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Sammanfattning  

I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig naturinventering 

genomförts. Fältarbetet skedde den 28:e maj 2014.  

Området ligger mellan E6:an och Gullmarn. I området finns både nyckelbiotop, naturvärdesobjekt, brukad åkermark 

och hagmark. I norr ansluter området mot en större rastplats.  

Planområdet domineras av åkermark samt en stor ädellövsvegetation som till största delen är en nyckelbiotop. I 

området finns även en gammal hagmark i öster med en meandrande bäck med höga naturvärden.  

Höga naturvärden är främst knutet till strukturerna inom lövskogen och betesmarken, grova gamla lövträd. I 

området finns ytterligare strukturer och områden med naturvärden. Övriga strukturer som ur naturvårdssynpunkt är 

intressanta är bäcken i östra delen av området, stenmurar och en solbelyst torrare åkerholme.  Markvegetationen i 

området är delvis påverkad från ett aktivt åkerbruk genom kväve och hyser inte några indikatorer på höga 

naturvärden i sig.  
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Allmän beskrivning av området 

Området ligger mellan E6:an och Gullmarn. I området finns både nyckelbiotop, naturvärdesobjekt, brukad åkermark, 

hagmark och värdefulla grövre träd. Området avgränsas i norr av en rastplats. Området är en mycket bullerutsatt. I 

området växer det rikligt med ek, lönn, al, alm. ask, lind m.fl. Dominerande för området är rik ädellövskog samt åker. I 

området finns lämningar från tidigare markanvändning och bosättning. Varje delområde bedöms och beskrivs 

separat. I området finns flera strukturer som skyddas av generellt biotopskydd.  

Syfte 

Syftet med inventeringen är att översiktligt inventera och beskriva eventuella naturvärden och då särskilt de som 

inte fångats upp i och med kunskap om de grova värdefulla träden och de arter som finns noterade knutna till dem.  

 

En grundkarta över området med delområden inritade.  
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Delområden 

Delområde A 

Området består av en skuggad betesmark. I området finns slänter som har rasat ned mot en meandrande bäck. 

Området är betat och markvegetationen består främst av gräs och halvgräs samt barmark.  I området finns b.la. al, 

ek. lönn, alm, ask och flera av träden är mycket stora och grova. Området är delvis kvävepåverkat och ställvis är 

markvegetation kvävegynnad. I västra delarna av delområdet finns en stenmur som skyddas av det generellt 

biotopskydd.  

I östra delen finns en mycket fin meandrande bäck, tidvisa översvämningar har blottlagt marken kring bäcken. I 

området finns partier som har rasar ned i vattendraget.  

 

Fotografi över bäcken och hur jordmassor forslas bort med vattnet.  
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Fotografi över den stenmur som finns inom delområde A och som skyddas av det generella biotopskyddet. I bilden syns också flera 

grövre ädellövträd.  

Fotografi från vägen som går väster om delområdet, utmed vägen finns flera grövre lövträd.  
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Bild över delområdets norra del med bar jord mellan täta lövkronor och med lämningar efter tidigare jordbruk. 

Delområde B 

Området består av åker, i söder är åkermarken brukad och i norr ligger marken i träda. Åkermarken som ligger i 

träda gränsar i väster mot en gles skogssluttning och i öster gränsar marken till mot rik lövvegetation. Utmed 

områdets norra gräns finns en bullervall/ett jordupplag. I åkermarken finns ett blötare parti som mynnar i en bäck 

som passerar öster om en åkerholme.  

Åkerholmen består av torrare mark och på holmen växer klenare lövträd, bland annat ek. I våtsänkan växer bland 

annat svärdslilja, kaveldun och säv.  
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Fotografi med åkerholmen i högra hörnet och med våtsänkan i förgrunden.  

 

Fotografi över åkerholme i den södra delen av åkermarken som ligger i träda.  
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Den södra delen av åkermarken avgränsas i norr av en körväg samt buskage innan marken övergår till skogsmark 

och delområde d. I söder avgränsas åkermarken av ett öppet dike och i öster avgränsas det av ett dike och stenmur.  

Stenmuren och de öppna dikena samt åkerholmen skyddas av generellt biotopskydd.   

 

Fotografi över jordbruksmarken i söder. 



_____________________________________  _________________________________________ 

              BoxCryptor:HEKonsult_box:7365:o ̈versiktlig_naturinventering_v100_140624.docx / utskriven: 2014-06-24 9 (15) 

 

Grundkarta över området med Grönmarkering på de områden där det finns strukturer som skyddas av generellt biotopskydd.  

Delområde C  

Området består i norr av glesare lövskog i en brant sluttning. Området är röjt. I de mellersta delarna finns tät 

granskog och i de sydligaste delarna sluttar området mycket brant ned mot en fuktig sänka som går hela vägen ut 

till åkermarken. Det södra avsnittet söder om en tät granplantering ingår i ett större naturvärdesobjekt. I de norra 

delarna av området finns några solitära grövre träd. Tätt utanför områdets gräns finns flera artfynd registrerade i 

artdatabanken knutna till grova träd.   

I området finns ask, ek, lönn samt ett inslag av gran i den centrala delen.  
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Översiktsbild från norra hörnet mellan åker och delområde C. Fotot är taget söder ut och visar åkerkanten och yngre 

lövvegetation som ligger som en bård mot åkermarken.  
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Foto visar på öppnare ytor kring solitära grövre lövträd inom delområdet.  

 

Markvegetationen består i norr av gräs och halvgräs samt sävarter. I området finns bland annat gråstarr, kråkvicker, 

strutbräken m.fI. I de högre partierna blir markvegetationen torrare och glesare och i dessa partier finns också 

rikligt med klenare lövvegetation.  

I mitten av delområdet finns ett större parti med tät barrvegetation. I området finns en äldre stenmur invid någon 

form av väg/avgränsning. Söder om muren finns mycket branta områden som ingår i ett större naturvärdesobjekt.   
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Barrvegetation som delar sluttningen i en nordlig del och en sydlig del.  

 

Våtområde i delområdets sydöstra del.  
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Delområde D 

Området består till största delen av en nyckelbiotop. I områdets södra kant, som tidigare var gränsen mot åker, finns 

en stenmur och ett dike. I området har viss röjning skett. Norr om stenmuren finns mycket fina lindar växande i 

rosettformation. Norr om stenmuren är marken fuktig och här växer partier med kirskål, nässlor, 

midsommarblomster samt fuktgynnad markvegetation som älggräs. Längre norr ut i området blir det torrare och i 

de centrala delarna av området tar grövre lövvegetation över och markvegetationen blir torrgynnad. I området norr 

ut växer flera äldre grova ädellövträd som utgör värdekärnan för biotopen. I området finns lämningar efter tidigare 

bosättningar.  

I området finns trädslag så som asp, hassel, ek, sälg, lönn, bok lind m.fl. Förutom grova ekar finns en mycket grov 

bok samt grövre liggande död ved i området. Artfynd kopplade till de grova träden finns i artdatabankens portal. 

 
Lind som växer norr om befintlig stenmur. 
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Ädellöv i ett fuktigare parti. 

 

Grövre ek i området, där delområdet börjar bli torrare. Tätare krontäckning påverkar även det markvegetationen som inte är lika 

artrik.  
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Delområde E 

Området går från en fuktig dalsänka i sydvästra hörnet mot åkermarken till att bli en torr tät ädellövskog i de norra 

delarna. I områdets finns rikt inslag av grov gran men främst lönn, lind och ek. Artfynd kopplade till de grova träden 

finns i artdatabankens portal. 

 

Fotografi över ett torrare skogsparti inom delområdets centrala delar.  

 


