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Sammanfattning 

I centrala Ystad finns en kortare, naturlig sandstrand intill fritidsbåtshamnen. Ystads 

kommun ska pröva byggnation av ett kallbadhus anlagt på piren, pröva byggrätt för de 

befintliga byggnader som idag saknar detta, samt pröva en byggrätt för en ny utbyggnad 

omfattande 200 kvm inom området (Hamnen 2:1 och Hamnen 2:2). Inför prövandet 

behöver kommunen bl a utreda områdets betydelse för utter och iller. 

Utredningen omfattar eftersökning av dokumenterade fynd av utter och iller i området 

sedan tidigare, en allmän bedömning av områdets betydelse för utter och iller i dagsläget, 

oavsett om arterna finns i området idag eller ej, en strategisk inventering av utter och 

andra mårddjur i illerns storlek för att kartlägga hur dessa arter använder området i 

dagsläget, om arterna finns i området, en bedömning av hur områdets betydelse för utter 

och iller skulle förändras om ett kallbadhus anläggs, befintliga byggnader blir kvar, 

respektive ny utbyggnad anläggs, samt råd om hur nya byggnader kan anläggas för att inte 

utter och iller ska påverkas negativt. 

Både utter och iller hade noterats i fritidsbåtshamnen och rapporterats i ArtPortalen 

(2020 resp 2016). Vår bedömning är att området utgör en kortare sträcka av för utter 

naturlig livsmiljö mitt i centrala Ystad, vilket ger arten en fristad och underlättar passage 

förbi industrihamnen. Området bedöms som utmärkt även för iller, men industrihamnen 

utgör ett ännu större hinder för denna art. Området bedöms därför som mycket viktigt 

både för utter och iller. 

Inventeringen visade att utter förekommer regelbundet i området. Även mårddjur i 

illerstorlek förekommer regelbundet, vilket visar att det verkligen är en miljö som just iller 

trivs i om iller skulle finnas på platsen. 

Ett kallbadhus kan förändra flera parametrar som påverkar djurlivet. Placeringen är 

känslig eftersom kallbadhuset ska ligga precis där utter och andra mårddjur passerar 

piren. Med anpassningar kan dock påverkan på den omgivande naturen inklusive djurlivet 

undvikas. Befintliga byggnader bedöms inte inverka negativt på utter eller iller, eftersom 

de står samlat i nordöstra delen av området, till viss del medger utrymme för djuren under 

byggnaderna och tar relativt liten del av naturmarken i anspråk. Det är dock viktigt att den 

kvarvarande naturmiljön inte påverkas av fler byggnationer. Den utbyggnad som ska 

tillföras område planeras till den hårdgjorda ytan inom området med befintlig byggnation, 

vilket är lämpligt. Om den anläggs så att djur kan passera under den utgör den inget 

ytterligare hinder för utter eller iller. Under byggskedet bör så kort byggtid som möjligt 

eftersträvas, så mycket som möjligt av piren måste finnas tillgänglig för djuren så att dessa 

kan passera byggplatsen så nära sina vanliga stråk som möjligt. Byggbelysning bör riktas 

så att den inte stör djuren under den tid som arbete inte sker på platsen. 

Generella råd för nya byggnader inkluderar att dessa bör placeras där det redan finns 

byggnader, att de bör grundläggas så att djur kan passera under dem, att piren ska 

behållas intakt så att djur kan fortsätta att utnyttja hålrummen mellan stenblocken, att 

VA-ledningar etc inte ska hindra djur från att passera, att ledningarna så långt som möjligt 

ska byggas in eller isoleras så att djuren inte störs av plötsliga ljud, samt att belysning 

skärmas av från att lysa ned under anläggningen, ned i vattnet, ut över piren, eller ut över 

stranden, så att inte det artificiella ljuset ska påverka växt- och djurliv direkt eller indirekt. 
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Figur 1. Del av Ystads kommun med dess tätortsnära kuststräcka. Den röda pilen indikerar den naturliga 

sandstranden i centrala Ystad. Kartdatakälla: ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan, Ystads kommun.  

Bakgrund och beskrivning av uppdraget 

Ystad är en stad i utveckling och ligger vackert beläget vid den skånska sydkusten. Ystads 

kommuns kuststräcka omfattar en stor andel naturliga stränder, men den tätortsnära 

delen omfattar även stränder påverkade av byggnader och utfyllningsmassor, en 

fritidsbåtshamn med marina, samt en industrihamn (Fig 1). Centralt i Ystad finns en 

naturlig sandstrand, ca 250 m lång, med relativt liten påverkan av byggnationer. Det är en 

öppen strandyta, bestående av bar sand och sand bunden av ett medelhögt fältskikt med 

en del buskar (Fig 2 och 3). Väster om stranden finns en kortare strandsträcka bestående 

av utfyllnadsmassor för ett bostadsområde och öster om stranden finns en längre stenpir 

med en träbrygga byggd ovanpå, vilken når halvvägs ut på piren (Fig 4, 5 och 6). Piren 

skyddar den fritidsbåtshamn som ligger direkt öster därom. Efter fritidsbåtshamnen tar 

industrihamnen över längs ca 1,5 km kuststräcka, fågelvägen sett. Den lilla sandstranden 

utgör idag således ett kortare stråk av naturlig sandstrandsmiljö mitt i centrala Ystad. 

Mellan denna strandyta och järnvägen (bakom vilken den urbana stadsmiljön tar vid) 

finns idag en uppställningsyta för fritidsbåtar, en gruppering av tre byggnadskomplex, 

samt en GC-väg (Fig 7). Det sydligaste byggnadskomplexet, vilken ligger i östra delen av 

stranden och sträcker sig ut mot piren, utgörs av hamnkontor, servicelokaler, marina, 

restaurang och servering. Norr om denna finns Ystad segelsällskaps lokaler på hårdgjord 

yta. Väster om dessa byggnader och i höjd med stranden finns ett fiskrökeri. 

Det finns utbyggnadsplaner i området och inom detaljplanen ska Ystads kommun inom en 

snar framtid pröva byggnation av ett kallbadhus anlagt på piren, pröva byggrätt för de 

befintliga byggnader som idag saknar detta, samt pröva en byggrätt för en ny utbyggnad 

omfattande 200 kvm inom området (se Fig 7). Området omfattas av fastigheterna Hamnen 

2:1 och Hamnen 2:2. Inför prövandet behöver kommunen ta hänsyn till bl a förekomst av 

utter och iller, vilka omfattas av Artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Kommunen 

behöver därför göra en bedömning av området som habitat (livsmiljö) för utter och iller 

och hur ett kallbadhus och andra byggnader eventuellt skulle påverka arternas förekomst 

(både under byggskede och i drift efter färdigställandet). 
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Figur 2. Sandstranden i centrala Ystad med högt fältskikt och enstaka buskar, vy från väster.  

 

 

Figur 3. Sandstranden i centrala Ystad, vy från öster.  

 

 

Figur 4. Piren med brygga ovanpå vid sandstrandens östra del (bilden är ett montage).  
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Figur 5. Yttre delen av piren med brygga ovanpå till ungefär halva dess längd.  

 

 

Figur 6. Piren sedd från yttersta delen av bryggan, med vy in mot land. 
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Figur 7. Planområdet med befintliga byggnader (med befintlig byggrätt respektive byggrätter som ska prövas) och 

ungefärlig placering av nya byggnader som ska prövas. Kartdatakälla: ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan, Ystads 

kommun. 

 

På uppdrag av Ystads kommun redovisar vi i denna utredning vår bedömning av området 

som habitat för utter och iller i dagsläget respektive efter anläggande av kallbadhus och 

utbyggnad av befintliga byggnader, samt ger råd för hur eventuella byggnationer bör 

anpassas för att arterna ska kunna fortsätta att trivas i området. Bedömning och råd 

grundar sig bl a på en kartläggning av hur utter och andra mårddjur nyttjar området i 

dagsläget. 

 

Metodbeskrivning 

Utredningen omfattar:  

• eftersökning av dokumenterade fynd av utter och iller i området sedan tidigare, 

• en allmän bedömning av områdets betydelse för utter och iller i dagsläget, oavsett 

om arterna finns i området idag eller ej, 
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• en strategisk inventering av utter och andra mårddjur i illerns storlek för att 

kartlägga hur dessa arter använder området i dagsläget, om arterna finns i 

området, 

• en bedömning av hur områdets betydelse för utter och iller skulle förändras om ett 

kallbadhus anläggs, befintliga byggnader blir kvar, respektive ny utbyggnad 

anläggs, 

• samt råd om hur nya byggnader kan anläggas för att inte utter och iller ska 

påverkas negativt.  

 

Eftersökning av tidigare fynd av utter och iller i området 

Tidigare observationer eller fynd av utter och iller eftersöktes med hjälp av databaser som 

ArtPortalen och Naturhistoriska riksmuséets inrapporterade utterobservationer, samt 

fritextsök efter observationer av levande eller döda illrar. 

 

Bedömning av områdets betydelse för utter och iller i dagsläget 

Vid ett platsbesök gjordes en bedömning av hur området används av de båda arterna. Både 

naturmiljö och byggnationer ingick i bedömning. Hänsyn togs till den närmaste 

omgivningen (inom ca 3 km radie). 

 

Strategisk inventering av utter och mårddjur i illerns storleksklass 

Inventering av utterförekomst gjordes i området för att kartlägga hur utter använder 

området i dagsläget, ifall arten finns i området. Inventering av förekomst av arten utfördes 

genom eftersökande av spårtecken i planområdet. Spårtecken avser främst spillning och 

tassavtryck. Vi följde med undantag för spatial fördelning Naturvårdsverkets 

”Undersökningstyp utterförekomst – barmarksinventering” (Arrendal & Bisther 2017). 

Uttrar har hemområden som sträcker sig över flera kilometer kust- och vattendragsremsa 

och eftersom de mestadels rör sig i vattnet så lämnar de bara spårtecken efter sig när de 

vid enstaka platser och tillfällen går upp på land. Detta gör de där de känner sig trygga och 

bl a där de kan revirmarkera sitt hemområde, eller förtära större byten i fred. I urbana 

miljöer ges generellt färre sådana möjligheter och spårtecken försvinner snabbare till följd 

av människors (och deras husdjurs) närvaro. Spårtecken kan därför vara svåra att finna 

trots att utter använder området för att söka föda eller på annat sätt uppehåller sig på 

platsen. I det fall spårtecken inte kunde hittas inom planområdet, eftersöktes därför 

spårtecken även inom ett område med ca 5 km radie från planområdet.  

Även spårtecken efter andra mårddjursarter eftersöktes med hjälp av samma metodik. I 

området kan flera mårddjur som liknar iller tänkas förekomma: mink, hermelin och vessla. 

Eftersom spillning och tassavtryck av iller till utseende och storlek överlappar med och kan 

vara mycket lika spårtecken från dessa tre mårddjursarter (se t ex Aronson & Eriksson 

1990), syftade inventeringen enbart till att se ifall mårddjur i denna storleksklass förekom i 

området och var de i så fall rörde sig. För att säkert identifiera vilka av arterna iller, mink, 

hermelin och vessla som finns i området skulle DNA-analys av spårtecknen behöva utföras 
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(se t ex Birks et al. 2005; Harrington et al. 2010), vilket i detta skede bedömdes som 

mindre meningsfullt, eftersom en bedömning för hur iller använder området bör grunda 

sig på hur själva miljön ser ut och kommer att se ut efter att nya byggnader har uppförts, 

oavsett om iller fanns vid inventeringstillfället eller ej. Det viktiga är att bedöma området 

utifrån dess förutsättningar för att hysa iller så att arten kan använda området när den väl 

kommer till området. 

 

Bedömning av hur områdets betydelse för utter och iller skulle förändras om 
ett kallbadhus respektive ny utbyggnad anläggs 

Med erfarenheterna från inventeringen och den allmänna bedömningen av områdets 

betydelse för utter och iller i dagsläget, gjordes en bedömning utifrån de handlingar som 

Ystads kommun hade tillhandahållit (bl a arkitektskiss av kallbadhuset (Söderberg & Ask 

Arkitektkontor AB 2021), information om VA-anslutning av kallbadhuset, information om 

befintliga byggnader, information om ny utbyggnad, samt information om andra planer av 

byggnationer i närområdet (Ystads kommun 2019)) av hur det planerade kallbadhuset och 

övriga byggnationer skulle påverka de båda arterna. 

 

Råd om hur nya byggnader bör anläggas för att inte utter och iller ska 
påverkas negativt 

Slutligen har råd tagits fram utifrån bedömningar, inventeringar och befintliga handlingar 

om hur nya byggnader kan anläggas för att de inte ska inverka negativt på utter och iller. 

 

Resultat 

Eftersökning av tidigare fynd av utter och iller i området 

Utterobservationer fanns noterade både i ArtPortalen och i Naturhistoriska riksmuséets 

databas. Observationerna var inte alltid kvalitetssäkrade genom foton, men ger en 

indikation om var arten troligen förekommer. Mellan 2016 och 2021 hade utter 

observerats både i fritidsbåtshamnen i Ystad (1 gång 2020, ArtPortalen) och i närområdet i 

Nybroåns avrinningsområde (2017, 2019, 2020, ArtPortalen; 2017, 2020, NRM), samt vid 

Kåseberga (2018-2021, ArtPortalen; 2018, 2019, 2021, NRM). Utterförekomst i Nybroån 

intygas även av Ystads kommuns kommunekolog (Andrea Nowag, muntligen). Utöver 

dessa observationer har MyraNatur AB under 2019 noterat utterförekomst vid Svartåns 

mynning i Svarte.  

För iller fanns få observationer överlag, men i ArtPortalen fanns en observation från 

området från 2016 med bekräftande foto. Det fanns en till observation, från 2018, men 

fotot visade att det var en felaktigt artbestämd mink. Fritextsök för iller gav inga säkra 

observationer av vilda illrar i närområdet. 

 



11 
 

Bedömning av områdets betydelse för utter och iller i dagsläget 

Området besöktes 2021-09-22 och 2021-09-23 och dess möjlighet i dagsläget som habitat 

för utter och iller bedömdes. Havet och den naturliga sandstranden med bar sand och sand 

bunden av ett medelhögt fältskikt och en del buskar erbjuder goda möjligheter för utter att 

fiska, att skölja saltvattnet ur pälsen där en bäck mynnar i västra delen av stranden och 

även att vila under skyddande rosbuskar (Fig 8, 9 och 10). Även piren erbjuder goda 

möjligheter till skyddade platser mellan stenblocken för utter att förtära större fiskar på, 

eller för en tillfällig vila (Fig 11, 12 och 13). Bryggan sträcker sig ut till första vinkeln på 

piren och bidrar till en mera väderskyddad miljö därunder. Likaså har fiskrökeriet anlagts 

så att djur kan röra sig under byggnaden och dess uteplats, vilket även det ger möjlighet 

för ostördhet för utter (Fig 14). Trädäck, uteplats, samt den nordvästra bygganden av 

byggnationerna som omfattar bl a hamnkontor och restaurang har anlagts på samma sätt.  

Det rör sig en hel del folk i området, delvis längs GC-vägen parallellt med järnvägen, men 

även längs stranden och på de stigar som trampats upp kors och tvärs genom 

strandgräszonen. Varvsområdet innebär periodvis vistelse av folk som sköter om sina 

båtar. Bryggan som löper över piren är en populär utsiktsplats och även gästhamnen är 

öppen för folk att flanera längs bryggorna dygnet runt. Den mänskliga aktiviteten bedöms 

variera i intensitet under dygnet och över året, med hårdast tryck av människor sommartid 

under dagtid (solbadande gäster på stranden och längs bryggor) och minst med folk 

nattetid under vinterhalvåret. En utter rör sig över flera kilometer kuststräcka och även in i 

åar och bäckar och brukar anpassa sina besök till sådana här platser till de tider då det inte 

är så mycket mänsklig aktivitet och till platser där människor och deras husdjur inte kan 

nå dem ifall deras besök sammanfaller med människors besök.  

Sammanfattat utgör området en kortare sträcka av för utter naturlig livsmiljö mitt i 

centrala Ystad, vilket ger arten en fristad och delar upp sträckan mellan omgivande 

naturlig kustmiljö väster om stadsutbyggnaden och öster om industrihamnen så att det 

blir två något kortare sträckor att ta sig förbi. Området bedöms därför som mycket viktigt 

för utter. 

Området bedöms som utmärkt även för iller, med goda jaktmarker bland buskar och 

fältskikt, längs stranden och under bryggor och de byggnader som är anlagda så att det går 

att komma in under dem (se Fig 8-14). Precis som för utter erbjuder buskar, pir, bryggor 

och byggnader skydd även för denna art. Överlag är området så pass stort att det kan 

utgöra upp till hälften av en illers totala hemområde, men det kan givetvis delas av flera 

illrar som även nyttjar angränsande områden.  

En hel del fågel observerades på platsen, såsom kråkor och olika arter av måsfåglar. Tre 

döda fåglar noterades: en måsfågel längst ute på piren, en måsfågel vid bäckmynningen, 

samt en skarv vid gästhamnsbryggan. Huruvida dessa fåglar har självdött eller dödats av 

iller, mink eller utter gick ej att fastställa, men det visar att det finns en födoresurs i 

området, utöver det som hav och strand i övrigt kan erbjuda för dessa arter. 

För iller bedöms industrihamnen utgöra ett större hinder att ta sig förbi än för utter och 

det gör området kring stranden mycket viktigt för iller, så att inte sträckan med 

svårtillgänglighet ökar. 
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Figur 8. Mynningen av bäcken i västra delen av stranden. 

 

 

Figur 9. Bäckmynningens utlopp ur en längre kulvertering. 
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Figur 10. Rosbuskar som erbjuder skydd åt utter att vila under. Buskarna och det höga gräset utgör även goda 

jaktmarker för iller. 

 

 

Figur 11. Yttre delen av piren utgörs av stora block med hålrum mellan som ger skydd åt utter. 
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Figur 12 och 13.  Blocken i den inre delen av piren skyddas från regn av bryggan ovanpå och erbjuder en skyddad 

miljö åt både utter och andra mårddjur, såsom iller. 

 

 

Figur 14.  Utrymme finns under en del byggnader, som gör att djur kan röra sig under byggnaderna och sök 

skydd. 
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Figur 15. Spårtecken efter utter och mårddjur i illerns storlek i planområdet. Röda punkter visar var utterspillning 

har hittats, gul punkt visar var spillning av mindre mårddjur har hittats, röda pilar visar var utterspår hittades och 

vilken riktning de hade, gula pilar visar var spår av mindre mårddjur hittades och vilken riktning de hade. 

Kartdatakälla: ©Lantmäteriet, Geodatasamverkan, Ystads kommun.  

 

Strategisk inventering av utter och mårddjur i illerns storleksklass 

Vädret under de två inventeringsdagarna 2021-09-22 och 2021-09-23 bjöd inledningsvis 

på klart väder med sydvästlig vind 5-6 m/s (6-8 m/s i byarna) och därmed mediär 

vågpåverkan på stranden, till att dag 2 övergå i regn och ökad vindstyrka om 12-13 m/s 

(upp till 18 m/s i byarna) med fortsatt vindriktning från sydväst. Vågpåverkan på stranden 

var därmed betydligt större dag 2. Chansen att hitta spårtecken bedömdes totalt sett som 

medelgod.  

Spårtecken av utter hittades i området och dessa gav en tydlig bild av hur utter använder 

området i dagsläget. Eftersom spårtecken fanns inom planområdet inventerades inte 

resterande område med 5 km radie från planområdet.  

Spillning av utter återfanns på tre platser i piren (Fig 15, 16 och 17). Dag 2 återfanns även 

tassavtryck av utter, troligen två uttrar i lag och allra mest troligt en hona med en unge, 

utifrån tassavtryckens storlek (se Fig 15, samt Fig 18, 19 och 20). De hade varit på plats 

någon gång mellan kl 20:30 och 09:10. Spår med östlig riktning fanns längs stranden vid 

den plats i piren som hade mest utterspårtecken. Spår med västlig riktning återfanns högre 

upp i torrare sand öster om bäcken och dessa tog av på en stig precis före bäcken. Pga lös 

sand och mycket skoavtryck och hundtassar kunde inte spåren återfinnas efter stigen. 

Huruvida uttrarna hade kommit västerifrån till planområdet och efter att ha besökt 

området återigen ha vänt västerut, eller det omvända går inte att fastställa. Om det 

förstnämnda var fallet så kan de eventuellt ha varit kvar i området, men de kan även ha  
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Figur 16. Utterspillningar i hålrum mellan block i piren. 

 

 

Figur 17. Utterspillning med fiskinnehåll på ett block i piren. 

 

 

 



17 
 

 

Figur 18. Spår av två uttrar i vågzonen i östra delen av stranden. 

 

lämnat området där spår inte gick att utskilja pga vegetation, lös sand, vågpåverkan och 

mycket trampat av människor och hundar.  

Spårtecken hittades även från andra mårddjur (se Fig 15). Spillning återfanns i höjd med 

samma plats där utter hade lämnat mycket spårtecken (Fig 21 och 22). Tassavtryck 

återfanns i sandpartier på betongfundament längs piren, under bryggan vid byggnaden 

som hyser hamnkontor och restaurang, samt vid bäckmynningen (Fig 23 och 24). Vid 

piren hittades även färska tassavtryck av ett blött djur som klivit upp ur vattnet och gått 

över en sten och därefter ner i vattnet igen (Fig 25). De tydliga tassavtrycken vid 

bäckmynningen och de blöta avtrycken vid piren bedöms som mycket troliga minkspår, 

men man kan givetvis inte avskriva iller helt, även om iller har något längre klor än mink 

och mindre ofta simmar (se t ex Aronson & Eriksson 1990; Bjärvall & Ullström 1995; 

Nowak 1999). De mer suddiga tassavtryck som hittades på torr sand kan inte bestämmas 

mer än som mårddjurspår av troligen mink eller iller. De spillningar som hittades innehöll 

framför allt rester av fisk och fågel (se Fig 21), vilket innebär att det troliga är att de kom 

från mink, eftersom denna mer frekvent äter fisk och det fanns spillning med fisk och 

spillning med fågel på en och samma plats, men iller kan givetvis inte helt avskrivas, då 

denna kan fånga fisk (Nowak 1999) och dessutom kan de båda arterna så klart nyttja 

samma markeringsplats i sin rivalitet mellan arterna. 

I skymningen vid ca 20:00 den första inventeringsdagen gjordes även ett sök med 

pannlampa efter djur, varvid en katt (svart med vitt bakben) observerades strax söder om 

byggnaden med restaurang, vid pirens start. Katten blev överrumplad och flydde en bit in 

längs en stig i strandgräszonen. Kattens närvaro kan tänkas styrka att det är goda 

jaktmarker även för iller längs denna strand. Inga direktobservationer av mårddjur 

gjordes. 
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Figur 19. Spår av den större uttern, med storlek på framtass utan häl ca 5 cm. 

 

 

Figur 20. Spår av den mindre uttern, med storlek på framtass utan häl ca 4 cm. 
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Figur 21. Spillningar på block av mårddjur i illerns storlek, troligtvis mink, men kan vara av iller. 

 

 

Figur 22. Spillningar med innehåll av fågel och fisk, troligtvis av mink, men kan vara av iller. 
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Figur 23. Spår av troligtvis mink vid bäckmynningen. 

 

 

Figur 24. Närbild på tassavtryck av troligtvis mink, storlek på framtass utan häl ca 3 cm. 
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Figur 25. Färska spår av blött, mindre mårddjur, troligtvis mink, som har passerat över ett stenblock. 

 

Sammanfattningsvis visar inventeringen att utter förekommer regelbundet i området. 

Även mårddjur i illerstorlek förekommer regelbundet, vilket visar att det verkligen är en 

miljö som just iller trivs i om iller skulle finnas på platsen. 

 

Bedömning av hur områdets betydelse för utter och iller skulle förändras om 
ett kallbadhus respektive ny utbyggnad anläggs 

Kallbadhuset 

Ett kallbadhus placerat i planerat läge (Söderberg & Ask Arkitektkontor AB 2021; Fig 26) 

ändrar givetvis en del parametrar på platsen. Dels kommer fler människor att röra sig på 

bryggan på piren, dels kommer folk att uppehålla sig längre tid där ute, samt även bada i 

havet från den punkten, vilket inte har skett tidigare i någon större omfattning. Beroende 

på om kallbadhuset är öppet dygnet runt eller endast är öppet vissa tider kan detta påverka 

djuren på olika sätt. Kallbadhusets utformning sätter också premisser för dess påverkan: 

ifall kallbadhuset innebär ett större hinder än idag för folk att röra sig över piren bortanför 

nuvarande brygga, så kan det vara positivt och alltså göra resterande del av piren mer 

otillgänglig och därmed mer säker för djur. Om det innebär det omvända, eller om piren 

blir mer upplyst av artificiellt ljus nattetid, kan den kännas mindre säker för djur att vistas 

invid. 

Kallbadhusets placering är känslig, eftersom den planeras ligga precis där utter och andra 

mårddjur passerar genom piren. Pirens stenblock bör inte påverkas, utan djuren ska 

fortsatt kunna vistas bland dem och ta sig igenom piren. Folk bör inte heller ges mer 

tillträde till blocken än de redan har idag, men om folk inte kommer att ges tillträde till 

kallbadhuset under dygnets mörka timmar så är detta inte ett problem. Badtrappan är en 

faktor som kan ha stor inverkan på djuren, eftersom det är stor skillnad på om folk 

begränsas till att uppehålla sig ovanför piren, jämfört med om de uppehåller sig i nivå med 

stenblocken. Badtrappan bör därför anläggas så att den leder bort från blocken och så att  
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Figur 26. Arkitektskiss över det föreslagna kallbadhuset som ska anläggas på piren. 
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den inte kan användas som tillhåll för folk under den delen av dygnet som kallbadhuset är 

stängt (eftersom badtrappan kan nås från stranden). Det finns även en risk att ”badbalja” 

och vatten- och avlopp (VA) kan komma att påverka djuren, då dessa kommer att löpa 

under byggnaden och bryggan, dvs närmare djuren än bryggan och byggnaden i sig. Allt 

sådant bör anläggas så att det inte påverkar pirens block och djurens möjligheter att 

passera, samt isoleras så att djuren inte skräms av plötsligt buller (se vidare nedan under 

”Råd om hur nya byggnader bör anläggas för att inte utter och iller ska påverkas negativt”).  

Kallbadhuset kommer att sträcka sig ytterligare lite längre ut längs piren än vad bryggan 

idag gör, enligt nuvarande arkitektskiss: lite förbi den första vinkeln på piren, där bryggan 

idag slutar. Det är inte till djurens nackdel, eftersom piren blir mer och mer väderpinad ju 

längre ut man kommer och djuren främst nyttjar den del av piren som är mer 

väderskyddad under den nuvarande bryggan. 

Befintliga byggnader vars byggrätter ska prövas 

Befintliga byggnader vars byggrätter ska omprövas är till stor utsträckning anlagda på ett 

sätt som inte påverkar utter och iller negativt (se ovan under ”Bedömning av områdets 

betydelse för utter och iller i dagsläget”). De byggnadsdelar som inte möjliggör access för 

djur under grunden står längst upp i nordöst i den av människa mest påverkade delen av 

området. Övriga byggnader, uteplatser och bryggor medger utrymme för djur under dessa. 

Byggnaderna står samlat i nordöstra delen av området och tar enbart den östligaste och 

nordöstra delen av strandgräszonen i anspråk. Eftersom utter finns i området idag och iller 

bedöms kunna göra det, bedöms byggnadernas utformning inte inverka negativt på 

arterna, inte på så vis att nya byggnader bör ersätta de gamla för att bättre anpassas till 

djuren. Det är dock viktigt att den kvarvarande naturmiljön inte påverkas av fler 

byggnationer – en naturlig miljö är alltid det bästa för vilda djur och ju mindre 

människans inverkan är, desto bättre är förutsättningarna för djuren. 

Utökning av befintliga byggnader med ca 200 kvm 

Endast lite information fanns att tillgå om denna prövning (placering, utformning samt 

vilken typ av verksamhet som omfattas), men föreslagen placering ska enligt kommunen 

vara inom den hårdgjorda ytan mellan befintliga byggnader (Fig 27 och 28). Denna yta är 

den som nyttjas minst av djuren och är därmed den bästa placeringen för nya byggnader. 

Om byggnaden anläggs så att utter och iller kan passera under den, såsom gjorts för de 

byggnader som anlagts längre söderut, så hindrar inte byggnaden djuren från att fortsätta 

passera på platsen. Detta anläggningssätt rekommenderas därför, trots att det är 

hårdgjord yta under byggnaden. För mer rekommendationer, se nedan under ”Råd om hur 

nya byggnader bör anläggas för att inte utter och iller ska påverkas negativt”. 

Under byggskedet 

Byggskedet innebär ett störningsmoment och hinder för djuren, trots att de färdigställda 

byggnaderna inte ska göra det. Man bör sträva efter så kort byggtid som möjligt. Vad gäller 

just utter och iller är det inte sannolikt att anläggandet kommer att störa arterna när de 

har små ungar i gryt ifall byggnaderna anläggs såsom planerat och behandlat i denna 

rapport. Därmed behöver inte restriktioner sättas för vilken tid på året utförandet bör 

göras (detta kan dock eventuellt behövas för andra arter). 

Entreprenaden bör även begränsas i plats så att så mycket av piren finns tillgänglig för 

djuren, både söder och norr om placeringen av kallbadhuset. Detta för att djuren kommer  
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Figur 27. Del av den yta som utbyggnad föreslås placeras på. Vy från nordost. 

 

 
 

Figur 28. Del av den yta som utbyggnad föreslås placeras på. Vy från sydväst. 
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att undvika byggplatsen och kommer att behöva ta nya vägar förbi denna. För både 

kallbadhuset och utbyggnaden bör så klart entreprenaden hållas utanför naturmarken.  

Om man tar hänsyn till detta så kan djuren anpassa sin aktivitet till de tillfälliga 

störningarna och begränsningarna som byggskedet obevekligt innebär. Tänk även på att 

inte rikta byggbelysning så att onödig störning sker den tid på dygnet som ingen arbetar på 

platsen (ang råd om belysning se nedan under ”Råd om hur nya byggnader bör anläggas 

för att inte utter och iller ska påverkas negativt”). 

 

Råd om hur nya byggnader bör anläggas för att inte utter och iller ska 
påverkas negativt 

Det finns många parametrar som får en byggnad att smälta in bättre i naturmiljön och som 

undviker den att bli ett hinder eller störande objekt för utter och iller. Sådant som färg, 

material och form ovan mark låter vi bli att behandla. Istället håller vi oss till djurens 

perspektiv, dvs främst det som rör placering och utformning i marknivå.  

Det allra viktigaste för detta område är att behålla den kvarvarande naturmiljön intakt. 

Därför bör eventuella nya byggnader och utbyggnader enbart placeras där det redan finns 

byggnader idag. Detta utgörs av den asfalterade ytan mellan befintliga byggnader. 

Undantaget är kallbadhuset som per se måste placeras vid vattnet, men som placeras invid 

befintlig brygga. 

Byggnaderna bör grundläggas så att utrymme finns mellan byggnadens underkant och 

mark. Då utgör inte byggnaden ett fysiskt hinder för djuren, utan dessa kan fortsätta att 

röra sig i området på liknande sätt som idag, genom att passera under byggnaderna. 

Piren bör inte byggas för (t ex med brädor eller betong, så att åtkomst till blocken 

begränsas från vattnet. Djuren måste kunna fortsätta att nå blocken från vattenytan. 

Blocken bör inte gjutas ihop för att stabilisera piren. Då kan inte djuren passera genom 

piren på det skyddade sätt som de gör idag. Det är lämpligt att gjuta på samma sätt som för 

de stöd som bryggan har idag, dvs platssnickrad form för att gjuta ovanpå befintliga block 

för den del som sträcker sig förbi bryggan och utöka befintliga plintar i breddled där det 

krävs. Avstånden mellan befintliga gjutningar bör bibehållas. Då finns utrymmena för 

djuren kvar däremellan. Det finns några platser som man bör lämna helt orörda och dessa 

kan lätt pekas ut inför framtagande av bygghandling. 

Om elledningar och VA-ledningar kommer att behöva löpa under bryggan ovanför blocken 

kommer det öppna utrymmet däremellan att begränsas. Här bör man använda ett 

tillvägagångssätt som inte hindrar djuren från att passera. Regelbundna lågmälda buller är 

bättre än plötsliga och starka buller (rengöring av badtunna etc). Djuren har bra uppsikt i 

dagsläget över de människor som rör sig uppe på bryggan, men plötsliga swishanden i 

ledningar som löper under bryggan, eller buller från pumpar eller fortplantning av buller i 

ledningsnätet gör deras värld under bryggan otrygg. Om så mycket som möjligt hålls inom 

byggnaden, dvs inbyggda ledningar, minskar detta påverkan på den del av piren som 

byggnaden anläggs på. En rekommendation är att planerad ”badbalja” anläggs högre upp, 

så att den inte tar utrymme nedanför byggnaden. Det är således bättre med en något högre 
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byggnad om detta innefattar ett utrymme där alla anläggningens delar ryms under golv 

och underkant på byggnaden hålls i samma nivå som dagens brygga. 

Mänsklig aktivitet innebär behov av belysning. Det man kan tänka på är att skärma av 

belysningen så att den inte lyser ned under anläggningen, ned i vattnet, ut över den del av 

piren som är obebyggd, eller ut över stranden. Djuren känner sig trygga i skydd av mörkret 

och det är en förutsättning att de får fortsätta att vara trygga på denna plats. Artificiellt ljus 

kan även påverka växt- och djurmiljön under vattenytan, så det bästa är att skärma bort 

ljuset. 

 

Diskussion 

Människans behov av att expandera sin artificiella miljö påverkar naturmiljön med dess 

artsamhällen i både stort och smått, direkt och indirekt. Den kortare strandremsa med 

naturmiljö som berörs i denna rapport är ett typexempel. I området finns en naturtyp som 

är livsmiljö för ett artsamhälle dygnet runt och där även människan ingår och påverkar. 

Platsen är uppenbarligen populär både som badstrand, för promenader och som 

avkopplande miljö även kvällstid och under vinterhalvåret, vilket strandmiljöns arter är 

påverkade av. Fritidsbåtshamnen med dess aktiviteter och byggnader är centrum för den 

mänskliga aktiviteten. Ändå kvarstår en fungerande naturmiljö som t ex utter och iller kan 

trivas i, just för att människornas påverkan i det stora hela är begränsad i rum och tid. 

Att påverka denna verklighet så att det slår över till det negativa för utter och iller är inte 

svårt, men låter man naturmarken vara kvar, dvs området med sanden och strandgräs och 

buskar, och håller byggnationerna inom det begränsade utrymme som de ryms inom idag, 

så finns förutsättningarna kvar. Ett kallbadhus på piren skulle, om det inte utformas enligt 

ovan angivna råd, kunna ställa till det rejält för artsamhället på platsen och göra området 

mindre gynnsamt inte bara för utter och iller, utan även direkt eller indirekt för många 

andra arter. Anpassar man byggnad och ledningar så att området under kallbadhuset och 

bryggan är intakt, så kan dock djuren fortsätta att röra sig på platsen och samexistera med 

folk som njuter av sitt kallbadhus. 

Tilläggas kan att det planerade bostadsområdet i industrihamnens inre delar (Ystads 

kommun 2019) eventuellt kan medföra att arter som utter och iller får det lättare att 

passera industrihamnen, men ytterligare åtgärder och anpassningar behövs för att 

underlätta för dessa arter (och många andra arter därtill). Att bevara naturmiljön vid 

nämnd sandstrand är dock vitalt för att arter som utter och iller ska kunna fortsätta att 

uppehålla sig och passera längs kuststräckan förbi Ystads stadsmiljö.  

 

 

 



27 
 

Referenser 

Aronson Å & Eriksson P (1990) Djurens spår och konsten att spåra. Bonniers, Vicenza. 

Arrendal J & Bisther M (2017) Undersökningstyp utterförekomst – barmarksinventering. 

Naturvårdsverket. 

Birks J, Messenger J, Braithwaite T, Davison A, Brookes R & Strachan C (2005) Are scat 

surveys a reliable method for assessing distribution and population status of pine martens? 

Pages 235-252 In: Martens and Fishers (Martes) in Human-altered Environments, eds 

Harrison DJ, Fuller AK, Proulx G, Springer Link, USA. 

Bjärvall A & Ullström S (1995) Däggdjur. Alla Europas arter i text och bild. Wahlström & 

Widstrand, Italien. 

Harrington LA, Harrington AL, Hughes J, Stirling D & Macdonald DW (2010) The 

accuracy of scat identification in distribution surveys: American mink, in the northern 

highlands of Scotland. European Journal of Wildlife Research 56: 377-384. 

Nowak RM (1999) Walker’s mammals of the world Volume I, sixth edition. The John 

Hopkins University Press, Baltimore and London. 

SFS 2007:845. Artskyddsförordningen. Stockholm: Miljödepartementet. 

Söderberg & Ask Arkitektkontor AB (2021) Skiss Ystad kallbadhus, Ystad kommun, 

Förslag 0, Plan & sektion, Klubb DCXI. 

Ystads kommun (2019) Planprogram för Hamnstaden, Ystads kommun, Skåne län. Ystads 

kommun dnr 2016/205. 

  



28 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


