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1 INLEDNING 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Mönsterås kommun utfört en 

naturvärdesinventering av Korpemåla 1:139 m.fl., Mönsterås kommun, 

Kalmar län. En fältinventering genomfördes den 12 maj 2020 av Julia Odéhn. 

Rapporten har granskats av Mathias Öster.  

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. Identifierade områden och sammanställning av befintlig 

information redovisas i rapporten.  

Denna rapport innehåller bedömningar och rekommendationer ur 

naturhänseende. Det är viktigt att poängtera att naturvärdesbedömningen 

inte är några ställningstaganden av inventeringsområdets lämplighet för en 

exploatering.  

1.1 METODIK OCH OMFATTNING 

Inventeringen har utgått från metoden beskriven i SIS standard (SIS 

199000:2014a och b). Metodiken som använts beskrivs mer ingående i 

Bilaga 1. 

 

Naturinventeringen och naturvärdesbedömningen omfattade: 

• Inventering av befintlig information rörande riksintressen, Natura 

2000-områden, områdets eventuella skyddsvärda biotoper, 

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

information har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i Kalmar 

län, ArtDatabanken och Skogsstyrelsen. 

 

• En naturvärdesinventering i fält på detaljnivå: Fält detalj. 

Inventeringen inkluderade systematisk naturvärdesbedömning samt 

klassificering av områden med avseende på naturvärden som 

identifierats vid fältbesöket. I uppdraget kartlades även påträffade 

naturvårdsarter och grova, eller på annat sätt särskilt skyddsvärda, 

träd inom området. 

 

 

1.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Inventeringsområdet ligger strax söder om Pataholm längs med den svenska 

östersjökusten. Inventeringsområdet är ca 1,46 hektar stort. Ett klubbhus 

som tillhör Pataholms Segelklubb ligger inom området.  
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Figur 1. Översiktskarta över inventeringsområdet som ligger strax söder om Pataholm längs 

med den svenska östersjökusten. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 SKYDDADE OMRÅDEN 

Skyddade områden har eftersökts med en radie av 1000 m kring 

inventeringsområdet. Inom denna radie finns ett område skyddat i Art- och 

habitatdirektivet och ett område som är utpekat som riksintresse för 

naturvård, se Figur 2 och Figur 3. Inga skyddade områden finns inom, eller i 

direkt anslutning till inventeringsområdet.  

Det område inom 1000 m som är utpekat enligt Art- och Habitatdirektivet, 

Strömsrum, beskrivs som välhävdade strandängar och hagmarker. Markerna 

beskrivs ha lång beteskontinuitet och har mycket höga entomologiska värden 

främst knutna till ekhagmarkerna. Där finns också förekomst av ett stort antal 

rödlistade insektsarter, bl.a. läderbagge och ekoxe. 
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Figur 2. I förstudien hittades ett område utpekat i Art- och habitatdirektivet, Strömsrum.  

Området för riksintresse benämns Mönsterås skärgård, se Figur 3. 

Riksintresset är långsträckt och sträcker sig till skärgården utanför 

Oskarshamn. Eknershammarsö, ett av områdena som ligger närmast 

inventeringsområdet, beskrivs som enbuskrika torra ängs- och hedmarker 

med inslag av örtrik torräng. Vanliga örter att hitta här är bland annat 

backsippa, tjärblomster, blodrot, trift och gråfibbla. 
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Figur 3. Inom området för förstudien finns ett område utpekat som riksintresse för naturvård, 
Mönsterås skärgård.   

2.2 TIDIGARE INVENTERINGAR  

Inom 1000 m återfinns också objekt från Skogsstyrelsens 

sumpsskogsinventering och jordbruksverkets ängs- och 

betesmarkinventering, se Figur 4 och Figur 5. Inga objekt är hittade inom 

inventeringsområdet.  
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Figur 4. Det finns 1 objekt inom 1000 m från Skogsstyrelsens inventering av sumpskogar.   

 

Figur 5. Det finns flera objekt från Jordbruksverkets Ängs- och betesmarkinventering inom 1000 
m från området, inga objekt återfinns inom inventeringsområdet.  



 

 
 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

NVI KORPEMÅLA Julia Odéhn  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10304802 2020-05-28  

       

10 | 10304802  • NVI KORPEMÅLA  

2.3 REGISTRERADE NATURVÄRDEN 

Naturvärden har eftersökts inom 1000 m från inventeringsområdet.  Nedan 

visas kartor med nyckelbiotoper och objekt med naturvärden utpekade av 

skogsstyrelsen. Inga registrerade naturvärden finns registrerat inom 

inventeringsområdet.  

”Objekt med naturvärde”, se Figur 6, beskrivs i karttjänsten Skogens pärlor 

som en lövrik barrnaturskog.  

 

Figur 6. Ett objekt med naturvärde som är beskrivs som ”Lövrik barrnaturskog” finns inom 1000 

m från inventeringsområdet.  

Tre nyckelbiotoper är hittade inom 1000 m från inventeringsområdet, Figur 7.  

De beskrivs bland annat som en betespåverkad ädellövträdbiotop med grova 

träd, ädellövsträdbiotop med senvuxna och spärrgreniga ädellövträd 

respektive område som tidigare betats med många grova ekar. 
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Figur 7.  Inom 1000 m från inventeringsområdet finns 3 stycken områden utpekade som 
nyckelbiotoper.  

2.4 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. 

En sökning av naturvårdsarter genomfördes i ArtPortalen 2020-05-09 för 

rapporteringsperioden 2000-2020.  

Ett fynd av kungsfiskare finns precis utanför gränsen till inventeringsområdet. 

Det är ett ovaliderat fynd av en död kungsfiskare hittad på isen 2017. Ett foto 

finns av fyndet. I övrigt finns inga fynd av naturvårdsarter inom 

inventeringsområdet.  
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Figur 8. Strax utanför inventeringsområdet finns ett fynd av kungsfiskare från 2017.  

2.5 TIDIGARE INRAPPORTERADE VÄRDEFULLA 
TRÄD 

Inga skyddsvärda träd är inrapporterade inom inventeringsområdet. Två ekar 

är dock rapporterade strax utanför området (trädportalen, 2013).  

3 RESULTAT 

Resultatet av naturvärdesinventeringen i fält redovisas nedan. Resultatet är 

uppdelat i tre delar med följande ordning:  

• 4.1 Naturvärdesobjekt (0 objekt)  

• 4.2 Fynd av naturvårdsarter (1 fynd)  

• 4.3 Skyddsvärda träd (1 träd) 

Viktigt att notera är att individuella värdefulla träd kan förekomma både som 

värdefullt träd och som skyddad/rödlistad art.   

En generell beskrivning av området finns i kapitlet Bedömningar.  

3.1 NATURVÄRDESOBJEKT 

Inga naturvärdesobjekt identifierades inom inventeringsområdet.  
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3.2 FYND AV NATURVÅRDSARTER 

I området påträffades fågelarten stare sittandes i den skyddsvärda eken. 

Stare är rödlistad som sårbar (VU).  

3.3 FYND AV SKYDDSVÄRDA TRÄD 

En skyddsvärd ek, enligt naturvårdsverkets definition, hittades inom 

inventeringsområdet. Eken var 120 cm i diameter vid brösthöjd hade grov 

bark, håligheter, mycket påväxt av lav men sparsamt med mossa.  På trädet 

eftersöktes naturvårdsarter (lavar) men inga sådana hittades utan lavarna 

utgjordes av vanliga arter. Trädet hade nedsatt vitalitet med många döda 

grenar i kronan.  
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Figur 9. En jättek hittades inom inventeringsområdet.  
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Figur 10. I området hittades en skyddsvärd ek, på kartan är dess position utritad.  

 

4 BEDÖMNINGAR 

Inventeringsområdet ligger strandnära med ek, tall och björkskog, se Figur 

11. Träden är cirka 20-60 cm i diameter och hyser ibland mycket grov bark, 

främst björkarna och vissa tallar. Här finns också någon enstaka en och 

gran. Några enstaka stående döda träd finns i området, i övrigt är 

förekomsten av död ved sparsam. Skogen har inte en flerskiktad karaktär 

och i fältskiktet finns ris med bland annat blåbär. Örter förekommer sparsamt 

och en del gräs. I fältskiktet finns ingen lavflora. Inventeringsområdet är 

relativt flackt och homogent. Området nära stranden och strandkanten är 

dock mera öppet och exploaterad med flera bryggor och ett klubbhus. I 

inventeringsområdets västra del finns också en vändplats och en 

uppställningsplats för båtkärror. Någon slags markberedning har nyligen 

skett i inventeringsområdet då det ligger jord och sten i en hög strax nordväst 

om klubblokalen.  
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Figur 11. Bild från den skog som utgör större delen av inventeringsområdet, här finns tall, ek och 
björk.  

Under förstudien hittades en naturvårdsart, en död kungsfiskare på isen 

utanför klubbstugan. Kungsfiskare är rödlistad som sårbar (VU), den är 

beroende av åar och bäckar med lummig strandvegetation. Någon sådan 

livsmiljö finns inte inom inventeringsområdet.  Under inventeringen 

eftersöktes naturvårdsarter och skyddsvärda träd. En jättek hittades inom 

inventeringsområdet men i övrigt inga andra skyddsvärda träd enligt 

naturvårdsverkets definition. Stare var det enda fyndet av naturvårdsart. 

Stare häckar främst i anslutning till brukad mark.  Bohål läggs i befintliga 

håligheter, exempelvis gamla bohål från större hackspett eller gröngöling.  

De använder också takpannor och holkar som häckningsplats. Det träd som 
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sågs hysa håligheter inom inventeringsområdet var den skyddsvärda eken. 

Betade marker inventerade av Jordbruksverket finns cirka 250 m nordväst 

om inventeringsområdet. Stare flyger normalt upp till en kilometer från boet 

för att söka föda.   

På de solbelysta tallarna, närmast klubbhuset hittades runda och ovala 

utgångshål från insekter. Tallarna var cirka 40 cm i diameter vid brösthöjd 

och hyste pansarbark.  De ovala utgångshålen var ca 5 mm i diameter på det 

bredaste stället. De runda utgångshålen var ca 3 mm i diameter.  Även en 

plats med gnag, kvarvarande gnagmjöl i gångarna, sågs på en av de 

solbelysta tallarna. Fläckar med rik produktion av kåda sågs i anslutning till 

dessa gnag. Baserat på vad som sågs har ingen artbestämning gjorts, men 

det kan inte uteslutas att det är utgångshål från reliktbock som gärna lever 

på solbelysta äldre tallar i strandmiljö. Reliktbock är rödlistad som nära hotad 

(NT). Om exploatering föreligger bör skyddsvärda träd (grova, senvuxna, 

döda stående/liggande och solbelysta) sparas. Dessa är viktiga element för 

biologisk mångfald. En möjlig förbättringsåtgärd bedöms vara att skapa flera 

luckor i skogen så att flera tallar kan bli solbelysta.  

 

  

Den samlade bedömningen är att områdets värde för den 

biologiska mångfalden främst utgörs av solbelysta tallar och en 

skyddsvärd jätteek.  



 

 
 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

NVI KORPEMÅLA Julia Odéhn  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10304802 2020-05-28  

       

18 | 10304802  • NVI KORPEMÅLA  

5 REFERENSER 

Webbsidor 

ArtPortalen: www.artportalen.se  

Jordbruksverkets inventering av ängs- och betesmarker: 

http://www.sjv.se/tuva 

Kartmaterial: Länsvisa geodata ©Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsens geodatakatalog: https://ext-

geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ 

Miljödataportalen: http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/  

Skogsstyrelsen: http://www.skogsstyrelsen.se 

Skogens Pärlor: https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 

 

Litteratur  

Artdatabanken, 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. Artdatabanken SLU, 

Uppsala  

Naturvårdsverket. 2012, Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, mål 

och åtgärder 2012-2016. Naturvårdsverket, Stockholm.  

SIS, 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - 

Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. SVENSK 

STANDARD SS 199000:2014. 

SIS, 2014: Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) - 

Komplement till SS 199000. Teknisk Rapport. SIS-TR 199001:2014. 

Skogsstyrelsen. 2019. Skyddsvärd skog, Naturvårdsarter och andra kriterier 

för naturvärdebedömning. Skogsstyrelsen, Jönköping. 

 

 

http://www.artportalen.se/
http://www.sjv.se/tuva
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/
http://mdp.vic-metria.nu/miljodataportalen/
http://www.skogsstyrelsen.se/
https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/


 

 
 
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

NVI KORPEMÅLA Julia Odéhn  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10304802 2020-05-28  

10304802 •  NVI KORPEMÅLA   | 19   

 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
  

392 34 Kalmar  
Besök: Södra Malmgatan 10  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 

med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 

strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 

naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 

professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 

medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 

hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 

medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

 NVI KORPEMÅLA Julia Odéhn  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10304802 2020-05-29  

WSP Sverige AB  

392 34 Kalmar   

Besök: Södra Malmgatan 10  

 

T: +46 10 7225000  

WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  

Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 1 (3) 

 

  

 

BILAGA 1 

Metodik använd vid naturvärdesinventeringen 

Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation, ett fältbesök och en systematisk 

bedömning av naturvärden enligt standardiserad metod.1 

I den allmänna inventeringen av bakgrundsinformation ingår inventering av befintliga data som beskriver 

området, bakgrundsmaterial ifrån berörda 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. 

Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att kartlägga 

de egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet, kulturpåverkan, m.m. – 

som är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga 

djur, det vill säga biologisk mångfald.  

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp 

av bedömningsgrunderna art och biotop, se Figur 1. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens 

nuvarande tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan 

förväntas i den aktuella biotopen och regionen. 

 

Figur 1. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund biotop leder till en viss 

naturvärdesklass. Figuren är från SIS Standard Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning.  
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NATURVÄRDESKLASSER 

Inom området förekommande naturtyper 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, där klasserna är: 

HÖGSTA NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 1) STÖRST POSITIV BETYDELSE FÖR 

BIOLOGISK MÅNGFALD.  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på nationell eller global nivå. 

HÖGT NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 2) STOR POSITIV BETYDELSE FÖR 

BIOLOGISK MÅNGFALD.  

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional eller nationell nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- 

och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 

ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens 

klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 

naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde. 

PÅTAGLIGT NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 3) PÅTAGLIG POSITIV BETYDELSE 

FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD.  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse 

att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och 

betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens 

klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

VISST NATURVÄRDE – (NATURVÄRDESKLASS 4) VISS POSITIV BETYDELSE FÖR 

BIOLOGISK MÅNGFALD.  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den totala 

arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 

motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 

naturvärdesklass.  

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns 

biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för biologisk mångfald, till exempel äldre produktionsskog med 

flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värdeelement saknas. 

Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för biologisk mångfald bedöms med hjälp av 

bedömningsgrunderna art och biotop. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande 

tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation till vad som kan förväntas i den aktuella 

biotopen och regionen. 
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NATURVÅRDSARTER 

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, typiska arter, 

ansvarsarter och signalarter. Förekomst av en eller flera naturvårdsarter kan indikera att ett område har högt 

naturvärde eller så kan förekomsten av en naturvårdsart i sig indikera en särskild betydelse för biologisk 

mångfald. Begreppet naturvårdsarter har lanserats av ArtDatabanken som ett verktyg vid naturvärdes-

bedömning och vid revidering av rödlistan kommer listor på användbara naturvårdsarter tas fram för olika 

biotoper.  

RÖDLISTAN  

Den svenska Rödlistan3 innehåller en bedömning av olika arters risk att dö ut i Sverige. 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 arter som kategoriseras som CR, EN eller 

VU benämns hotade. Kategorin kunskapsbrist omfattar arter där kunskapen är så bristfällig att de inte kan 

placeras i någon kategori, men där tillgängliga data ändå tyder på att de borde vara rödlistade. Rödlistan 

baseras på internationellt vedertagna kriterier från Internationella Naturvårdsunionen (IUCN). 
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