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1 Inledning
Om projektet
Intea AB planerar att utveckla södra delen av fastigheten Kristianstad 4:47 i Kristianstad kommun
genom att bygga ett rättscentrum inom bangårdsområdet. Området gränsar i söder mot parkering och i
norr mot resterande del av bangårdsområdet, samt i väster mot det aktiva spårområdet. Inför kommunens detaljplanering av området har en naturvärdesinventering utförts. Inventeringsområdet omfattar
det planerade verksamhetsområdet (figur 1). Resultat av fältbesök och annan kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.

Syfte med naturvärdesinventeringen
Syftet med naturvärdesinventeringen är att tillhandahålla ett underlag för planering och utformning
inför detaljplanering av området. I inventeringen ingår identifiering och kartläggning av strukturer och
livsmiljöer som är värdefulla ur naturvårdssynpunkt, men också förekomst av naturvårdarter. I uppdraget ingår även att identifiera och kartlägga objekt som omfattas av det generella biotopskyddet.

Naturvärde
Med naturvärde avses i den här rapporten betydelse för biologisk mångfald.

Metodik
Naturvärdesinventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014 (SIS Swedish Standard
Institute 2014a-b) på fältnivå med detaljeringsgrad Detalj. Det innebär att naturvärdesobjekt ned till en
storlek av 10 m2 har eftersökts och kartlagts i fält. Inventeringen har också gjorts med tilläggen Naturvärdesklass 4 och Detaljerad redovisning av artförekomst. Naturvärdesinventering omfattar samtliga
naturmiljöer i inventeringsområdet. Naturvärdet har bedömts i fyra naturvärdesklasser (1, 2, 3 och 4):
•• Naturvärdesklass 1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mångfald
•• Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk mångfald
•• Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde – påtaglig positiv betydelse för biologisk
mångfald
•• Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde – viss positiv betydelse för biologisk mångfald
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1 Översiktskarta med inventeringsområdet vid Kristianstad bangård.
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Området besöktes i fält 2018-06-28. Bedömningarna grundar sig på slutsatser från fältbesök och
annan tillgänglig kunskap om området. Vid bedömningarna har hänsyn tagits till Trafikverkets rapport
Inventeringsmanual för biologisk mångfald vid järnvägsstationer (2015:253). Kunskap om området har
inhämtats från länsstyrelsen i Skåne län samt Artportalen.
Samtliga fynd av naturvårdsarter och andra arter av intresse har registrerats och koordinatsatts, och
redovisas i kartform i figur 3.
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2 Naturmiljöer och naturvärde
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I detta kapitel ge en översiktlig beskrivning av inventeringsområdets naturmiljöer och naturvärde. Objekt med naturvärde redovisas i detalj i Bilaga 1.

Översiktlig beskrivning
Det inventerade området utgör en mindre del av Kristianstad bangård. Området består till stor del av
hårdgjorda ytor, perronger, spårområden och äldre byggnader som tillhört bangården. Det är främst
nordvästra delen av området som har sammanhängande vegetation; denna del utgörs till största del av
grusig ruderatmark. Längs västra kanten löper en asfalterad cykelväg. Strax utanför och längs med den
västra sidan av inventeringsområdet löper det aktiva järnvägsspåret, vilket avskärmas med ett stängsel
mot inventeringsområdet. Området är helt plant, bortsett från perrongerna, och marken är torr.

Ruderatmark
De icke hårdgjorda ytorna i inventeringsområdet består av grusig ruderatmark i olika successionsstadier. I tidig succession finns över 20 % blottad grusyta och det finns inslag av tidiga kolonisatörer som
knytling, sandvita, blåeld, fingerörter, sommarbinka och mossor. I mellansuccessionen har sekundärarter börjat etablera sig och marken domineras av vegetationstäcke med bland annat gullusern, mellanlusern, renfana och backvial. I den sena successionen har fläckvis ett förnalager hunnit bildas och träd
och buskar börjat växa in och tränga ut örtvegetationen.
Marken består till största del av fint osorterat grus som med tiden blivit ganska hårt packat, vilket gör
det svårt för insekter som gaddsteklar att gräva bon. Kornstorleken är sannolikt också lite för grov för
att passa de grävande insekterna.
I fyra av de fem gamla spåren inom inventeringsområdet består ytskiktet av makadam.

Naturvärde
I det inventerade området identifierades ett objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och
tre objekt med naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Dessa finns redovisade i detalj i Bilaga 1.
Det område som har påtagligt naturvärde är en grusig ruderatmark i tidig- till mellansuccession. De
områden som har bedömts till klass 4 är ett område med ruderatmark i mellan- till sen succession och
två inaktiva spårsträckor med visst artvärde. Inga objekt har bedömts hålla naturvärdesklass 1 (högsta
naturvärde) eller naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Av resterande inventeringsområde bedöms
hårdgjorda ytor och små påverkade ytor utan artvärde ha lågt naturvärde.
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3 Påtagligt naturvärde
4 Visst naturvärde
2 Kartan visar de naturvärdesobjekt som identifierades vid naturvärdesinventeringen.
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3 Kartan visar artobservationer som noterades vid naturvärdesinventeringen.
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4 Inventeringsområdet består av grusiga ruderatmarker och hårdgjorda ytor med byggnader, spår, perronger och asfalt.

Generellt biotopskydd
En trädallé löper längs cykelvägen i västra delen av inventeringsområdet. Allén består främst av exoten
italiensk al, men också några björkar och en sälg. Allén kan omfattas av det generella biotopskyddet i
det fall länsstyrelsen bedömer att cykelvägen kan anses vara en väg.

Skyddad natur och omgivande landskap
De marker inom bangårdsområdet som sträcker sig åt nordost hyser motsvarande naturmiljöer och
samma eller högre naturvärde. Utanför inventeringsområdet åt nordost har artskyddsförordningsarten
hedblomsterVU tidigare noterats.
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Tidigare kända naturvärden i de närmaste omgivningarna:
•• Drygt 100 m väster om inventeringsområdet ligger Årummet naturreservat längs
med Helge å. Detta gränsar i sin tur mot Isternäset naturreservat i väster och Näsby
fält naturreservat i norr.
•• Ungefär motsvarande område som ovanstående naturreservat täcks av Natura
2000-området Araslövssjöområdet som skyddas av Fågeldirektivet.
•• Drygt 300 m åt nordväst ligger Natura 2000-området Västra fäladen som skyddas
av Art- och habitatdirektivet.
•• Drygt 100 m åt väster från inventeringsområdet ligger ett stort riksintresse för naturvård kallat Helgeåns nedre lopp.

5 I allén utmed cykelvägen växer björk och enstaka sälg, men främst det exotiska trädslaget italiensk al.
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Natura 2000-områden SCI
Natura 2000-områden Fågeldirektivet (SPA)
Riksintresse Naturvård

6 Kartan visar tidigare kända naturvärden kring inventeringsområdet.
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7 Den dagflygande svärmaren ängsmetallvingeNT noterades födosökande på mellanlusern.

8 På renfana observerades flera exemplar av det lilla biet väggsidenbi som sannolikt har bo i närheten, kanske i murbruket i
någon av de äldre byggnaderna inom inventeringsområdet.
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3 Arter
I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsområdet. Fokus ligger på arter som
omfattas av Artskyddsförordningen och andra naturvårdsintressanta arter.

Artskyddsförordningens bilaga 1
Vid naturvärdesinventeringen kunde inga arter som omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 1 observeras.
Nästan alla tidigare observationer av fåglar har rapporterats från en fast punkt strax norr om inventeringsområdet och med 300 m radie vilket bland annat omfattar inventeringsområdet.
Sedan tidigare finns det en mängd uppgifter om häckande svart rödstjärtNT på byggnaderna. Arten
häckar helst på höga byggnader och kommer sannolikt att börja häcka även på nya byggnader om
området förändras. Arten kommer sannolikt endast bli påverkad under byggfasen.
PungmesEN har noterats bobyggande i bangårdsområdet år 1990 och 2015. Då det saknas tillräcklig
busk- och trädvegetation för arten inom inventeringsområdet har sannolikt dessa fynd gjorts i buskrik
igenväxningsmark strax väster om inventeringsområdet.

Artskyddsförordningen

Rödlistan

Artskyddsförordningen är en lagstiftning som innebär
fridlysning av ett antal arter och alla vilda fåglar, samt
skydd av deras livsmiljöer. Artskyddsfördningen införlivar EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv i
svensk lagstiftning.

Rödlistan är en redovisning av arters relativa risk att
dö ut från det område som rödlistan avser, i vårt fall
Sverige. Även vanliga arter kan bli rödlistade om deras
populationer befinner sig i kraftig minskning.
Rödlistan är uppdelad i sex olika kategorier, var och en
med sin ofta använda förkortning: kunskapsbrist (DD),
nationellt utdöd (RE), nära hotad (NT), sårbar (VU),
starkt hotad (EN) och akut hotad (CR). Arter i de tre
sistnämnda kategorierna kallas med en gemensam
term för hotade arter. I denna rapport redovisas arter
i dessa tre kategorier samt arter som är nära hotade
(NT).

Till förordningen hör två listor med arter, bilaga 1 och 2.
Förenklat kan man säga att alla de listade arterna är
fridlysta, d.v.s. man får inte samla in, skada eller döda
de listade arterna. För arterna i bilaga 1 är dessutom
arternas livsmiljöer skyddade och får inte förstöras.

Fåglar
Artskyddsförordningen omfattar alla vilda fåglar. Här
har dock endast de arter som markerats med B i förordningen samt de som är upptagna på den nationella
rödlistan tagits med. Detta är i linje med Naturvårdsverkets handbok för Artskyddsförordningen.

Den svenska rödlistan tas fram av Artdatabanken enligt internationella kriterier och revideras regelbundet.
Den senaste rödlistan publicerades 2015.
Rödlistan innebär i sig inget juridiskt skydd. Däremot
är listan ett viktigt hjälpmedel för att göra naturvårdsprioriteringar, i arbetet med att nå Sveriges
miljömål, däribland Ett rikt växt och djurliv.
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HussvalaVU och tornseglareVU har noterats förbiflygande under häckningstid vid enstaka tillfälle. En

3

observation har gjorts av buskskvättaNT i augusti månad 2016 och en observation finns även av busksångareNT i häckningstid samma år.

En observation finns av pilgrimsfalkNT från 2009. Det var under perioden då den häckade i holk på vattentornet, drygt 100 m söder om inventeringsområdet. Holken är numera nedtagen och arten häckar
inte längre i området.
Mindre hackspettNT har noterats vid ett par tillfällen i spårområdet, varav den ena gången under

häckningstid i juli 2001. Inventeringsområdet har inget att erbjuda arten, men den kan tillfälligt nyttja
igenväxningsmark väster om inventeringsområdet.
Arterna omfattas av skydd enligt §4.

Artskyddsförordningens bilaga 2
Inga av de arter som tas upp i Artskyddsförordningens bilaga 2 kunde observeras vid naturvärdesinventeringen. Inte heller finns några uppgifter i Artportalen om tidigare fynd av sådana arter.

Andra naturvårdsintressanta arter
Vid naturvärdesinventeringen påträffades ett par andra naturvårdsintressanta arter.
ÄngsmetallvingeNT noterades på blommande mellanlusern. Arten kan födosöka på många olika blommande örter medan larverna lever på ängssyra och bergsyra.
På blommande renfana noterades flera exemplar av väggsidenbi. Arten födosöker på korgblommiga
växter och bygger bon i brinkar och mjukt murbruk i väggar. Väggsidenbina kan mycket väl ha sina bohål
i de gamla tegelbyggnaderna inom spårområdet.

Problemarter
Vid naturvärdesinventeringen noterades två invasiva arter som snabbt kan expandera på andra arters
bekostnad. Det är jätteloka och parkslide som förekommer fläckvis kring byggnaderna i sydvästra delen
av området och längs cykelvägen. Parkslide växer i ett större bestånd i södra delen av objekt B (se figur
4 och 5).
Det exotiska trädslaget italiensk al har planterats som alléträd längs cykelvägen. Liksom andra alar är
den kvävefixerande, dvs den binder kväve ur luften vilket ger en gödslande effekt på marken, något man
inte vill ha i en örtrik sandig/grusig ruderatmark eftersom just bristen på näring är en förutsättning för
mångfalden. Näringstillförseln gynnar snabbväxande arter, däribland de invasiva arterna som tidigare
nämnts.
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9 Jätteloka är en invasiv art som förekommer fläckvis i den sydvästra delen av inventeringsområdet.

10 Parkslide är också en invasiv art som växer i ett större bestånd i sydvästra delen av område.
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4 Samlad bedömning
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.

4

Naturen inom inventeringsområdet är kraftigt påverkad vilket kan förväntas i ett bangårdsområde.

Den östra delen av inventeringsområdet är asfalterad och används som bussparkering. Asfalterade

ytor finns också kring byggnaderna och på de perronger eller lastkajer som omger spårområdena. Fem
inaktiva järnvägsspår sträcker sig in i inventeringsområdet från nordost. Fyra av dem har ytlager av
makadam medan det mest nordvästliga av dem är helt igenväxt och täckt av uppsprucken asfalt. Två
av spårsträckorna har bedömts ha visst naturvärde då det finns rik förekomst av strimsporre i dem.
Strimsporre är en art som visserligen är inkommen från sydvästeuropa, men har visat sig vara värdart
för sällsynta skalbaggar.
Större del av ruderatmarken i nordvästra delen av inventeringsområdet har naturvärde. Den norra delen
har påtagligt naturvärde, medan den längre söderut övergår i visst naturvärde. Den norra till centrala
delen av objekt A är i ett tidigt successionsstadie och har hög andel öppna grusblottor mellan glest
stående kärlväxter och marktäckande mossor. Det är en gynnsam biotop för snabbetablerade torktåliga växter och mossor, samt kan vara bra för grävande gaddsteklar och skalbaggar. Negativt är dock att
marken har blivit ganska hårt packad och kornstorleken är lite för stor för att var riktigt bra för dessa insekter som föredrar sand. I ytterområdena av objekt A övergår vegetationen i en medelsuccession med
lite tätare växttäcke och mindre andel grusblottor. Här breder ofta gullusern, mellanlusern och renfana
ut sig och lockar till sig nektarsökande fjärilar, humlor och bin. Två av de mer intressanta arterna som
noterades i detta område är ängsmetallvingeNT och väggsidenbi. Dessa insektsarter är inte sällsynta
men visar ändå på att blomningen lockar till sig naturvårdsarter och att det finns ett visst artvärde i
biotopen utöver den varierade flora som förekommer.
Ruderatmarken i objekt B är i en medel- till sen succession med till stor del samma arter som i objekt A,
men har också bitvis frodigare och högre ört- och gräsvegetation med inslag av buskar och lövsly. Här
förekommer också de invasiva arterna parkslide och jätteloka.
Den yta som är mest värd att bevara i det inventerade området är objekt A som har bedömts till naturvärdesklass 3 påtagligt naturvärde. Objektet är till stor del är i ett tidigt successionsstadie med öppna
grusytor men i utkanterna också med utbredda mattor av bland annat blommande luserner. Även om
ruderatmarker i regel är störda miljöer har de ofta en viktig funktion att fylla för pollinerande insekter
och som växtplats för en mängd arter som behöver torr väldränerad mark med låg konkurrens i växtoch bottenskiktet.
Det inventerade området är en del av ett större område med liknande naturmiljöer. Det medför att de
arter som förekommer i området sannolikt även förekommer i omgivningarna. För de skyddade och
fridlysta arter som finns i området görs bedömningen att varken de arter som påträffats i området eller
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de ytterligare arter som bedöms kunna finnas här torde ha tätare förekomster i det inventerade området än utanför.
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Källor
Webbsidor
Uppgifter om växt- och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2018-08-09
Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2018-08-09
Uppgifter om Natura 2000-områden, naturreservat och riksintressen har inhämtats från länsstyrelsens
webbsida www.lansstyrelsen.se/skane
Uppgifter om naturvärden har även inhämtats från kommunens webbsida www.kristianstad.se
Uppgifter om ängs- och betesmarker har hämtats från Jordbruksverkets databas TUVA
De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på Lantmäteriets karttjänst SeSverige
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Bilaga 1 – Naturvärdesobjekt
I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett naturvärde
i naturvärdesklass 1-4. Objekten redovisas på karta i figur 2.

A Grusig ruderatmark i tidig- till mellansuccession
Beskrivning: En större öppen ruderatmarksyta som centralt i norra delen är i ett tidigt successionsstadie
med över 20 % öppen grusyta i form av blottor mellan örter och gräs. Marken täcks bitvis av mossor
och av ett glest vegetationstäcke med tidiga kolonisatörer som knytling, vanlig fingerört, revfingerört,
vit sötväppling, blåeld, nattljus, sommarbinka, svartkämpar, röllika, gul fetknopp, sandvita, vildmorot,
hundkex, rödsvingel, luddlosta och taklosta. Kring det centrala området är vegetationstäcket tätare
och domineras av renfana, gullusern, mellanlusern och backvial. I södra kanten av objektet har igenväxningen börjat längs en nedlagt spår. Här finns några unga träd av björk, klibbal, sälg, oxel och poppel
och buskar av hagtorn, oxbär, nyponrosor samt högväxta örter och gräs som knylhavre, bergrör, mjölkört, renfana, stormåra, stor ängssyra, åkertistel och gårdskräppa. Vegetationen inom några meter från
cykelvägen klipps extensivt. Den rödlistade ängsmetallvingeNT noterades på mellanlusern och flera
exemplar av väggsidenbi noterades födosöka på renfana i objektet. Andra mer allmänna insekter som
noterades vid inventeringen var rutig buskmätare, luktgräsfjäril, hagtornsfjäril, hushumla och mörk jordhumla. Av de skyddade fåglar som sedan tidigare observerats i närområdet är buskskvättaNT den enda
som skulle kunna häcka i objektet. Det handlar dock om en enskild observation.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Ruderatmarken har varierad flora, stor andel gul- och mellanlusern som är viktiga för
många pollinerande insekter, samt tidig succession med grusblottor vilket kan vara betydelsefullt för
grävande insekter som en del gaddsteklar. Sammantaget ger detta ett påtagligt biotopvärde. Ett visst
artvärde finns i form av den rödlistade ängsmetallvingeNT och förekomst av väggsidenbi.

B Grusig ruderatmark i mellan- till sen succession
Beskrivning: Objektet ansluter till objekt A med en oskarp gräns. Vegetationen i objekt B är överlag i ett
lite senare successionsstadie med tätare mer frodigt vegetationstäcke och med inslag av buskar och
invasiva arter. Här växer bland annat gullusern, mellanlusern, renfana, blåhallon, knylhavre, bergrör,
brännässla, åkerfräken, oxtunga, backvial, palsternacka, styvfibblor, snöbär och hagtorn. Det finns
inslag av jätteloka och parkslide på flera platser i objektet och ett större bestånd av parkslide i södra
kanten av objektet. Av de skyddade fåglar som sedan tidigare observerats i närområdet är buskskvättaNT den enda som skulle kunna häcka i objektet. Det handlar dock om en enskild observation.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
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11 Objekt A. Centralt i objektet befinner sig vegetationen i tidig succession med blottat finkornigt grus i ett glest vegetationstäcke
av snabbkoloniserande örter och gräs.

12 Objekt B i medel- till sen succession med inslag av igenväxning. Floran utgörs till stor del av högre ruderatvegetation och ett
mer slutet växttäcke.
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Motivering: God variation av örter och stort inslag av gul- och mellanlusern som är viktiga blomväxter
för många pollinerande insekter ger ett visst biotopvärde. Artvärdet är lågt.
C Kort spårsträcka
Beskrivning: En ca 30 meter lång sträcka av ett inaktivt järnvägsspår med en stoppkloss i söder. Ytskiktet i spåret består av grov makadam. I spåret växer rikligt med strimsporre som är en viktig värdart för
en del sällsynta skalbaggar på torra väldränerade marker. I gruset kring spåret växer bl.a. renfana, stor
ängssyra, blåeld, cikoria, bergrör, blåhallon och revfingerört.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
Motivering: Objektet är litet och har lågt biotopvärde. Ett visst artvärde finns i form av god förekomst
av strimsporre som är en vanlig art i just bangårdsmiljöer. Där arten förekommer i stora antal är den en
viktig värdväxt för sällsynta skalbaggar.

D Spårsträcka mellan perronger
Beskrivning: En ca 140 meter lång spårsträcka omgiven av upphöjda asfalterade perronger och som tar
slut i södra delen. Ytskiktet i järnvägsspåret består av grov makadam. Bitvis är spåret på väg att växa
igen av örter och lövuppslag. Här förekommer relativt rikligt med strimsporre, men också gulsporre,
stinksyska, flädervänderot, gullusern, renfana, mjölkört, knylhavre och stinknäva. Det finns också lite
uppslag av alm, björk och viden. I perrongens asfaltkant mot spårområdet växer rikligt med sandklint.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
Motivering: Biotopvärdet är lågt. Ett visst artvärde finns i form av god förekomst av strimsporre som
är en vanlig art i just bangårdsmiljöer. Där arten förekommer i stora antal är den en viktig värdväxt för
sällsynta skalbaggar.
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13 Objekt C är en mindre spårsträcka med rik förekomst av strimsporre.

14 Objekt D är en örtrik igenväxande spårsträcka till stor del omgärdad av perrong/lastkaj.
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