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DOKUMENTINFORMATION

Naturvärdesinventering av Hammarslundsvallen, Kristianstad kommun,
Skåne län.

Följande personer har medverkat:

Hanna Bengtsson (Ms Biologi) – Förstudie, inventering, bedömningar och
rapportering

Simon Selberg (Ms Ekologi) – Förstudie, inventering, bedömningar och
rapportering

Mathias Öster (Fil Dr. Växtekologi) – Inventering, kvalitetsgranskning

Omslagsbild: översiktsbild av befintlig vall samt ruderatytan innanför denna.

Samtliga foton i rapporten är tagna av WSP om inte annat anges.
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1 INLEDNING

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstad kommun utfört en
naturvärdesinventering av Hammarslundsvallen med kringliggande mark,
Kristianstad kommun, Skåne län. En fältinventering genomfördes den 17 juni
och den 20 augusti 2021 av Mathias Öster, Hanna Bengtsson och Simon
Selberg. En kompletterande fältinventering av områden norr om vallen
utfördes den 3 maj 2022 av Hanna Bengtsson. 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) och har utförts med följande tillägg: naturvärdesklass
4, detaljerad redovisning av artförekomst samt fördjupad inventering av
invasiva arter. 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 Skåne
län, ArtDatabanken och Skogsstyrelsen.

· En naturvärdesinventering i fält på detaljnivå detalj (genomförd den
17 juni och den 20 augusti 2021, samt den 3 maj 2022).
Inventeringen inkluderade systematisk naturvärdesbedömning samt
klassificering av områden med avseende på naturvärden som
identifierats vid fältbesöket.

Metodiken som använts beskrivs mer ingående i Bilaga 1.
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1.2 OMRÅDESBESKRIVNING
Inventeringsområdet från fältinventeringen 2021 är ca 41 ha stort och utgörs
av gräsmark längs med den befintliga vallen. I norr finns uppvuxna lövskogar
och i öst och väst finns sumpskogar. I södra delen finns Hammarsjön med
tillhörande sjöstrand med vassbälten. Inventeringsområdet från
fältinventeringen 2022 är ca 12 ha stort och utgörs främst av betesmarker
samt en del av ett skogsområde i sydöst. Den totala arean av hela
inventeringsområdet är ca 53 ha. Områdets placering visas i Figur 1 och i
Figur 2.

Figur 1. Inventeringsområdena.
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Figur 2. Översiktskarta över det totala inventeringsområdets position i Kristianstad
med omnejd.

2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 SKYDDADE OMRÅDEN

2.1.1 Riksintressen
Inventeringsområdet omfattas av ett riksintresse för friluftsliv, Araslövssjön-
Hammarsjön-Helge å, se
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Figur 3. Området beskrivs ha särskilt goda förutsättningar för berikande
upplevelser i natur och kulturmiljöer, främst relaterat till exempelvis tilltalande
landskapsbild, omväxling och artrikedom.

Söder om inventeringsområdet ligger ett riksintresse för naturvård, Helgeåns
nedre lopp (med Arasllövssjön och Hammarsjön), se

Figur 3. Området beskrivs ha rika naturvärden med naturtyper som
naturbetesmarker, slåtterängar, strandängar och våtmarker. Helge å beskrivs
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ha en mycket artrik fiskfauna. Hela området beskrivs ha höga botaniska och
ornitologiska värden.

2.1.2 Natura 2000-områden
Samma område som täcks av tidigare beskrivna riksintresse täcks även till
största del av två Natura 2000-områden, Hammarsjön enligt Art- och
habitatdirektivet samt Hammarsjöområdet enligt Fågeldirektivet, se

Figur 3. Hammarsjön beskrivs vara en av Sveriges värdefullaste fågelsjöar
och en av landets främsta lokaler för sump- och vattenväxter. Åtskilliga
rödlistade fågelarter och direktivsarter finns listade.

2.1.3 Naturreservat
Väster om inventeringsområdet finns naturreservatet Åsums ängar och
Åsumallet, se
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Figur 3. Syftet med reservatet beskrivs vara att bevara och utveckla
välhävdade strandbetesmarker och slåtterängar med lång hävdkontinuitet.
Flera hotade och hänsynskrävande djur- och växtarter ska finnas här och
skyddas.

Figur 3. Karta över inventeringsområdet och skyddade områden.
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2.2 KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Kristianstads kommun har genom beslut i kommunstyrelsen inrättat en
kommunal naturvårdsfond. Naturvårdsfonden bildades år 1996 och har
uppdaterats genom nya beslut år 2006 och 2016. Beslutet innebär att
kommunägda markområden med höga naturvärden flyttats över från
markreserven till naturvårdsfonden och undantas från exploatering. Den
mark som ingår i naturvårdsfonden ska enbart skötas med inriktning på de
förekommande natur- och rekreationsvärdena.

De områden som ingår i fonden omfattas i vissa fall även av externa
bestämmelser, som naturreservat, Natura 2000 eller riksintresse för
natur/friluftsliv med mera.

I samband med bildandet av Naturvårdsfonden upprättades en separat
skötselorganisation som bland annat ansvarar för drift och skötsel av
markerna som ingår i fonden. Totalt ingår cirka 1500 ha i den kommunala
naturvårdsfonden. De delar av den kommunala naturvårdsfonden som berör
inventeringsområdet visas i Figur 4.

Figur 4. Delar av Kristianstads kommuns kommunala naturvårdsfond som berör
inventeringsområdet.

2.3 TIDIGARE INVENTERINGAR
Flera inventeringar har gjorts över Hammarsjön. En av dessa är
Hammarsjöns häckande fåglar, Inventering 2017 och utveckling sedan 1956.
I denna inventering är Hammarsjön uppdelad i sex delområden, varav
delområde 4 är berör naturvärdesinventeringens inventeringsområde (Figur
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5). I delområde 4 noterades två häckande par brun kärrhök och två individer
skäggdopping (Olsson, 2017).

Figur 5. Bild från rapporten Hammarsjöns häckande fåglar, Inventering 2017 och
utveckling sedan 1956, som visar inventeringens delområden.

2018 utfördes en bottenfaunainventering av Hammarsjön där
provtagningspunkt 1 berör naturvärdesinventeringens inventeringsområde
(Figur 6). Botten kring denna punkt domineras av grus med inslag av
organiskt material (Stenberg och Åbjörnsson, 2018). Vegetationen utgörs av
näckrosor och nateväxter. Tolv taxa hittades vid punkt 1. Vid en jämförelse
med 1970-talet drogs slutsatsen att bottenförhållandena förbättrats vid
provtagningspunkt 1, med mer grus och växter och att antalet taxa på
platsen ökat, detta troligen tack vare förbättrad vattenrening. Taxa som
förekom vid denna punkt var skivrörsnattslända, dammflickslända,
andmatsmott, fjädermygga, svidknott, flat kamgälssnäcka, remskivsnäcka,
ärtmussla, spetsig målarmussla, fåborstmaskar, broskigel och
sötvattenspolyp (Stenberg och Åbjörnsson, 2018).
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Figur 6. Bild från rapporten Hammarsjön - bottenfauna 2018, som visar
provtagningspunkterna som ingick i inventeringen. Provtagningspunkt 1 berör
naturvärdesinventeringens inventeringsområde.

2010 utfördes provfiske i Hammarsjön som presenterats i en rapport (Dahl,
2011). Tolv fiskarter fångades i sjön. Resultatet visade på att de
dominerande arterna i Hammarsjön var abborre, mört, björkna och brax.
Biomassan av dessa arter utgjorde 79 % av biomassan i sjön. Det fanns
även en stor andel benlöja. Övriga arter som fångades var faren, gers,
gädda, gös, sandkrypare, sarv och sutare (Dahl, 2011). Andelen
dominerande arter visas i Figur 7.

Figur 7. Bild tagen från rapporten Provfiske i Hammarsjön och Araslövssjön 2010.
figuren visar andelen (%) av de dominerande fiskarterna i provfisket i Hammarsjön
2010 med avseende på biomassa per nät.
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Årligen utförs även provfiske efter mal i Helge å, där provfiskelokal 14 är
nära inventeringsområdet (Figur 8) (Jezek, 2017). Senaste rapporten för
provfisket är från 2017. Under detta år fångades vid punkt 14 åtta malar. Åtta
andra arter fångades vid lokalen (abborre, björkna, braxen, gädda, gärs,
mört, sandkrypare och ål) (Jezek, 2017). Mal förekommer även i
Hammarsjön där den troligtvis födosöker och i de västa delarna av sjön, i
närheten av punkt 14, finns även habitat som kan fungera som lek och
uppväxtområde (Andreas Jezek, skriftlig kommunikation).

Figur 8. Bild tagen ur rapporten Provfiske efter mal i Helge å 2017. Kartan visar
provfiskelokalernas geografiska placeringar i Helge å. Lokaler med malfångst
illustreras med en grön markering och lokaler utan malfångst med röd markering.

2.4 REGISTRERADE NATURVÄRDEN
Öster om inventeringsområdet finns en nyckelbiotop, ett objekt med
naturvärde och flera sumpskogar registrerat av Skogsstyrelsen, se Figur 9.
Nyckelbiotopen beskrivs vara en lövsumpskog med flera för den biologiska
mångfalden gynnande strukturer som döda träd, högstubbar och lågor. Även
stor rikedom av fåglar och vedsvampar beskrivs finnas. Objektet med
naturvärde beskrivs vara en ädellövskog, utan vidare information registrerat.
Öster om inventeringsområdet finns flera sumpskogar registrerade. Alla är
beskriva som dominerade av ask och al.

Öster om inventeringsområdet finns även ett objekt från i Ängs- och
betesmarksinventeringen, se Figur 9. Objektet beskrivs som ej aktuellt.
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Figur 9. Registrerade naturvärden.

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.

En sökning av naturvårdsarter genomfördes i Artportalen 2022-03-29 för
perioden 1997-2022 (Figur 10). Sökningen visade över 800 fynd av över 80
arter. Den stora majoriteten av dessa är fågelarter. Detta ter sig inte orimligt
då området beskrivs som mycket fågelrikt och frekvent besöks av
fågelskådare. Fågelarter som omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1, och som
setts inom inventeringsområdet är sångsvan, mindre sångsvan, brun
kärrhök, brun glada, havsörn, kungsfiskare, blå kärrhök, fiskgjuse, törnskata,
salskrake, sparvhök, jorduggla, stenfalk, pilgrimsfalk, vit stork, vitkindad gås,
fisktärna, skräntärna, storlom, trana, bivråk och spillkråka. Majoriteten av
fynden är rapporterade från lokal Hammarspynt och som sträckande eller
förbiflygande. Kungsfiskare har ofta setts i östra delen av
inventeringsområdet. Havsörn har en känd häckning ungefär 1 km från
inventeringsområdet. Rödlistade arter, fridlysta arter och skogliga signalarter,
exklusive fågelarter, från utsökningen 2022-03-29 visas i Figur 10. Arterna
som visas i figuren är rapporterade inom ett avgränsningsområde på 500
meter från inventeringsområdet. I Tabell 1 redovisas de arter som
rapporterats inom inventeringsområdet.



UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
Naturvärdesinventering Hammarslundsvallen Simon Selberg, Hanna Bengtsson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10321214 2022-05-18

16 | 10321214  • Naturvärdesinventering Hammarslundsvallen

I vassen intill den östra delen av sjön strax utanför sökområdet har den
sällsynta arten vassvivel, som är rödlistad som sårbar (VU), noterats i maj
2021. Detta är det enda kända fyndet i Sverige sedan 1960.

Ett uttag över skyddsklassade arter erhölls från Artdatabanken 2021-05-05.
Datat visade inte på några skyddsklassade artfynd inom
inventeringsområdet, eller dess omedelbara närhet.

Figur 10. Karta över fyndplatser av naturvårdsarter från Artportalen.

Tabell 1. Registrerade rödlistade arter, fridlysta arter samt skogliga signalarter
registrerade i Artportalen inom inventeringsområdet (exkl. fåglar).

Art Antal obs. Antal obs. Senast obs.

Almsnabbvinge CR 1 2007
Ask EN 1 2008
Bandnate VU 1 1997
Grenigt kungsljus VU, fridlyst 2 2016
Gullstånds VU 19 2018
Gullviva Fridlyst 2 2008
Kavelhirs NT 1 2008
Klofibbla NT 1 2008
Långarmssäckbagge NT 1 2014
Mosshumla NT 1 2009
Naverlönn CR 1 2008



UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
Naturvärdesinventering Hammarslundsvallen Simon Selberg, Hanna Bengtsson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10321214 2022-05-18

10321214 •  Naturvärdesinventering Hammarslundsvallen  | 17

Pilblad NT 2 2009
Rosenlök NT, fridlyst 11 2017
Skogsödla Fridlyst 4 2022

Tvåblad
Fridlyst,
signalart 1 2008

Utter NT 1 2016
Vanlig snok Fridlyst 8 2022

2.6 TIDIGARE INRAPPORTERADE VÄRDEFULLA
TRÄD

Två skyddsvärda träd fanns inrapporterade inom avgränsningsområdet
sedan tidigare, en skogsalm (hålträd, 206 cm omkrets) och en björk (dött
stående träd, 126 cm omkrets). Båda träden ligger 100m sydost om
inventeringsområdet och registrerades 2008.

2.7 TIDIGARE INRAPPORTERADE INVASIVA ARTER
En sökning efter invasiva arter gjordes i Artportalen 2021-06-03 för
rapporteringsperioden 2000-2021. Totalt fanns sex registrerade fynd av
invasiva arter i Artportalen. I underlag från Kristianstad kommun med kända
förekomster av invasiva arter finns tre fynd av jättebalsamin, två fynd av
jätteloka och ett fynd av parkslide (Figur 11).

Figur 11. Karta över invasiva arter inrapporterade på Artportalen och från Kristianstad
kommuns underlag med förekomster av invasiva arter.
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3 RESULTAT

En fältinventering genomfördes den 17 juni och den 20 augusti 2021 av
Mathias Öster, Hanna Bengtsson och Simon Selberg. En kompletterande
fältinventering av området norr om vallen utfördes den 3 maj 2022 av Hanna
Bengtsson. Resultatet av naturvärdesinventeringen i fält redovisas nedan.
Resultatet är uppdelat i fem delar med följande ordning:

· Fältinventering (15 naturvärdesobjektobjekt)
· Fynd av naturvårdsarter (8 arter)
· Biotopskyddade objekt (3 fynd)
· Särskilt skyddsvärda träd (10 träd)
· Fynd av invasiva arter (4 arter)

3.1 FÄLTINVENTERING
Totalt identifierades 15 naturvärdesobjekt, varav tolv inom inventeringen som
utfördes 2021 och tre inom inventeringen 2022 (Figur 12). Ett större,
sammanhängande skogsområde inom det tidigare inventeringsområdet från
2021 tilldelades inget naturvärde. Skogen domineras av tysklönn och
vårtbjörk. Träden har en stamdiameter på upp till 40–50 cm, enstaka träd
grövre så som en tysklönn med 85 cm i stamdiameter, en ask med 65 cm i
stamdiameter, en bok med 65 cm i stamdiameter och enstaka vårtbjörkar
med 60–85 cm i stamdiameter. I övrigt finns även rönn, hassel, vinbär och
äkta fläder här. I fältskiktet finns bland annat brännässla, kirskål och fläckvis
med vitsippa och löktrav. Området genomkorsas av ca 1,5 m breda
dagvattendiken med järnutfällningar. Inom inventeringsområdet från
inventeringen 2022 tilldelades en öppen betesmark i norr inget naturvärde då
det helt domineras av bredbladigt gräs, med endast små förekomster i öst av
blåeld, rödplister, snärjmåra, lomme och kamomill. Öst om betesmarken
samt norr om objekt 14 och väst om objekt 14 finns gles, ung björkskog som
betas av häst och som inte tilldelats något naturvärde.

Den del av inventeringsområdet som utgörs av Hammarsjön har inte
inventerats i detta uppdrag mer än från strandkanten. Sjön ingår dock i
Natura 2000-områden genom både Art- och habitatdirektivet och
Fågeldirektivet. Området har tilldelats en naturvärdesklass utifrån befintligt
informationsmaterial i form av tidigare inventeringar och beskrivningar i
Natura 2000-områdenas bevarandeplaner.

Naturvärdesobjekten beskrivs i detalj nedan.
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Figur 12. Identifierade naturvärdesobjekt.
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Objekt 1: Skog och träd, 0,4 ha

Naturvärdesklass 3 - Påtagligt naturvärde

Beskrivning: Objektet utgörs av sumpskog med en trädsammansättning
av grova och döda pilar, al, ask och björk. Den grövsta pilen har en
stamdiameter av ca 130 cm, har avbrutna och döda grenar samt
håligheter. Buskskiktet består av småvuxna träd av samma arter.
markskiktet består främst av älggräs, fräken, flaskstarr och bredkaveldun.
Genom artportalen har rosenlök (NT, senast 2017) rapporterats från
platsen, men noterades inte inom objektet under inventeringen trots
noggranna eftersök både 17 juni och 20 augusti. Förekomsten bedöms
som utgången, vilket är lite anmärkningsvärt eftersom den är rapporterad i
Artportalen senast 2016-2017 med många individer.
Objektet bedöms ha påtagligt biotopvärde kopplat till områdets hydrologi
och trädstrukturer. Artvärdet bedöms som obetydligt. Sammantaget ger
detta påtagligt naturvärde.

Biotopvärden: Våtmarksområde med grova träd och död ved samt
periodvis översvämning.

Naturvårdsarter: Ask (EN)

Foto:
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Objekt 2: Limnisk strand, 1 ha

Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde

Beskrivning: Vassyta vid sjöstrand som är skyddat som Natura 2000-
område enligt Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet. Själva sjön är
en slättsjö med leriga bottnar och fasta sandbottnar. Sjön är en av landets
mest värdefulla fågelsjöar och främsta lokaler för sump- och vattenväxter.
Vassvegetationen domineras av bladvass och inom objektet finns även
salixbuskar. Vassen ger skydd åt såväl fiskar som fåglar. Vid
inventeringstillfället var området svåråtkomligt, och fick bedömas till stor
del från avstånd. En ask (EN, 2008) har rapporters genom Artportalen.
Vassvivel (VU) har noterats i vassen vid östra sidan av inventerings-
området i Artportalen och skulle kunna förekomma även i detta område.
Det är också känt att det finns lämpligt habitat för lek och uppväxt för mal
(NT) i närområdet, vilket gör att arten troligtvis finns även här.
Biotopvärdet bedöms som högt då objektet ingår i ett Natura-2000 område
samt att vass- och salixbiotopen är ett viktigt skydd för fiskar och fåglar i
området. Artvärdet bedöms påtagligt då det sannolikt finns naturvårdsarter
i området, till exempel är det sannolikt att fågelarter som sävsparv och
rörsångare kan häcka i del av området och att mal använder vassen som
habitat och skydd. Sammantaget ger detta högt naturvärde.

Biotopvärden: Skyddat enligt Art- och habitatdirektivet samt
Fågeldirektivet, består av skyddande vassbälte, periodvis översvämning.

Naturvårdsarter: Mal (NT)

Foto:
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Objekt 3: Skog och träd, 1,6 ha

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde

Beskrivning: Lövskog med främst al och björk. Enstaka ask, skogslönn
och tysklönn förekommer också. Få av träden är grova, men en grov
klibbal med stamdiameter på 70 cm, en högstammig lind med
stamdiameter på 45 cm och med hålighet, en vårtbjörk med 65 cm i
stamdiameter och ett fågelbärsträd med 75 cm i stamdiameter noterades.
Döda almar och askar förekommer. Inom ytan finns gott om sly av alm och
ask. Buskskiktet i övrigt innehåller fläder och lite olvon. Marken är överlag
mullrik, med näringsgynnat örtskikt i gläntor. Området är mycket bullerstört
från väg E22.
Artvärdet bedöms som obetydligt och biotopvärdet bedöms som visst då
det förekommer viss död ved och grövre träd, samt ett pollenrikt buskskikt.
Sammantaget ger det visst naturvärde.

Biotopvärden: Död ved, grova träd och pollenrikt buskskikt.
Bullerstörningen är negativt för biotopsvärdet.

Naturvårdsarter: Ask (EN), skogsalm (CR)

Foto:
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Objekt 4: Äng och betesmark, 3,3 ha

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde

Beskrivning: Området utgörs av en ruderatmark innanför vallarna.
Vanligaste arterna är revfingerört, hundäxing, svartkämpar, ängsgröe och
ängssvingel. Knylhavre dominerar i delar av ytan. Övriga arter som
förekommer är vit sötväppling, rödklöver, gullusern, harklöver, taklosta, gul
fetknopp, smällglim, röllika, prästkrage (enstaka), stormåra, mörkt
kungsljus (enstaka), palsternacka, strandmalört och oxtunga (glest spridd).
Den invasiva arten kanadensiskt gullris förekommer glest men spritt i hela
objektet. Även ett mindre bestånd av vresros förekommer. Bitvis finns
blottad sandhaltig jord, vilket är bra för insekter. Genom artportalen har
också långarmssäckbagge (NT) tidigare noterats (år 2014).
Artvärdet bedöms som visst då objektet är något mer artrikt än
närliggande områden och för att tre naturvårdsarter förekommer, dessa är
dock relativt vanliga. Förekomsten av invasiva arter drar också ner
artvärdet något. Biotopvärdet bedöms som obetydligt då det är glest med
blommande örter vilket gör att det inte finns några betydande
nektarresurser. Området är också strukturellt ensidigt.

Biotopvärden: Viss förekomst av naturvårdsarter och blommande örter

Naturvårdsarter: Svartkämpar (T), gul fetknopp (T), prästkrage (T)

Foto:
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Objekt 5: Limnisk strand, 1 ha

Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde

Beskrivning: Vassyta vid sjöstrand som är skyddat som Natura 2000-
område enligt Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet. Själva sjön är
en slättsjö med leriga bottnar och fasta sandbottnar. Sjön är en av landets
mest värdefulla fågelsjöar och främsta lokaler för sump- och vattenväxter.
Vassvegetationen domineras av bladvass. Vassen ger skydd åt såväl
fiskar som fåglar. Stor förekomst av pil inom objektet och de växer tätt
vilket ger lågt ljusinsläpp. Bitvis även inslag av små björkar, asp och al.
Markskiktet närmast land består av bredkaveldun, humle, vallört och
brännässlor. Vid inventeringstillfället var området svåråtkomligt och därför
ges en preliminär bedömning. Vassvivel (VU) har noterats i vassen vid
östra sidan av inventeringsområdet i Artportalen skulle kunna förekomma
även i detta område. Det är också känt att det finns lämpligt habitat för lek
och uppväxt för mal (NT) i närområdet, vilket gör att arten troligtvis söker
skydd även här.
Biotopvärdet bedöms som högt då objektet ingår i Natura-2000 områden
samt att vass- och buskbiotopen är ett viktigt skydd för fiskar och fåglar i
området. Artvärdet bedöms påtagligt då det sannolikt finns naturvårdsarter
i området, till exempel är det sannolikt att fågelarter som sävsparv och
rörsångare kan häcka i del av området och att mal använder vassen som
habitat och skydd. Sammantaget ger detta högt naturvärde.

Biotopvärden: Skyddat enligt Art- och habitatdirektivet samt
Fågeldirektivet, består av skyddande vassbälte, periodvis översvämning.

Naturvårdsarter: Mal (NT)

Foto:
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Objekt 6: Limnisk strand, 1,2 ha

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde

Beskrivning: Sjöstrand med bitvis vassbälte längst ut, annars ditlagda
stenblock i sjökanten från tidigare utfyllnad för strandpromenad och
järnväg. Innanför strandkanten förekommer mindre träd av pil. Arter som
förekommer i markskiktet är humlelusern, kråkvicker, käringtand, hallon,
och brännässlor. Spritt ut med strandkanten förekommer även gullstånds i
låg numerär. Ett bestånd med vresros noterades samt mindre bestånd av
kanadensiskt gullris spritt inom objektet. Utöver gullstånds är arter som
tidigare noterats i Artportalen pilblad (NT, 2009), mosshumla (NT, 2009),
vanlig snok (fridlyst, 2016) samt klofibbla (NT, 2008). Fynden av klofibbla
och mosshumla är sannolikt dåligt positionerade då arterna torde höra till
ruderatmarkerna innanför järnvägen. Övriga arter bedöms kunna finnas
kvar. Vanlig snok som rapporterats både innanför och kring objektet har
enligt uppgift från Kristianstad kommun en mycket stor population i
området.
Biotopvärdet bedöms som visst då det förekommer en del skyddande
strukturer vid strandkanten i form av vass och pilträd. Strandkanten är i
övrigt negativt påverkad av utfyllnad med sten. Artvärdet bedöms som
påtagligt på grund av förekomsten av gullstånds på flera ställen inom
objektet, samt på grund av den stora förekomsten av vanlig snok.
Sammantaget ger det påtagligt naturvärde.

Biotopvärden: Skyddande vassbälte och förekomst av gullstånds

Naturvårdsarter: Gullstånds (VU), vanlig snok (fridlyst)

Foto:
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Objekt 7: Skog och träd, 1,9 ha

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde

Beskrivning: Lövskog som till stor del svämmar över vid höga
vattenstånd. Rester av vass ligger därmed i stora delar av objektet.
Trädskiktet består främst av al med visst inslag av björk, ask, pil och ek.
Inom området har det tidigare funnits en hel del alm som dött, dessa träd
finns kvar som liggande död ved. I övrigt ett tätt buskskikt med hägg,
hassel, alm och sälg. Fältskiktet är sparsamt med en del kirskål, ormbär
(södra delen), jättebalsamin mm. Mot vattnet tillkommer äkta vallört,
flädervänderot, frossört, blåsstarr, vass, snärjmåra och flenört. På en död
alm noterades kantarellmussling. Arter som rapporterats från området i
Artportalen är Hypoxylon petriniae (NT, 2020), tvåblad (fridlyst, signalart,
2008) och tusengömming (NT, 2020).
Området är delvis skyddat Fågeldirektivet och tillhör Natura 2000-området
Hammarsjöområdet. Området är skyddat för sina häcknings- och
rastplatser för flera olika fågelarter.
Biotopvärdet bedöms som visst då det förekommer en hel del död ved och
en del äldre träd. Artvärdet bedöms som visst området är relativt artrikt,
med enstaka nära hotad art. Sammantaget ger det påtagligt naturvärde.

Biotopvärden: Död ved, äldre träd och artrikt buskskikt, delvis skyddat
enligt Fågeldirektivet.

Naturvårdsarter: Ask (EN). De tidigare rapporterade svamparterna
Hypoxylon petriniae (NT) och tusengömming (NT) bedöms kunna finnas
kvar.

Foto:
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Objekt 8: Skog och träd, 2,7 ha

Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde

Beskrivning: Alsumpskog, som i centrala delar övergår i alkärr med
stående vatten. Alträden är bitvis grova, dock inga utvecklade socklar.
Området har tidigare haft ett påtagligt inslag av alm och eventuellt ask.
Dock har nästan alla större almar och askar dött i området. Alm
förekommer däremot väldigt rikligt som sly och ungträd. Där träden fallit är
idag ogenomträngliga buskmarker med alm, hagtorn, videkornrell, hägg,
olvon, snöbär, sälg, salix sp, tysklönn, stenbär mm. Förekommande örter
är bland annat topplösa, kaveldun, bunkestarr, besksöta, vattenmärke,
strandlysing, strandklo, snärjmåra, revsuga, nejlikrot och älggräs. Inom
objektet finns en mycket stor andel död ved, främst liggande men ett par
stående döda träd förekommer också. Många grova liggande stammar.
Fågellivet är rikt med arter som trädgårdssångare, vanlig hackspett,
svarthätta mm. Generellt är artrikedomen hög inom objektet. Sannolikt
finns en hel del arter insekter och vedsvamp knutna till de döda
ädellövträden. Mossor inventerades översiktligt efter signalarter, men
endast stubbspretmossa noterades. I övrigt hittades arter som allémossa,
vågig praktmossa, cypressfläta mm. Kantarellmussling noterades på en
liggande stam av ask. I mitten av objektets västra del finns en sumpig göl
med bland annat vattenblink och bunkestarr. I östra delen av området
förekommer tvåblad rikligt. Arter som rapporterats från området i
Artportalen är gullviva (fridlyst) (2008).
Området är skyddat Fågeldirektivet och tillhör Natura 2000-området
Hammarsjöområdet. Området är skyddat för sina häcknings- och
rastplatser för flera olika fågelarter. Utöver detta är nästintill hela objektet
utpekat som nyckelbiotop med utpekade värden så som rikligt med död
ved, hög luftfuktighet, rik förekomst av vedsvampar och stora ornitologiska
värden. Kommunen har planer på att inrätta ett kommunalt naturreservat i
området, blir eventuellt beslutat under 2022.
Biotopvärdet bedöms som högt på grund av naturlig trädslagsfördelning
och åldersklasser, naturlig hydrologi, mycket död ved samt artrikt
buskskikt som skapar en rik fågelmiljö. Artvärde sänks på grund av
förekomst av många främmande arter, främst buskar och träd, men i och
med förekomsten av fåtalet naturvårdsarter bedöms artvärdet som visst.
Fördjupade inventeringar av insekter och vedsvampar bedöms dock kunna
höja artvärdet. Mindre hackspett borde också kunna finnas i området.
Sammantaget ger det högt naturvärde.

Biotopvärden: Naturlig trädfördelning och hydrologi samt mycket död
ved, skyddat enligt Fågeldirektivet.

Naturvårdsarter: Skogsalm (CR), tvåblad (fridlyst, signalart),
stubbspretmossa (S).
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Objekt 9: Skog och träd, 1 ha

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde

Beskrivning: Tät, fuktig till blöt björk-, asp-, och alskog. Även enstaka
skogslönn och bok. Mycket lite ljusgenomsläpp. Tätt buskskikt av oxel,
ask, alm och måbär. Bitvis är buskskiktet helt ogenomträngligt. Ett fåtal
större björkar och alar förekommer, några av dessa är döda. Finns även
död ved från alm. En hel del klen död ved inom ytan. Två mycket grova
pilträd växer i norr, vid banvallen. Pilträden har en stamdiameter på minst
100 cm. I området där pilträden växer finns även en vattensamling i
skuggigt läge med endast litet ljusinsläpp från norr. Vid besök senare
under sommaren var vattensamlingen uttorkad. Inga vattenväxter
noterades och platsen är sannolikt ingen groddjursmiljö. Örter som
noterades är snärjmåra, smörblomma, toppdån och etternässla. I västra
delen av objektet noterades flera plantor av tvåblad och ormbär, med
spridda förekomster. Kantarellmussling noterades på liggande stam av al
och en obestämd art skinnsvamp noterades på död ved av al eller ask
(gick inte att avgöra vilken trädart det var).
Området är skyddat Fågeldirektivet och tillhör Natura 2000-området
Hammarsjöområdet. Området är skyddat för sina häcknings- och
rastplatser för flera olika fågelarter
Biotopvärdet bedöms som påtagligt på grund av riklig förekomst av död
ved, en naturligt fluktuerande hydrologi, samt förekomst av ett antal grova
träd. Artvärdet bedöms som visst då det förekommer två naturvårdsarter,
samt arter som visar på naturvärden. Sammantaget ger det påtagligt
naturvärde.

Biotopvärden: Död ved och grova träd, naturligt fluktuerande hydrologi,
skyddat enligt fågeldirektivet.

Naturvårdsarter: Tvåblad (fridlyst, signalart), etternässla (NT)

Foto:
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Objekt 10: Skog och träd, 0,2 ha

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde

Beskrivning: Planterad tidigare allé med oxel, ursprungligen på vardera
sidan stigen. De flesta mot skogen är dock borta, ett fåtal träd står kvar.
Så i stort är det en ensidig allé. Oxlarna är medelgrova, ca 40-50 cm i
diameter. Högt ansatta kronor. Inga tydliga håligheter. Trivial vegetationen
i övrigt. Allén omfattas av generellt biotopskydd då den gränsar mot
betesmark.
Artvärdet bedöms som obetydligt och biotopvärdet som visst då träden är
skyddade och relativt grova. Sammantaget ger det visst naturvärde.

Biotopvärden: Biotopskyddad allé.

Naturvårdsarter:

Foto:
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Objekt 11: Skog och träd, 0,2 ha

Naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde

Beskrivning:  Planterad tidigare allé med oxel på vardera sidan stigen. Nu
igenvuxet med björkskog. Oxlarna är medelgrova, ca 40-50 cm i
stamdiameter. Högt ansatta kronor. Inga tydliga håligheter. Trivial
vegetationen i övrigt.
Artvärdet bedöms som obetydligt och biotopvärdet som visst då träden är
relativt grova. Sammantaget ger det visst naturvärde.

Biotopvärden: Tidigare allé med medelgrova oxlar.

Naturvårdsarter:

Foto:
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Objekt 12: Grund sjö, 7 ha

Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde

Beskrivning: Del av Hammarsjön närmast stranden, som är skyddad som
Natura 2000-område enligt Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet.
Sjön har inte inventerats under fältbesöket mer än från strandkanten och
naturvärdet är främst bedömt utifrån redan tillgänglig information.
Hammarsjön är en av Sveriges värdefullaste fågelsjöar och en av landets
främsta lokaler för sump- och vattenväxter. Sjön är den enda platsen i
Skåne där sjönajas lever. Sjön är en slättsjö och i den växlas leriga bottnar
med utbredda fasta sandbottnar. Sjön har en ganska omfattande
vassvegetation som domineras av bladvass i kanterna. Sommartid täcker
gul och vit näckros stora ytor i norr.
Arter som rapporterats från området i Artportalen är utter (NT, fridlyst,
2016), gullstånds (VU, 2008) samt ett antal landarter vars punkter troligen
hamnat fel. Strax utanför objektet har även äkta målarmussla (NT, 2008)
noterats. Tidigare bottenfaunainventering har hittat 12 taxa vid en
provtagningspunkt i kanten av objektet. 12 fiskarter hittades vid provfiske i
sjön och två häckande par brun kärrhök och två individer skäggdopping
noterades vid norra delen av sjön vid en inventering 2017. I närområdet
finns också lämpliga habitat för mal (NT) som fiskats i sjön under
provfiske.
Baserat på inrapporterade arter från Artportalen, från tidigare inventeringar
och bevarandeplaner för Natura 2000-områdena bedöms det preliminära
naturvärdet vara högt.

Biotopvärden: Skyddat enligt Art- och habitatdirektivet samt
Fågeldirektivet.

Naturvårdsarter: Mal (NT), äkta målarmussla (NT), utter (NT), gullstånds
(VU)

Foto:

Objekt 13: Skog och träd, 1,7 ha
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Objekt 13: Skog och träd, 1,7 ha

Naturvärdesklass 4– Visst naturvärde

Beskrivning: Skogsparti med blandade trädslag av olika åldrar. Här
finns björk, både grövre samt yngre träd, asp med en stamdiameter på
omkring 30 cm, ung skogslönn, rönn, sälg, inslag av yngre alm och ask,
men också en del tysklönn. Buskskiktet är rikt med bland annat almsly,
asp, skogsolvon, skogsvinbär, hassel, hagtorn och hägg. Markskiktet
var vid besöket glest, med främst gräs, en del svalört, träjon samt
brännässlor. Ett parti med lågt växande järnek på omkring fyra gånger
fyra meter finns inom objektet, högst trolig förvildad trädgårdsväxt.
Marken var vid besöket torr, men vid områdets östra del var marken
blötare och det fanns stående vatten. Död ved finns i området, främst
liggande men även en del stående med bohål av fågel. Genom området
går en större stig. Biotopvärdena är som störst i mitten av objektet och
avtar söderut och norrut. Norr om objektet finns en hästhage med
björkskog.
Artvärdet bedöms som obetydligt då inga rödlistade eller fridlysta arter
av relevans påträffades. Alm och ask är rödlistade på grund av sjukdom
och förekom främst som yngre träd eller sly i området. Järnek är
rödlistad endast i inhemsk form. Biotopvärdet bedöms som visst på
grund av variationen av träd och buskar, samt förekomsten av död ved.
Naturvärdet blir då visst.

Biotopvärden: Varierat skogsparti med rikt buskskikt samt död ved.

Naturvårdsarter: -

Foto:
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Objekt 14: Äng och betesmark, 3,8 ha

Naturvärdesklass 4– Visst naturvärde

Beskrivning: Betesmark indelad i olika hagar. Betas av häst. Inga
strukturer så som träd, död ved eller sten förekommer inom objektet.
Betesmarken är främst gräsdominerad, men domineras även av
maskros i vissa delar. Andra förekommande arter är vägtistel, rödplister,
brännässlor, backsmörblomma, svalört, revsmörblomma, teveronika,
förgätmigej, nagelört, penningört, bergsbräsma och tusensköna.
Artvärdet bedöms som obetydligt då inga ovanliga arter förekommer.
Biotopvärdet bedöms som visst då objektet består av betesmark och det
finns en viss artvariation. Det ger visst naturvärde.

Biotopvärden: Betesmark med viss variation av blommande örter.

Naturvårdsarter: -

Foto:
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Objekt 14: Skog och träd, 0,2 ha

Naturvärdesklass 4– Visst naturvärde

Beskrivning: Fin brynmiljö, dock nära motorvägen vilket innebär att
området är bullerpåverkat. Finns träd av olika arter och ålder, så som
bok, björk, rönn och sälg. Även buskskiktet är varierat och som tätast
ut mot betesmarken i nordöst. Buskskiktet består av bärande och
blommande arter som sälg, hagtorn, skogsolvon samt rosor. Relativt
gott om död, liggande ved finns inom objektet.
Artvärdet bedöms som obetydligt då inga ovanliga arter förekommer.
Biotopvärdet bedöms som visst då objektet har en variation av arter
med olika ålder, samt ett tätt buskskikt i brynzonen. Det ger visst
naturvärde.

Biotopvärden: Brynmiljö med bärande och blommande buskar och
träd.

Naturvårdsarter: -

Foto:
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3.2 FYND AV NATURVÅRDSARTER
Under fältinventeringen noterades fyra fridlysta arter och fyra rödlistade arter
som visas i Figur 13. Utmed den streckade linjen med grenigt kungsljus
noterades 50 oblommande rosetter och 34 blommande. För förekomsterna
av gullstånd fanns vid vissa punkter flera plantor, det samma gäller tvåblad
som förekom rikligt i skogen i öst. Ask och skogsalm är rödlistade på grund
av sjukdomar och därför tas inte samma hänsyn till dessa som andra
rödlistade arter. Förekomster av ask och skogsalm som visas i Figur 13 är
relativt grova träd med en stamdiameter på 65-80 cm och har på grund av
detta markerats i kartan.

De i Artportalen tidigare rapporterade naturvårdsarterna gullviva, kavelhirs,
klofibbla, naverlönn, rosenlök, almsnabbvinge, långarmssäckbagge och
mosshumla noterades inte under fältinventeringarna. Rosenlök är fridlyst och
den tidigare förekomsten genomsöktes noggrant utan att återfinna arten.

Figur 13. Fridlysta och rödlistade arter som noterades under fältinventeringen.
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Figur 14. Bilder på gullstånds och grenigt kungsljus.

3.3 BIOTOPSKYDDADE OBJEKT
Tre biotopskyddade objekt noterades under fältinventeringen (Figur 15). Det
ena är en allé som består av medelgrova oxlar och gränsar mot en
betesmark. Objektet beskrivs även i naturvärdesobjekt nr. 10. En
biotopskyddad stenmur noterades i östra delen av inventeringsområdet.
Stenmuren sträcker sig utmed en betesmark, den är delvis solbelyst och
delvis övervuxen av fläder, syren, hassel, tysklönn och rosor (Figur 16). Den
består av flera rader sten, är ca 0,5 m hög och ca 1,5 m bred. Mellan
betesmarkerna i norra delen av inventeringsområdet finns ett biotopskyddat
småvatten som utgörs av ett dike. Diket gränsar till betesmarken i öst och
utmed dikets västra sida går en stig. Vattenspegeln i diket var vid fältbesöket
ca 1 m brett, vattnet var näst intill stillastående, grumligt utan sikt till botten
och utan vattenväxter. Utmed diket växer ung björk.

Figur 15. Noterade biotopskyddsobjekt inom inventeringsområdet.
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Figur 16. Den biotopskyddade stenmuren som noterades inom inventeringsområdet.

3.4 SÄRSKILD SKYDDSVÄRDA TRÄD
Tio särskilt skyddsvärda träd noterades under fältinventeringen 2021. Inga
särskilt skyddsvärda träd noterades under inventeringen 2022. Särskilt
skyddsvärda träd är enligt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd - Mål
och åtgärder 2012-2016 jätteträd, mycket gamla träd och grova hålträd av
naturligt förekommande trädslag. Jätteträd är träd grövre än en meter i
stamdiameter, mycket gamla träd är gran, tall, ek och bok som är äldre än 200
år, eller övriga trädslag som är äldre än 140 år, och grova hålträd är träd grövre
än 40 cm i stamdiameter med utvecklad hålighet i huvudstammen
(Naturvårdsverket, 2020). De noterade särskilt skyddsvärda träden visas i Figur
17 och beskrivs i detalj i Tabell 2.
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Figur 17. Särskilt skyddsvärda träd som noterades under fältinventeringen.

Tabell 2. Särskilt skyddsvärda träd som noterades under fältinventeringen. Siffrorna
motsvarar siffrorna i Figur 13.

Nr Kategori Beskrivning Stam-
diamater

Bild

1 Jätteträd,
hålträd

Pil med avbrutna
grenar;
håligheter längs
med stammen.

130 cm



UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE
Naturvärdesinventering Hammarslundsvallen Simon Selberg, Hanna Bengtsson och Mathias Öster

UPPDRAGSNUMMER DATUM
10321214 2022-05-18

40 | 10321214  • Naturvärdesinventering Hammarslundsvallen

2 Jätteträd Pil med avbrutna
och döda grenar.

150 cm

3 Jätteträd Pil med avbrutna
och döda grenar.

150 cm

4 Jätteträd,
hålträd

Tvåstammig pil
med håligheter.

100-120
cm
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5 Jätteträd Grov pil med en
stor ticka.

100 cm

6 Jätteträd Pil. 120 cm

7 Hålträd Äldre, frisk lönn.
Rätt hög krona.
En begynnande
hålighet där en
gren suttit.

85 cm Bild saknas

8 Jätteträd Pil med döda
grenar.

100 cm Bild saknas

9 Jätteträd Pil med döda
grenar.

100 cm Bild saknas

10 Hålträd Högstammig lind,
ihålig stam nedre
2 m av trädet.
Fågelbo (koltrast)
i håligheten.
Stubbspretmossa

45 cm Bild saknas
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och cypressfläta
på stammen.

3.5 FYND AV INVASIVA ARTER
Under fältinventeringarna noterades fyra invasiva arter. Två av dessa arter,
jätteloka och jättebalsamin, är listade på EU:s förteckning över invasiva
främmande arter (EU-förordning nr 1143/2014), vilket innebär att de är
förbjudna att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i
naturen (Naturvårdsverket, 2021). De andra arterna som noterades är
kanadensiskt gullris och vresros. Dessa arter omfattas inte av någon
lagstiftning om invasiva främmande arter, men utvärderas för att eventuellt
tas upp på en nationell förteckning över invasiva främmande arter som
kommer att omfattas av olika förbud. De noterade förekomsterna av invasiva
arter visas i Figur 18.

Figur 18. Invasiva arter som noterades under fältinventeringen.
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4 BEDÖMNINGAR

15 naturvärdesobjekt identifierades under naturvärdesinventeringen. Fyra av
dessa bedömdes ha högt naturvärde, fyra bedömdes ha påtagligt naturvärde
och 7 bedömdes ha visst naturvärde. Hammarsjön (objekt 12) inventerades
inte under fältbesöket mer än från strandkanten. Sjön är skyddad som
Natura 2000-områdena Hammarsjön (Art- och habitatdirektivet) samt
Hammarsjöområdet (Fågeldirektivet) och tilldelades därför högt naturvärde.
De Natura 2000-naturtyper som finns inom området Hammarsjön är naturligt
eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation, som ingår i objekt 12, samt
fuktängar med blåtåtel och starr. De Natura 2000-arter som finns i sjön är
lax, knubbsäl, sjönajas och utter, som är den av arterna som rapporterats
från objekt 12 i Artportalen. Riskerar de utpekade naturtyperna eller arterna
att påverkas kan det krävas att tillstånd söks. Mal som är en rödlistad art
uppges också finnas i sjön där den har habitat för lek och uppväxt.

Även objekt 2 och 5 ingår i både Natura 2000-området Hammarsjön och i
Hammarsjöområdet. Dessa objekt består främst av vassvegetation, som är
en viktig miljö för många fågelarter. Utav de 28 fågelarter som är utpekade i
Hammarsjöområdets bevarandeplan gynnas till exempel blå kärrhök, brun
kärrhök, rördrom, småfläckig sumphöna och svarttärna av vassmiljöer. Det
kan inte uteslutas att vassområdena, även om de är små, kan vara viktiga för
bevarandet av dessa arter.

Objekt 7, 8 och 9 ligger inom Natura 2000-området Hammarsjöområdet och
består mestadels av sumpskog. De till Hammarsjöområdet utpekade
fågelarter som är knutna till denna typ av miljöer är framför allt mindre
hackspett och spillkråka som söker föda i död ved och äldre träd som de
också skapar bohål i, samt salskrake som använder gamla spillkråkebon.
Sumpskogarna här svämmar periodvis över och är under vissa delar av året
väldigt fuktiga med stora områden med stående vatten, som senare på året
kan torka ut. Detta gör att områdenas hydrologi är känslig för förändringar i
närområdet. Detsamma gäller objekt 1, som också består av sumpskog.

Objekt 3, 4, 13, 14 och 15 har visst naturvärde och är generellt sett inte lika
känsliga som övriga objekt. De är till viss del redan negativt påverkade idag
genom buller och invasiva arter. Gamla och grova träd inom objekt 3 och 13
bör trots detta sparas så långt som möjligt. Objekt 11 och 10 har också visst
naturvärde. Dessa objekt är gamla allémiljöer som kräver viss hänsyn.
Objekt 10 är dessutom skyddat enligt biotopskyddsbestämmelserna.

Eftersom inventeringsområdet till stor del har naturvärden rekommenderas
att det planeras för både skydds- och kompensationsåtgärder i de fall då
naturvärdesobjekt riskerar att påverkas negativt av arbetet.
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4.1 NATURVÅRDSARTER
Fyra fridlysta arter noterades under fältinventeringen, nämligen tvåblad,
skogsödla, idegran och grenigt kungsljus. Tvåblad förekommer rikligt i objekt
8 och 9. Arten är inte rödlistad och den är relativt vanlig nationellt, regionalt
och lokalt, med 540 noteringar i Skåne och 186 noteringar i Kristianstad
kommun under de senaste 25 åren. Skogsödla är också relativt vanlig i
landet och är inte rödlistad. 727 förekomster har noterats i Skåne och i
Kristianstad har arten noterats 50 gånger sedan 25 år tillbaka. Idegran är
fridlyst i Blekinge, Gävleborgs, Hallands, Skåne, Södermanlands, Uppsala,
Västra Götalands och Örebro län. Arten förekommer i mellan- och södra
Sverige där den också är vanlig, med 441 noteringar i Skåne och 41
noteringar i Kristianstad kommun.

Om projektet skulle påverka några mindre förekomster av ovan nämnda arter
inom inventeringsområdet kommer det inte kunna få någon negativ påverkan
på gynnsam bevarandestatus på varken lokal, regional eller nationell skala.

Grenigt kungsljus är både fridlyst och rödlistad som sårbar (VU). Arten
förekommer från mellersta till södra Sverige. Inom inventeringsområdet
förekommer arten från vallens sluttning i västra delen av området och vidare
västerut mellan väg och järnväg. Under de senaste 25 åren har arten endast
noterats 49 gånger i Skåne, varav 10 gånger i Kristianstad kommun.
Samtliga fynd i Kristianstad är i området väst om Hammarslundsvallen. På
grund av detta krävs stor hänsyn vid kommande arbete, för att inte påverka
förekomsterna vid vallen negativt. Då arten främst växer på lätt störd mark
som till exempel vägkanter och ruderatmarker, kan störning i området kring
vallen i samband med arbetet möjligen bidra till spridning från de befintliga
plantorna. Då de noterade förekomsterna av grenigt kungsljus idag växer på
en rätt så begränsad och utsatt plats mellan vägen och järnvägen, skulle det
vara fördelaktigt att skapa nya livsmiljöer för arten inom projektet. Nya ytor
ruderatmark kan skapas, med liknande sandfraktion som finns där den
befintliga populationen växer. Vidare kan även frön av arten sås in på det
nyskapade området.

Även ett antal rödlistade arter noterades inom området. Gullstånds (VU) är
(utöver grenigt kungsljus) den av arterna som förekommer närmast den
nuvarande vallen. Arten finns i flera exemplar intill sjöstranden söder om
vallen. Arten har endast noterats i Skåne, vid ett dike i Göteborg och på en
odlingslott i Umeå. I Skåne har den noterats 420 gånger de senaste 25 åren,
varav 376 gånger i Kristianstad kommun. Samtliga fynd i Kristianstad är
knutna till Helge å och sjöar som ån passerar, däribland Hammarsjön. För att
inte påverka arten negativt i en av de få naturliga lokaler den förekommer i är
det därför viktigt att arbete undviks som negativt påverkar dess växtplats vid
strandkanten.

En sällsynt art som utöver de naturvårdsarter som noterades vid
inventeringen kan finnas i området är vassvivel. Arten är listad som sårbar
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(VU) och har rapporterats från ett vassområde söder om
inventeringsområdets östra del år 2021. Senast som arten noterats i Sverige
var år 1960. Arten lever på vass, gärna en bit ut mot vattenytan där vassen
är glesare och mer solexponerad. Då arten hittats så nära
inventeringsområdet är det inte omöjligt att den även finns i vassbältena
inom inventeringsområdet.

4.2 SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA TRÄD
Flera grova träd identifierades under fältinventeringen och tio av dessa
bedömdes vara särskilt skyddsvärda. De grova träden bör lämnas där det är
möjligt (med undantag för tysklönn). Dessa är viktiga för bland annat
insekter, svampar och lavar som födokällor och substrat. Riskerar särskilt
skyddsvärda träd att påverkas negativt ska detta anmälas för samråd enligt
12 kap. 6 § miljöbalken.

4.3 INVASIVA ARTER
Under fältinventeringen noterades fyra invasiva arter. Jätteloka och
jättebalsamin är listade på EU:s förteckning över invasiva främmande arter
(EU-förordning nr 1143/2014), vilket innebär att de är förbjudna att importera,
sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut i naturen
(Naturvårdsverket, 2021). Markägare är skyldiga att bekämpa dessa arter.
Kanadensiskt gullris och vresros omfattas inte av någon lagstiftning om
invasiva främmande arter, men utvärderas för att eventuellt tas upp på en
nationell förteckning över invasiva främmande arter som kommer att
omfattas av olika förbud.

Norr om den befintliga vallen finns naturvärdesobjekt 4, som har visst
naturvärde i förekomsten av blommande örter. Här finns även en hel del
plantor av kanadensiskt gullris, samt ett vresrosbestånd. Båda arter sprider
sig lätt och tränger undan inhemsk flora. För att undvika att sprida dessa
arter rekommenderas att inga massor tas från området där arterna finns, då
det riskerar att sprida frön som finns i jorden. Som bekämpningsåtgärd kan
området med fördel övertäckas av rena massor, vilket bör vara i linje med
projektplanerna. Som kompensation för förlorade naturvärden i form av de
blommande örter som finns i objekt 4 idag, kan marken på eller nedanför den
nya vallen sås in med inhemska arter.

Gällande övriga förekomster av invasiva arter rekommenderas bekämpning
enligt lämpliga metoder, samt försiktighet vid grävarbeten och flytt av
massor. Då skogen norr om objekt 4 domineras av tysklönn, vilken är en art
som påvisar invasiva egenskaper, kan man med fördel avverka skogspartier
vid behov.
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4.4 SAMLAD BEDÖMNING

15 naturvärdesobjekt har avgränsats inom inventeringsområdet,
varav fyra med högt naturvärde, fyra med påtagligt naturvärde och
sju med visst naturvärde. De naturvärdesobjekt som ingår i Natura
2000-områden bedöms ha högst naturvärden. Vid planering av
arbete inom området behöver man särskilt beakta de områden som
har påtagliga till höga naturvärden. Särskilt eftersom dessa till stor
del befinner sig inom Natura 2000-områden som har ett starkt
lagligt skydd. Detta skydd gäller även för indirekta negativa effekter.

Två noterade arter kräver extra hänsyn, nämligen gullstånds vid
sjöstranden och grenigt kungsljus vid den befintliga vallens västra
del. En eventuell påverkan på mindre förekomster av övriga funna
naturvårdsarter kommer inte kunna påverka arternas
bevarandestatus negativt på någon skala (lokal, regional och
nationell).

Flera invasiva arter noterades och bör bekämpas. Förekomsterna
av kanadensiskt gullris och vresros norr om den befintliga vallen
kan med fördel övertäckas av rena massor.
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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).



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, 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 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.



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-, övervintrings- och
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.



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.
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