grov ask, ek, fågelbär och al. Al utgör mellan 10-20 % av träden.
Någon enstaka äldre björk och pil förekommer också. Föryngring av
träd förekommer med ungträd och sly av främst lönn, men också av
alm, bok och ask. I buskskiktet finns även brakved samt en hel del
hassel och hägg.
Marken är mullrik och verkar vara säsongvis fuktpåverkad, dock inte
via översvämningar utan snarare av högt grundvatten. Topografin är
ganska flack mellan en högre brant upp mot tidigare växthusen och
en mindre slänt ner mot Rönne å. Fältskiktet var vid
inventeringstillfället (2013-09-12) ganska fattigt vilket kan bero på att
huvuddelen av arterna är vårblommande och redan vissnat.
Ädellövskogar brukar oftast ha en utpräglad vårflora. De arter som
påträffades var liljekonvalj, storrams, harsyra, lundgröe, ekorrbär,
skogsstjärna, skogsbräken, nejlikrot och flenört.
Strandkanten består mestadels av större sten (ca 10 cm) i en drygt 2
m bred remsa innan det flacka området ovanför. Vid
inventeringstillfället var det lågvatten vilket blottade en smal bård av
dy utanför stenarna. Vid strandkanten växte bland annat skogssäv,
jättebalsamin och fackelblomster. Jättebalsamin klassas enligt
Artdatabanken som en invasiv art med mycket hög risk för invasivitet
(Artfakta, 2020).
Området har god potential att hysa en mångfald av arter. Närheten till
vatten lockar till sig både fågel och fladdermöss som kan fånga
insekter över vattnet. Två fladdermusarter har konstaterats jaga i
området (Jensen, 2020), baserat på en visuell inventering (det vill
säga utan autobox). I området finns även bärande träd och buskar
som ger mat åt fågel. Områdets miljö erbjuder både skydd och
boplatser. Koltrast, gärdsmyg och blåmes noterades vid fältbesöket,
men tiden på året var inte optimal för att inventera fågel. Vid
inventeringen sågs grävspår på ett par platsen, troligtvis från något
däggdjur, vilken art är oklar.
Naturvårdsarter: Dvärgpipistrell (fridlyst), nordfladdermus (NT,
fridlyst)
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3.1.1

Övriga ytor (ytor utan naturvärde)

ÖY01: Lövskog vid Havsbadsvägen
Lövskogsområde bestående främst av medelåldrig björk, ca 40-50 cm dbh.
Övriga trädslag är asp, tall, rönn, bok samt några yngre ekar. Det finns
knappt någon död ved i området. Det finns inget buskskikt förutom någon
enstaka mindre idegran. Fältskiktet är något mer artrikt med ekorrbär,
vitsippa, storrams, nejlikrot, blekbalsamin, nordlundarv, kirskål och diverse
kulturväxter. Blekbalsamin bedöms av Artdatabanken som en invasiv art
med mycket hög risk för invasivitet (Artfakta, 2020). Att skogsområdet ligger
tätortsnära syns tydligt genom förekomsten av kojor och dumpat
trädgårdsavfall.
ÖY02: Alskog i hörnet mellan gångväg och Reningsverksvägen
På västra sidan av Reningsverksvägen finns en rest av alsumpskog med ett
antal äldre klibbalar med en diameter i brösthöjd (dbh) över 50 cm. En klibbal
är bruten med en kvarvarande högstubbe. Död ved finns i form av en hel del
grenar samt stammen från det brutna trädet. Fältskiktet består främst av
kirskål, jättebalsamin och brännässla. Jättebalsamin bedöms av
Artdatabanken som en invasiv art med mycket hög risk för invasivitet
(Artfakta, 2020). Inga naturvårdsarter påträffades.
De båda områdena med alskog (ÖY02 och NO01) hörde troligtvis ihop förr
men delades av Reningsverksvägen när den anlades. Vägen finns inte med
på flygfoton från andra världskriget. Anläggandet av vägen har troligtvis
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förändrat hydrologin i området så det blivit torrare, vilket har gjort det torrare
än skogen på andra sidan vägen.

Figur 6. ÖY02, alskog i hörnet mellan gångvägen och reningsverksvägen.

ÖY03: Bokskog vid scoutstugan
Skogsområde som i huvudsak består av medelgrov bok (ca 40 cm dbh) med
inslag av grövre fågelbär och björk. I nordvästra hörnet av området, vid
pumphuset och gång- och cykelvägen, står en grupp grövre klibbalar (ca 40
cm dbh) som har begynnande socklar. Vid gång- och cykelvägen finns också
en gammal, grov bok som kvalificerar sig som ett särskilt skyddsvärt träd
enligt Länsstyrelsens definition.
Något buskskikt finns i princip inte i området, undantaget enstaka ung bok.
Fältskiktet liknar det i ädellövskogen närmare förskolan, men här är arterna
mindre utbredda och i mycket lägre numerär, kanske på grund av att
området används flitigt av både förskolebarn och scoutgrupper i sin
verksamhet.
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Figur 7. ÖY03, bokskog vid scoutstugan.

ÖY04: Lövskog vid tennishallen
Mindre lövskogsområde bestående av ek, lönn, björk och bok mestadels i
klena dimensioner. Hägg förekommer också, samt en hel del murgröna som
täcker vissa stammar och en del av marken. Fältskiktet är artfattigt.

Figur 8. ÖY04, lövskog vid tennishallen.

ÖY05: Bokskog öster om tennishallen
Området består av grov (> 60 cm dbh) bok och ek, där två ekar är över 100
cm i diameter och därmed klassas som särskilt skyddsvärda träd. Yngre träd
förekommer, men sparsamt. Utöver nämnda trädarter förekommer även
lönn, tysklönn samt någon tall och fågelbär. En del sly av lönn och tysklönn
förekommer. Fältskiktet i området är relativt fattigt med vitsippa, storrams,
blekbalsamin och skogsbräken. Blekbalsamin som dominerar fältskiktet
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bedöms av Artdatabanken som en invasiv art med mycket hög risk för
invasivitet (Artfakta, 2020). Murgröna finns i ett träd ganska nära gångvägen.
Området saknar dock död ved vilket ger ett städat och parklikt intryck.
Mycket grova och gamla stubbar visar på en historisk avverkning av mycket
grova träd. De särskilt skyddsvärda träden är dock värdefulla och har i sig
själva ett högt naturvärde.
ÖY06: Växthusområdet
Växthusområdet har under en längre tid använts för att skola fram plantor till
planteringarna i Ängelholms kommun. Området har en utpräglad
parkkaraktär med gräsmattor, exotiska busk- och trädarter samt olika
planteringar. Vid gränsen mot ädellövskogen vid Rönne å finns ett område
med flera komposter och jordhögar där det växer en hel del kulturväxter samt
näringsgynnade växter som t.ex. brännässla. I östra änden av området växer
ett lite äldre fågelbärsträd. Området har en utpräglad karaktär av park vilket
dock kan vara värdefullt ur rekreationssynpunkt.

Figur 9. ÖY06, växthusområdet.

3.2

SKYDDSVÄRDA TRÄD

Vid fältbesöket 2013-09-12 identifierades 16 träd, som uppfyller
Naturvårdsverkets definition (Naturvårdsverket, 2009) av särskilt
skyddsvärda träd, inom området. Ett träd är särskilt skyddsvärt om det är
grovt (>1 m dbh), mycket gammalt eller har håligheter i stam/grenar (s.k.
hålträd). Sådana träd är mycket viktiga för den biologiska mångfalden
(framför allt för insekter, lavar och mossor) genom sin speciella barkkvalitet
och att de ofta kan bilda stora ihåligheter. I inventeringen inkluderades inte
utpräglade parkträd som t.ex. poppelarter och hybrider. Tre grova popplar
finns bland annat vid stranden, sydöst om Pyttebron.
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Totalt identifierades sex ekar, sex bokar, två lönnar, en al och en ask som
särskilt skyddsvärda. Information om dessa träd, bland annat deras
stamdiameter och hålförekomster, finns i Bilaga 2.

Figur 10. Tre skyddsvärda ekar vid infarten till småbåtsområdet.

3.3

NATURVÅRDSARTER

En signalart, murgröna, påträffades i en av de utpekade ytorna utan
naturvärde. Murgröna tenderar att förekomma i parkliknande miljöer, då det
är en vanlig trädgårdsväxt som ofta sprids från villaträdgårdar. Därför
bedöms murgröna inte ha något signalvärde i detta sammanhang, då den
omgivande skogen saknar särskilt naturvärde.
Utöver detta registrerades sex olika fladdermusarter längs Rönne å vid
fladdermusinventeringen 2020. Inga fladdermöss noterades vid
naturvärdesinventeringen 2013, eftersom denna inte var särskilt inriktad på
fladdermöss och utfördes dagtid. Skogsbältet längs Rönne å bedöms vara
en bra jaktlokal för fladdermöss, i synnerhet två ytor som pekades ut under
inventeringen (dessa ingår i NO03 och NO05).
Eftersök gjordes efter lavar och mossor på träden inom utredningsområdet,
och framför allt på de skyddsvärda träden. Målet var att identifiera
förekommande naturvårdsarter (vilket inkluderar rödlistade arter), men inga
naturvårdsarter hittades. Lav- och mossfloran inom utredningsområdet är
generellt trivial och på träden förekommer lavarter som blemlav (Phlyctis
argena), gul mjöllav (Chrysothrix candelaris), mjölig trattlav (Cladonia
coniocraea) och glänsande sköldlav (Melanelia fuliginosa). Samtliga av
dessa arter är vanliga arter.
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INVASIVA ARTER

Två invasiva arter hittades under fältbesöken: blekbalsamin och
jättebalsamin, varav båda klassas som invasiva arter med hög risk för
invasivitet av Artdatabanken (Artfakta, 2020).
Blekbalsamin (ÖY01, ÖY05, NO01 och NO04) trivs i ljusa till skuggiga och
friska till fuktiga näringsrika biotoper. Växten har en hög spridningsförmåga
då frökapseln öppnas explosivt vid beröring eller mognad och frön kan
spridas flera meter från växten. Det kraftiga beståndet av blekbalsamin
skuggar underliggande vegetation och tränger undan den inhemska floran
(Länsstyrelsen i Skåne, 2016). Jättebalsamin (ÖY02 och NO05) är en
släkting till blekbalsamin som växer i blöta och näringsrika biotoper längs
med vattendrag, sjöstränder och översvämningsmarker. Jättebalsamin har
liksom blekbalsamin en hög spridningsförmåga med explosionsartad
uppsprickning av frökapseln vid beröring eller mognad och dess kraftiga
bestånd kan också konkurrera ut den ursprungliga växtligheten
(Länsstyrelsen i Skåne, 2016).
Tillägg (2020): Vid ett platsbesök i juni 2020 upptäcktes ett mindre bestånd
av jätteslide vid båtbodarna, intill Rönne å. Jätteslide trivs i friska till fuktiga
och näringsrika miljöer som i parker och längs vägkanter. Växten sprids med
underjordiska utlöpare och kan bilda oerhört stora och ogenomträngliga
bestånd, som liksom andra invasiva arter skuggar och tränger undan den
inhemska floran (Länsstyrelsen i Skåne, 2016). Observera att ingen
kompletterande inventering genomfördes vid detta tillfälle, utan att arten
endast noterades av en tillfällighet.

4

BEDÖMNINGAR OCH
REKOMMENDATIONER

4.1

BEDÖMNINGAR

Naturområdena inom utredningsområdet består i huvudsak av medelålders,
relativt gles lövskog med inslag av grövre träd. De flesta skogsytor är öppna
och luftiga från tidigare röjningar vilket gjort att det överlag saknas död ved
inom området samt att yngre träd och buskar förekommer endast sparsamt.
Detta ger ett städat och parklikt intryck som också är negativt för
förekomsten av t.ex. fågel. Undantaget är de fem områden som pekats ut
som naturvärdesobjekt (Figur 5) som har ett tätare och artrikare fältskikt och
mer artrikt och variationsrikt busk- och trädskikt. I två av objekten finns
dessutom rikligt med död ved och ett skyddat lokalklimat vilket ytterligare
förstärker dessa områdens värde för biologisk mångfald. Lövskogen längs
Rönne å bedöms också ha en funktion som jaktlokal och eventuellt
koloniplats för fladdermöss (även om inga koloniplatser bekräftats) (Jensen,
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2020). Framförallt två olika platser längs ån (NO03 och NO05) bedöms ha
betydelse för fladdermössen.
Inga naturvårdsarter (utöver fladdermössen) påträffades inom
utredningsområdet vilket var förvånande med tanke på förekomsten av
gamla, grova träd i området och det fuktiga lokalklimat som närheten till
Rönne å ger. Eftersök har gjorts efter t.ex. lavar och mossor men inga
naturvårdsarter kunde hittas. Vad gäller fladdermöss är området längs
Rönne å dock relativt artrikt, med sex olika registrerade arter varav tre
rödlistade. Hur viktigt just detta område är för fladdermössen i förhållande till
omgivande miljöer, exempelvis på andra sidan ån, går dock inte att
konstatera eftersom den fladdermusinventering som utförts endast omfattade
själva utredningsområdet. Inga ljusskygga arter ha noterats söder om ån,
och det kan konstateras att området norr om ån (nordväst) är betydligt
mörkare och skulle kunna ha förutsättningar för fler arter.
Sammanfattningsvis är det vid en exploatering framförallt viktigt att ta hänsyn
till skogsmiljöernas funktion som jaktlokal för fladdermöss, de 16 särskilt
skyddsvärda träden, samt att skador på utpekade naturvärdesobjekt i
möjligaste mån undviks eller i andra hand kompenseras.

4.2

REKOMMENDATIONER

Nedan ges rekommendationer för hänsynstagande till naturmiljön vid en
exploatering:
➢ Planläggningen bör anpassas så att förutsättningar finns för framförallt
de objekt som klassas som påtagligt naturvärde att bevaras.
➢ Ytorna där de särskilt skyddsvärda träden står bör, så långt det är
möjligt, planläggas så förutsättningar finns för träden att stå kvar.
Deras rotsystem och bark bör skyddas från skador så långt det är
möjligt under byggtid.
➢ För mindre lövträd med en krondiameter om 2–6 m bör en skyddszon
upprättas 1–2 m utanför kronans dropplinje. Inom denna skyddszon
får ingen kompaktering, grävning eller markhöjning ske, d.v.s. inga
upplag eller traditionell schakt. Körplåtar kan användas för att
minimera skador.
➢ För större lövträd med en krondiameter >6 m bör en skyddszon
upprättas 4–6 m utanför kronans dropplinje.
➢ Död ved bör inte tas bort från områdena eftersom de utgör en viktig
struktur för biologisk mångfald. Om någon död ved måste tas bort,
t.ex. vid anläggning av stigar, kan den döda veden istället flyttas inom
området.
➢ Håligheter i stammarna till träd som fälls kan bevaras och fästas kring
stammar i samma höjd för att bevara funktionen som boplats.
➢ Eventuella nertagna träd kan med fördel placeras inom något av de
naturområden som inte kommer att omfattas av exploatering. Några
av de ytor som inte tilldelats en naturvärdesklass skulle bli mer
värdefull för biologisk mångfald om död ved tillförs.
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➢ Nertagna träd bör ersättas med två liknande träd, i enlighet med
kommunens trädplan (Ängelholm, 2010), så långt det är möjligt.
➢ Eventuell nyplantering av träd inom området bör vara av inhemska
arter som förekommer naturligt inom området. Företrädesvis så
kallade E-certifierade plantor.
➢ Dagvattendammar i området bör utformas så naturlika som möjligt för
att bidra till den biologiska mångfalden. Det innebär till exempel flacka
stränder och en naturlig flora.
➢ Ljussättning kring den nya vägen bör anpassas för att minimera
ljusförorening för fladdermöss, så att skogsbältet längs ån även
fortsättningsvis kan fungera som jaktlokal.
➢ En större geografisk utredning av fladdermusfaunan i denna del av
Ängelholm, hade på ett mer heltäckande sätt identifierat värdekärnor
för olika fladdermusarter. Det hade då också tydliggjorts om och i så
fall på vilket sätt förändrad detaljplan i området skulle påverka
fladdermusfaunan och behov av eventuella skydds- eller
kompensationsåtgärder blivit möjliga att värdera.
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BILAGA 1.
Metodik använd vid naturvärdesinventeringen
Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation, fältbesök och en systematisk
bedömning av naturvärden enligt standardiserad metod, SIS 19000:2014 (SIS 2014a och b). Med naturvärde
avses i denna standard endast betydelse för biologisk mångfald. Naturvärdesbedömning innebär att ett
geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna art och
biotop (Figur 1). Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. Naturvärdesbedömning avser den
biologiska mångfaldens nuvarande tillstånd. Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte bidrar till
sådan mångfald har lågt naturvärde. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad
som kan förväntas i den aktuella biotopen och regionen. En naturvärdesinventering enligt standarden omfattar
varken konsekvensbedömning eller bedömning av känslighet mot exploatering.
I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår inventering av befintliga data som beskriver
området, bakgrundsmaterial från berörda myndigheter, kontakter med myndigheter och informationssök i
öppna databaser. Aktuellt område inventeras översiktligt i fält med avseende på förkommande naturtyper och
markanvändning. Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för biologisk
mångfald. Naturvärdesbedömningen baseras på att mäta 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. Bedömningsgrunden art
omfattar naturvårdsarter (rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter) och artrikedom noterad i fält samt
uppgifter om tidigare fynd som bedöms fortfarande kan finnas kvar. Obetydliga artförekomster som bedöms
sakna betydelse för naturvärdesbedömningen, kan exempelvis vara små och kvalitetsmässigt dåliga
artförekomster utan egentlig betydelse för biologisk mångfald eller avse djur som vanligtvis rör sig över stora
områden och som bedöms vara på en viss plats där de inte regelmässigt uppehåller sig. Noteras bör att i det
fall ytterligare naturvårdsarter av betydande förekomst skulle observeras vid fördjupad artinventering kan
bedömningen av naturvärdesobjektets artvärde och ev. naturvärdesklass komma att behöva höjas.

Figur 1. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund biotop leder till en viss
naturvärdesklass. Figuren är tagen ur SIS standard 199000 (SIS 2014a).
WSP Sverige AB
121 88 Stockholm
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
wsp.com
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Naturvärdesklasser
Naturtyper som förekommer inom området klassas på en gemensam skala utifrån naturvärde. Ett
naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, det vill säga graden av naturvärde, bedöms enligt en
fastställd skala i olika naturvärdesklasser (se klassindelning i faktaruta nedan). Områden som ingår i
inventeringsområdet men inte har avgränsats till naturvärdesklass, uppfyller antingen inte kriteriet för att utgöra
ett naturvärdesobjekt eller är mindre än minsta karteringsenhet.
Utöver naturvärdesobjekt kan även landskapsobjekt identifieras. Dessa är geografiska områden där
landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående
naturvärdesobjektens betydelse. Landskapsobjekt kan innehålla ett eller flera naturvärdesobjekt, men även
avgränsas utan ingående naturvärdesobjekt. De behöver inte naturvärdesklassas.

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) Störst 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, ängsoch 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 inte behöver 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 inte behöver 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, till exempel äldre produktionsskog med
flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.
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Naturvårdsarter
Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, ansvarsarter och
signalarter. Dessa indikerar att ett område har högt naturvärde eller i sig självt är av särskild betydelse för
biologisk mångfald. Naturvårdsarter har lanserats av Artdatabanken som ett verktyg vid naturvärdesbedömning
och särskild utsökning av naturvårdsarter kan göras i Artdatabankens databas Analysportalen.
Artportalen är del av Analysportalen och 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.

Rödlistade arter
Rödlistan (Artdatabanken 2020) 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. 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).

Fridlysta arter
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 Artskyddsförordningen anges alla
övriga arter som är fridlysta i hela landet, i ett län eller i en del av ett län.
Alla vilda fåglar, samt alla grod- och kräldjur i Sverige är fridlysta enligt Artskyddsförordningen 4 §. Det innebär
bland annat att det är förbjudet att avsiktligt störa dem, särskilt under parnings-, uppfödnings-, övervintringsoch flyttningsperioder samt att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet
gäller alla levnadsstadier hos djuren. Arter som omfattas av fågeldirektivets bilaga 1 eller arter som inte har
gynnsam bevarandestatus ska ges särskild uppmärksamhet vid tillämpning av förbud mot att störa fåglarna.
För att kunna få dispens från Artskyddsförordningen får inte en arts bevarandestatus på lång sikt påverkas
negativt, genom en negativ påverkan på artens naturliga utbredning eller populationsnivå. En arts
bevarandestatus anses gynnsam när:
1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer att förbli en
livskraftig del av sin livsmiljö,
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att
minska inom en överskådlig framtid, och
3. det finns och sannolikt kommer att fortsätta att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens
populationer ska bibehållas på lång sikt.
För arter som omfattas av Artskyddsförordningen behöver en särskild dispensansökan göras hos
Länsstyrelsen.
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Generellt biotopskydd
Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden (biotoper) som skyddas i miljöbalken (7 kap. 11 §)
och förordningen om områdesskydd (1998:1252) för att de hyser hotade växt- och djurarter, eller är särskilt
skyddsvärda av någon annan anledning. Det finns två olika typer av biotopskyddsområden; enskilda områden
som utpekats till biotopskyddsområden specifikt av en länsstyrelse eller av Skogsstyrelsen (t.ex. ängsmark,
rasbranter eller naturliga vattendrag), och generellt skyddade småbiotoper enligt vissa kriterier (se nedan för
exempel på småbiotoper och kriterier). Med undantag från alléer ska dessa småbiotoper vara belägna i
jordbruksmark för att generellt biotopskydd ska gälla. För mer information om generellt biotopskydd, se
Naturvårdsverkets handbok inkl. kompletterande dokument (Naturvårdsverket 2012).
•

•

•

•

•

Allé: ”Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller
det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del
utgöras av vuxna träd.”
Åkerholme: ”En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 ha som omges av
åkermark eller kultiverad betesmark.[…] Skyddet för åkerholmen gäller även om åkermarken ligger i
träda. I normalfallet ska det vara möjligt att bruka eller beta jordbruksmarken närmast intill en
åkerholme. Skyddet för åkerholmar bör dock normalt gälla även i de fall en stenmur, en högst två
meter bred naturlig bäckfåra, ett dike, eller en mindre grusväg är belägen mellan åkerholmen och den
intilliggande åkermarken eller kultiverade betesmarken.”
Småvatten och våtmarker i jordbruksmark: ”Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst
ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta
såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst
två meter breda naturliga bäckfåror. […] Småvatten och våtmarker i jordbruksmark omfattas i
normalfallet av biotopskyddsbestämmelserna även när de är belägna i gränsen mellan jordbruksmark
och annat markslag (till exempel skogsmark, tomtmark eller väg). […] Vägdiken som har anlagts med
syftet att avvattna en väg, och som är avgörande för vägens funktion och beständighet, utgör en del av
väganläggningen och omfattas därmed inte av biotopskyddsbestämmelserna.”
Stenmur: ”En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i
naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att angränsa jordbruksdriften
eller någon annan funktion.”
Odlingsröse: ”På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med ursprung i
jordbruksdriften.”

Inom ett biotopskyddsområde får det inte bedrivas någon verksamhet som kan skada naturmiljön. Dock är det
möjligt att få dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl. Dispens söks hos berörd Länsstyrelse.
Litteratur
ArtDatabanken 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken SLU, Uppsala.
Naturvårdsverket 2012. Handbok 2012:1 Biotopskyddsområden.
SIS, 2014a. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Genomförande,
naturvärdesbedömning och redovisning. SVENSK STANDARD SS 199000:2014.
SIS, 2014b. Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - Komplement till SS 199000. Teknisk
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BILAGA 2: INVENTERING AV SKYDDSVÄRDA TRÄD
Projekt förlängning av Klippanvägen
Inventerare: Mathias Öster, WSP Sverige AB
Datum: 2013-09-12
Trädens placering visas i Figur 1 längst bak i bilagan.
Träd-ID

1

2

3

4

5

6

7

8

Skyddsvärde 1. Grovt,
2. Gammalt träd
3. Hålträd,
4. Hamlat träd
5. Övrigt

1

1

1

1

1

1

1

1

Longitud/Öst

367447

367493

367547

367572

367564

367570

367585

367587

Latitud/Nord

6236154

6236109

6236076

6236057

6236054

6236045

6236033

6235991

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Bok

Bok

Bok

Ek

Ek

Ek

Bok

Ek

3

2

1

1

1

1

1

1

Stamomkrets cm

460

280

320

318

330

416

400

334

Stamdiameter cm
(brösthöjd)

147

90

102

101

105

132

127

106

Hålträd

Ja/nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Håldiameter

cm

Koordinattyp 1. WGS84
2. RT90
3. SWEREF99 TM
Trädstatus

1. Friskt
2. Klart försämrad
3. Låg vitalitet
4. Dött stående träd
5. Dött liggande
träd

Trädslag
Stammar

Antal stammar

Kommentar

Större bok
med tre
stammar.
Står nära
gångväg.

Två
ihopväxta
stammar.
Omkretsen
är för resp.
stam

Större bok
vid infart till
småbåtsområ
det

Står vid
infarten till
växthusen

Hög krona

WSP Environmental Sverige
251 07 Helsingborg
Besök: Bredgatan 7
T: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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Träd-ID

9

10

11

12

13

14

15

16

Skyddsvärde 1. Grovt,
2. Gammalt träd
3. Hålträd,
4. Hamlat träd
5. Övrigt

1

3

1

1

2, 3

2

2

1

Longitud/Öst

367578

367665

367696

367751

367697

367667

367667

367625

Latitud/Nord

6235989

6235973

6235962

6235947

6235993

6236069

6236097

6236099

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1, 5

1

Ek

Bok

Bok

Lönn

Lönn

Ask

Al

Ek

1

1

1

1

1

1

4

2

Stamomkrets cm

315

295

340

318

294

300

170

370

Stamdiameter cm
(brösthöjd)

100

94

108

101

93

96

54

118

Hålträd

Ja/nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Håldiameter

cm

Koordinattyp 1. WGS84
2. RT90
3. SWEREF99 TM
Trädstatus

1. Friskt
2. Klart försämrad
3. Låg vitalitet
4. Dött stående träd
5. Dött liggande
träd

Trädslag
Stammar

Antal stammar

<10 cm

<10 cm

Står på
andra sidan
Rönneå

Kommentar

Stammar
från
Sitter en stor gemensam
fågelholk på
sockel. En är
trädet
död,
liggande.

Ek precis i
slänten
nedanför
växthusområde
t
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Figur 1. Identifierade skyddsvärda träd inom det inventerade området.
WSP Environmental Sverige
251 07 Helsingborg
Besök: Bredgatan 7
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