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Bakgrund
Calluna AB har fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering (NVI) vid det
nedlagda sågverket i Fredriksnäs, Valdemarsviks kommun. Syftet med inventeringen är att identifiera naturområden med värden för biologisk mångfald. Rapporten ska utgöra underlag till ansökan om dispens från strandskyddet. En besiktning från land av vattenmiljöerna med avseende på biologisk mångfald har
också utförts. Dispens från strandskyddet ska sökas på grund av en planerad
verksamhet med en lyft av båtar med en vikt på maximalt ca 50-100 ton. Även
förvaring av båtar i närområdet kan bli aktuellt i ett senare skede, men dessa ytor
är inte med i denna inventering.

Metod naturvärdesinventering
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden
av betydelse för biologisk mångfald i ett avgränsat område. Detta baseras på om
området hyser värdefulla biotoper, arter som är rödlistade eller på annat sätt är
skyddade eller indikerar högt skyddsvärde.
Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning av områden, naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. I detta fall avgränsas naturvärdesobjekt enligt en skala med naturvärdesklasserna: Klass 1 Högsta naturvärde, klass 2 - Högt naturvärde och klass 3 - Påtagligt naturvärde.
Naturvärdesklasserna har utgått från bedömningen enligt SIS standard
ftSS199000 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI).
Naturvärdesinventeringen har utförts av Robert Björklind (ekolog) den 4 december 2014.

Beskrivning av inventeringsområdet
Området ligger i Gryts skärgård beläget i en vik där det för ca 25 år sedan fanns
ett sågverk. Idag finns bara byggnaderna kvar och de förfaller. Området domineras av bergig mark bevuxen med ek. Inslag av öppnare hällar förekommer. Närmast stranden har det längs hela den inventerade sträckan varit lagringsplats för
timmer och spår i marken efter detta syns fortfarande.

Tidigare kända fynd av naturvårdsarter
Calluna har sökt i ArtDatabankens databaser för artförekomster inom inventeringsområdet de senaste 10 åren. Inom området finns inga fynd av rödlistade eller Natura 2000- arter.
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Beskrivning och bedömning av strand och vattenmiljöerna
Landmiljön närmast vattnet består av gamla upplagsplatser för timmer som har
vuxit igen sedan sågverket lades ner. Marken är grusig och där växer ung björk
som nyligen har gallrats till ett område med glest ställd björk. Landstranden avslutas mot vattnet i ett skarpt avslut med en höjd på ca 1,5 m ner mot vattnet.
Stranden har troligen fyllts ut under tiden då sågverket var i bruk för att kunna
fungera som timmerupplag. I väster är marken närmast stranden flackare och i
strandkanten finns pålar av trädstammar (gammalt arbete). Längs med strandkanten växer en tunn bård av vass på ca 0,5-1 m och vassområdet var torrlagt vid
besöket, vattenståndet var lågt.
Vid besöket var vattenståndet ca 0,5 m lägre än medelvattenståndet så botten
syntes tämligen långt ut från stranden och även en bra bit ut då man stod på
bryggan. Vid besiktning av bottnen från bryggan och strandkanten syntes en
homogen miljö längs hela sträckan inom inventeringsområdet. Botten består av
mjuksediment och saknar inslag av större material som block. Mindre inslag av
fintrådiga alger syntes på botten.
Utifrån besiktningen av strand- och vattenmiljöerna är vår bedömning att de inte
har några särskilda förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Detta baserat
på att bottnen är mjuk och homogen. Planerade åtgärder såsom att anlägga en
båtlyft borde inte påverka vattenmiljön påtagligt negativt och inte heller den triviala landstranden. Utanför inventeringsområdet, i viken i sydväst, finns ett
ganska stort vassområde som kan har betydelse för lekande och uppväxande
fisk. Om muddring ska utföras bör detta tas i beaktande.
Karta över inventeringsområdet visas nedan under landmiljöer.
Bilder redovisande strandmiljöerna finns i bildbilagan.

Resultat och rekommendationer för landmiljöer
Två områden har naturvärdesklassats, en ekskog och en berghäll med hävdgynnad flora. Enligt de planer som finns kommer område 2 delvis eller till större del
att tas bort. Område 1 kan sparas. Förlusten av område 2 bedöms ur naturvärdessynpunkt vara måttligt negativ. Detta motiveras genom att det har en låg naturvärdesklass med begränsade värden knutet till floran. Det finns liknande biotoper i direkt anslutning till området där de arter som finns i område 2 sannolikt
också förekommer. Det angränsande området betas och har därför större möjligheter att behålla värdena på sikt.
För att kompensera förlusten av område 2 kan man dock med fördel ändra på
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stängslingen i närliggande betesmark så att även område 1 kan betas. Detta skulle gynna den förekommande hävdgynnade floran i område ett och förhindra
igenväxning.

Naturvärdesinventering 2014
Fredriksnäs

1
2

Teckenförklaring
Naturvärdesklassning 3
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community

Karta över inventeringsområdet med naturvärdesklassade områden.
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Områdesbeskrivningar
Naturvärdesobjekt 1. Ekskog
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3

Beskrivning
Området är en ekskog på omväxlande flack och kuperad mark med inslag av
berg. Block förekommer spritt i området. Marken är mager och området har sannolikt betats längre tillbaka i tiden. Trädskiktet är flerskiktat och senvuxen ek
med stamdiametern 2-6 dm förekommer allmänt och de har grov bark som tecken på högre ålder. På enstaka ekar växer den rödlistade (NT) ektickan. Även asp
med diametern 2-4 dm förekommer spritt och i flera av dem finns bohål. Även
några klenare aplar växer i området. Trädskiktet är naturligt föryngrat och området lätt igenväxande med buskar och sly av ek och slån och även med inslag av
hassel och nypon. I fältskiktet växer blåsippa allmänt och tämligen allmänt spritt
i området växer en hävdgynnad flora med arter som prästkrage, gökärt, stor blåklocka och smultron. Även hagmarksvampen blodröd vaxskivling förekommer
med några exemplar. På ett större block växer signalarten fällmossa. Liknade miljö förekommer även en bit väster och nordväst om området.

Bedömning Naturvårdsarter
Bedömningen är att området har ett visst artvärde (enligt standarden
ftSS199000). I objektet förekommer en rödlistad art i kategorin nära hotad (ektickan). Det finns även inslag av flera hävdgynnade arter av kärlväxter och förekomst av hagmarkssvampen blodröd vaxskivling. Signalarten fällmossa växer på
ett block. Ektickan är knuten till gamla ekar och orsakar röta i träden som gynnar
t.ex. insektsliv. Hagmarksväxterna och vaxskivlingen visar på kontinuitet av öppen och hävdad mark. Fällmossan visar på höga värden knutna till ädellövskog
och förekommer ofta med rödlistade arter.

Bedömning av livsmiljö
Området bedöms ha påtagligt värde för den biologiska mångfalden på grund av
förekomsten av tämligen gamla ekar och de finns i en ganska stor spridning i ålder. Riktigt gamla ekar saknas och även död ved. Bohål i asparna visar på värden
för fågellivet.
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Bild område 1: Typbild för område 1. Senvuxen ek och kuperad terräng.
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Naturvärdesobjekt 2. Hällmark med hävdgynnad flora.
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde, klass 3
	


Beskrivning
Området är en öppen mark med tunn och mager jordmån och bitvis berg i dagen
och området ligger på en mindre berghöjd. Terrängen är lätt kuperad med ett
glest inslag av tall med diametern 2-3 dm. Området har sannolikt betats längre
tillbaka i tiden och gränsar nu till en större betesmark utanför inventeringsområdet. I området växer buskar av slån allmänt med inslag av en. En hävdgynnad
flora med arter som blåsuga, gökärt, brudbröd, tjärblomster, smultron, ängshavre, mandelblom, blodrot och prästkrage förekommer allmänt och spritt.

Bedömning Naturvårdsarter
Bedömningen är att området har ett påtagligt artvärde. I objektet förekommer en
hävdgynnad flora med ganska många arter och dessa är spridda över området.

Bedömning av livsmiljö
Området bedöms ha visst värde som livsmiljö. Området har värden knutna till
en hävdgynnad flora. Området betas inte och igenväxning är markant pågående
strax utanför avgränsningen.

Bild område 2: Typbild för område 2. Öppen mark med inslag av berg. I bakgrunden betesmark utanför inventeringsområdet.

8

2014-12-09

Referenser
Artfaktablad från artdatabanken, www.artdatabanken.se.
Data från LST GIS, gis.lst.se/lstgis/.
Nitare, J. 2005. Signalarter indikatorer på skyddsvärd skog, Flora över kryptogamer. Skogsstyrelsen.
Utdrag ur ArtDatabanken 2014 enligt avtal.

9

2014-12-09

Bildbilaga

Bild 1: Foto taget från den västra delen av området mot öster. Stranden är pålad. Den gamla lastbryggan syns i bakgrunden.

Bild 2: Foto taget från bryggan mot öster. En tunn bård av vass syns längsstranden.
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Bild 3: Typisk bild för hur bottnen ser ut, mjukbotten med sedimentpålagring.

Bild 4: Typisk bild för hur landstranden ser ut, gallrad ung björkskog. Foto taget i den västra delen av
området mot öster.
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