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1 Inledning
Om projektet
Tyréns har uppdrag av Ystad kommun att ta fram miljökonsekvensbeskrivning och underlag till planprogram för Hamnstaden. Som en del i den MKB som ligger till grund för planprogrammet har en
naturvärdesinventering utförts. Inventeringsområdet i Ystad hamn omfattar landmiljöerna kring Tullstation, färjeterminalen, järnvägsstationen, Tullkammaren och silorna. Resultat av fältbesök och annan
kunskapssammanställning presenteras i denna rapport.

Syfte med
naturvärdesinventeringen

Naturvärde

Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera och
redovisa värdefulla naturmiljöer inom det inventerings-

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

område som är aktuellt för detaljplanering.

Metodik
Inventeringen har gjorts enligt svensk standard SS 199000:2014. Inventeringen gjordes med ambitionsnivån NVI på fältnivå detalj. Det innebär att Inventeringen har varit så nogrann så att alla naturvärdesobjekt större än 10 m2 har kunnat identifieras.
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
Inventeringsområdet sträcker sig i väster fram till småbåtshamnen och begränsas i öster av Bornholmsgatan. Järnvägen utgör norra gränsen av inventeringsområdet, medan södra gränsen går i höjd
med Norra Revhusvägen. Naturvärdesinventeringen omfattar samtliga naturmiljöer i inventeringsområdet.
Området besöktes i fält 2017-10-26. Bedömningarna grundar sig på slutsatser från fältbesök och annan
tillgänglig kunskap om området. Kunskap om området har inhämtats från Skogsdataportalen, Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Skåne län samt Artportalen. Eftersom inventeringen utfördes sent på året
kan enstaka naturvårdsarter ha missats.
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1 Översiktskarta med inventeringsområdet i Ystad hamn.
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2 Naturmiljö och naturvärde
I detta kapitel beskrivs inventeringsområdets naturmiljöer och naturvärde.

Översiktlig beskrivning
Det inventerade området sträcker sig mellan småbåtshamnen i väster och Borgholmsgatan i öster
och begränsas norrut av järnvägen. Området utgörs till största del av hårdgjorda ytor, byggnader och
anläggningar.

Träd
I inventeringsområdet förekommer i princip endast planterade träd. De äldsta lövträden av ask, lind,
hästkastanj och pil står glest spridda i en parkeringsyta väster om järnvägsstationen. I övrigt förekommer unga till medelålders lövträd av lind, oxel, avenbok och ek i planterade alléer, rader och grupper i
inventeringsområdet. De flesta träd omges av hårdgjorda ytor och har enbart en mindre infiltrationsyta
kring stambasen.

2 I inventeringsområdet finns påtagliga naturvärden knutet till gamla träd.
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Naturvärde

I det inventerade området identifierades ett objekt med naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) och
sex objekt med naturvärdesklass 4 (visst naturvärde). Dessa finns redovisade i detalj i Bilaga 1.

Det område som har påtagligt naturvärde är en trädmiljö i en parkeringsyta med äldre solitära träd av
hästkastanj, lind, ask och pil. De områden som har bedömts till naturvärdesklass 4 är en liten grönyta
med avenbok, ett stråk av ruderatmark, en häckmiljö, två unga alléer och en ung trädplantering. Inga

objekt har bedömts hålla naturvärdesklass 1 (högsta naturvärde) eller naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Huvuddelen av inventeringsområdet består av hårdgjorda ytor som har låga eller försumbara
naturvärden.

Biotopskydd
Det förekommer inga objekt som omfattas av generellt biotopskydd inom utredningsområdet. Det
generella biotopskyddet gäller främst i jordbruksmark eller mark som angränsar till jordbruksmark.
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3 Kartan visar de naturvärdesobjekt som identifierades vid naturvärdesinventeringen.
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4 Största del av inventeringsområdet utgörs av hårdgjorda ytor som helt saknar förutsättningar för naturligt förekommande arter.

Även alléer utmed vägar, det som har varit väg eller i ett övrigt öppet landskap omfattas. Alléer i tätort
kan omfattas av biotopskyddet, men huvuddelen av träden ska vara vuxna, antingen ha över 20 cm
diameter i brösthöjd eller vara över 30 år gamla. Alléerna inom inventeringsområdet är för unga för att
omfattas av biotopskyddet.

Omgivande landskap
Hamnen och Östra industriområdet är det område i staden som har minst andel grönytor. De naturvärden som förekommer i omgivningarna är främst knutna till havet och hamnbassängen, den planterade
tallskogen, samt planterade allé- och parkträd i staden. Sammanfattningsvis är bedömningen att de
naturvärden som finns i inventeringsområdet också finns i de närmaste omgivningarna.
Tidigare kända naturvärden i omgivningarna:
•• Vid ängs- och betesmarksinventeringen (2002-2004) identifierades ett större område med sammanhängande betesmarker öster om Öja mosse, drygt 3 km åt nordost.
Betesmarkerna med dammar är särskilt viktiga för groddjur, fåglar och insekter.
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Översikt kända naturvärden
Inventeringsområde

Naturreservat

Riksintresse för naturvård

Ängs- och betesmarksinventeringen

Natura 2000

0

5 Översikt med tidigare kända naturvärden kring inventeringsområdet i Ystad hamn.

•• Drygt 1,3 km åt öster ligger naturreservatet Norra Sandskogen som är ett störe område med tallskog och lövblandad barrskog.
•• 2,5 km åt öster ligger naturreservatet och Natura2000-området Ystad sandskog
som har tallskog på dyner och flygsandfält.
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3 Arter
I det här kapitlet beskrivs förekomst av arter i inventeringsområdet. Fokus ligger på arter som
omfattas av Artskyddsförordningen, i synnerhet pilgrimsfalk och fladdermöss, samt andra naturvårdsintressanta arter.

Artskyddsförordningens bilaga 1
I samband med naturvärdesinventeringen observerades en art som ska prioriteras i artskyddssammanhang; svart rödstjärtNT. Arten häckar i princip årligen vid marinan och silorna. Arten omfattas av skydd
enligt §4, som rör fridlysning av fåglar.
Sedan tidigare finns en lång rad uppgifter om fåglar i inventeringsområdet eller dess omedelbara
närhet. Nästan alla dessa arter är knutna till havet. Hamnbassängen, marinan, pirar och vågbrytare
används flitigt av rastande fåglar.
Arter som är rödlistade eller omfattas av Artskyddsförordningen och som regelbundet förekommer i
hamnen är silltrutNT, ejderVU, bergandVU, smålomNT, gråtrutVU, svarthakedopping, vitkindad gås, tornseglareVU, pilgrimsfalkNT, brunandVU, ängspiplärkaNT, hussvalaVU och sånglärkaNT.

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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Enstaka observation är också gjord av kungsfiskareVU, sädgåsNT, duvhökNT, havsörnNT, backsvalaNT, rödstrupig piplärkaVU, kentsk tärnaVU, gulsparvVU och stareVU (uppgifter från Artportalen).
Av dessa arter skulle tornseglareVU, hussvalaVU och stareVU kunna häcka på byggnaderna.

En observation är också gjord av gulhämplingVU öster om inventeringsområdet (Neumans väg) tidigt i
häckningssäsong.
Pilgrimsfalk

Tillgång på höga byggnader i form av silos och god tillgång på lämpliga bytesdjur (tamduvor, måsfåglar,
kajor och änder) gör Ystads hamn till en potentiell häckningslokal för pilgrimsfalk. Arten häckar dock
inte i dagsläget (Artportalen 2017, Bengtsson muntl. 2017). De senaste 10 åren har däremot en individ
regelbundet övervintrat kring hamnen, med Lantmännens silos som favoritsittplats. Möjligen är det
avsaknad av en lämplig boplats som gör att arten ännu inte etablerat sig som häckfågel i området. På
andra platser i landet där arten häckar i liknande miljöer har häckning inletts först efter att en holk satts
upp i ett ostört läge uppe på en hög byggnad.
Fladdermöss
Vid naturvärdesinventeringen hölls särskilt utkik efter lämpliga visten för fladdermöss. Ingen fladder-

musinventering har genomförts i området. Istället görs en bedömning om det kan finnas förutsättningar
för fladdermöss i inventeringsområdet och om det behövs en inventering.
Fladdermöss dras gärna till stora äldre byggnader. I silorna och omkringliggande höga industribyggnader finns möjligheter för fladdermöss att hitta in via
sprickor, luftspalter och andra mindre skrymslen.
Det behövs bara en spalt på ca 1 cm för att fladdermöss ska kunna ta sig in. Om fladdermössen
nyttjar denna möjlighet beror sannolikt mest på hur
mycket byggnaderna används och om alla delar av
byggnaderna är i bruk. Delar av byggnaderna som
har lägre störningsfrekvens kan vara intressanta som
dagvisten och för övervintring. Fladdermöss behöver
frostfritt utrymme, men inte varmare än 5 grader för
att kunna stanna i dvala under vintern. Utöver silorna
är tullkammaren och stationsbyggnaden också
byggnader som skulle kunna vara intressanta för
fladdermöss om det finns möjlighet att komma in på
loft eller i väggar.
Gamla ädellövträd med stamhåligheter används
ofta av fladdermöss för dagvila och kan även hålla
yngelkolonier. Det är också känt att några arter kan

6 Hålträd kan ha stor betydelse för fladdermöss, liksom för en del
arter av fåglar och insekter.
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övervintra i större träd. Trädmiljön på parkeringen väster om Ystad järnvägsstation kan mycket väl hysa
fladdermöss, då det finns flera stora hålträd.
Staden är kraftigt upplyst, vilket kan ha en bortstötande effekt på en del fladdermusarter som är
känsliga för ljusföroreningar. Några arter jagar däremot gärna kring gatubelysning. Buller och aktivitet i
närområdet kring dagvisten och yngelplatser kan också ha en bortstötande effekt på fladdermöss.
Samtliga av de 19 påträffade fladdermusarterna i Sverige har registrerats inom enstaka mils avstånd
från Ystad, men 4 av arterna är mycket sällsynta. Även om miljöerna i Ystad hamn är långt ifrån ideala
för fladdermöss, så skulle många av arterna kunna förekomma i inventeringsområdet med vintervisten,
dagvisten och med yngelkammare under sommaren.
Sammanfattningsvis, då det finns stora äldre byggnader och grova ihåliga träd inom inventeringsområdet, går det inte att utesluta förekomst av fladdermöss i inventeringsområdet. Kustnära områden bör
dessutom alltid inventeras på fladdermöss eftersom de kan beröras av både migration och jaktstråk
längs kustlinjen.

Artskyddsförordningens bilaga 2
Inga arter som omfattas av artskyddförordningens bilaga 2 har hittats. Då nästan hela inventeringsområdet utgörs av hårdgjorda ytor, är det heller inte sannolikt att några arter som omfattas av Artskyddsförordningens bilaga 2 förekommer mer än tillfälligt.

Andra naturvårdsintressanta arter
På flera av de äldre träden i parkeringen väster om järnvägsstationen växer den rödlistade laven grynig
dagglavNT. Arten växer främst på dammimpregnerade solitära träd i kulturmiljöer som gårdar, alléer och
kyrkogårdar. Här förekommer även den tidigare rödlistade mossan alléskruvmossa och den närbesläktade trubbskruvmossa.
Uppslag av skogsalmCR förekommer i ruderatyta (objekt 2). Arten är rödlistad på grund av sin sjukdomsbild (almsjuka) som kraftigt påverkat och kommer fortsätta påverka populationen av äldre träd.
Svampen Ophiostoma novo-ulmi som orsakar sjukdomen, angriper främst äldre träd av alm, vilket det
blir brist på. Sly av trädslaget bedöms inte ha samma värde.
Gräset kösaNT har tidigare hittats på ruderatmark öster om färjeterminalen, men denna yta är idag helt
hårdgjord och återfynd är inte sannolik.
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7 Bladlaven grynig dagglavNT växer på flera av de äldre lövträden väster om järnvägsstationen.
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4 Samlad bedömning
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av områdets naturvärde.

Inventeringsområdet i Ystad hamn domineras av stadsbebyggelse, industribyggnader, terminalbyggnader och hårdgjorda ytor. Nästan all mark är täckt av asfalt, betong eller stenplattor vilket kraftigt
begränsar utrymmet för naturlig vegetation och djurliv.
Även till synes triviala grönytor har i denna kontext ett värde, inte minst för alla de småfåglar som
rastar i området i flyttider under vår och höst. Både för de fåglar som laddar upp inför sträcket ut över
havet liksom för de som nyss anlänt därifrån är träd, buskar, häckar, ruderatmarker och gräsytor viktiga
strukturer för överlevnad. Detta eftersom de erbjuder ett visst mått av skydd och föda. Även insekter
drar nytta av blommande träd och ruderatytor. De flesta naturvärdesobjekt som registrerades vid
inventeringen är av det slag att de har ett visst värde för någon organismgrupp. Objektens värde ska ses
i förhållande till brist på naturliga miljöer i den närmaste omgivningen.
I det inventerade området finns endast en trädmiljö med äldre lövträd. Denna utgörs av parkeringsytan
väster om järnvägsstationen. Här finns strukturer som hålträd, mulm och jätteträd och några av träden
har värdefull epifytflora. Detta trädbestånd har ett påtagligt naturvärde, men värdet är knutet till ett
fåtal träd. I inventeringsområdet finns också några yngre trädbestånd planterade som alléer, grupper
och formationer. Dessa planteringar har ett visst värde för främst fåglar och insekter.
De höga industribyggnaderna i hamnen har ett attraktionsvärde för fåglar, då de ofta nyttjas som utkiksplats. De används av bland annat tamduva, och turkduva, men även av måsar, trutar och rovfåglar.
Svart rödstjärtNT häckar på byggnaderna. Biotopen är ett substitut för dess naturliga habitat som är

höga bergväggar. Arten är tämligen allmänt förekommande i industriområden, hamnar och på bangårdar.
PilgrimsfalkNT övervintrar i Ystads hamn men häckar inte i inventeringsområdet.
Hamnbassängen med omgivande områden drar till sig en mängd rastande sjöfåglar under flyttningen.
Bland dessa finns en rad rödlistade arter och arter som omfattas av Artskyddsförordningen. Sjöfåglarna
är främst knutna till vattnet och behandlas inte mer ingående i denna inventering som gäller landmiljöerna.
Fladdermöss kan förekomma i inventeringsområdet. Det finns vissa förutsättningar med äldre stora
byggnader och en del hålträd som kan fungera som dagvisten, vintervisten eller yngelplatser. Några
arter kan dessutom jaga över havet i lugn väderlek och följa kustlinjen. Många fladdermöss flyttar söderut under vintern, vilket medför att kustlokaler kan vara viktiga för dem. En fladdermusinventering bör
genomföras för att ta reda på om det finns yngelplatser i byggnader och/eller hålträd. Inventeringen
bör ta hänsyn till jaktstråk och migration.
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Generella biotopskyddsområden saknas helt i inventeringsområdet, då de alléer som förekommer inom
inventeringsområdet är för unga för att omfattas av biotopskyddet.

Några mindre objekt har bedömts hysa högre naturvärde. Det objekt som är särskilt angeläget att be-

vara är det som bedömts till naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde), dvs objekt 3. Värdet ligger här
i de enskilda träden. Vid eventuella framtida åtgärder bör man tänka på ett skyddsavstånd till träden

som motsvarar dubbla diametern av trädkronans projicering i marken, detta för att minimera skador på
rötterna. I övrigt bör planprogrammet utformas så att påverkan på identifierade naturvärdesobjekt blir

så liten som möjligt. Flera av objekten som bedömts ha naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) är emellertid enkla att kompensera för och återskapa på annan plats.

Det inventerade området har överlag låga naturvärden då nästan all mark är exploaterad och omvandlad till hårdgjorda ytor. Det medför att de arter och naturvärden som finns i inventeringsområdet sannolikt också finns i de närmaste omgivningarna och där i större omfattning.
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Källor
Webbsidor
Uppgifter om nyckelbiotoper och andra skogliga värden har hämtats från www.skogsstyrelsen.se 201711-07
Uppgifter om växt- och djurförekomster har hämtats från www.artportalen.se 2017-11-03
Uppgifter om rödlistade arter har hämtats från www.artdatabanken.slu.se/rodlista 2017-11-07
Uppgifter om Natura 2000-områden och naturreservat har inhämtats från länsstyrelsens webbsida
www.lansstyrelsen.se/skane
Uppgifter om naturvärden har även inhämtats från kommunens webbsida www.ystad.se
Uppgifter om ängs- och betesmarker har hämtats från Jordbruksverkets databas TUVA 2017-11-03
De kartor och ortofoton som använts finns tillgängliga på Lantmäteriets karttjänst SeSverige
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Bilaga 1 – Objekt med högre naturvärde
I denna bilaga beskrivs de objekt som vid naturvärdesinventeringen bedömdes ha ett högre naturvärde. Objekten redovisas på karta i figur 3.

Naturvärdesobjekt
1 Mindre parkyta
Beskrivning: En mindre gräsyta bevuxen med 11 unga till medelålders avenbokar. Träden har vuxit krokigt
på grund av vindutsatt läge. I ett av träden noterades mindre stamhålighet och på ytterligare ett par
träd finns små exponerade vedytor som följd av stamskador. På träden växer endast snabbkoloniserande allmänna epifyter, dvs trädlevande lavar och mossor. Ett mindre risbo, troligen efter ringduva,
noterades i ett av träden. Gräsmattan är näringspåverkad och består bland annat av vitgröe, hundäxing, vitklöver, ogräsmaskros och vit sötväppling. Allmänna svamparter som gulnande musseron, syrlig
fjällskivling och gul rottryffel växer i gräsytan under träden.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
Motivering: Vindpinade ädellövträd med små stamhål och exponerade vedytor bidrar till ett visst biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.
2 Ruderatmark
Beskrivning: En mindre ruderatyta mellan byggnader och hårdgjorda ytor. Ytan domineras av högväxta
örter, gräs och buskar såsom nyponros, fläder, renfana, sibirisk björnloka, vitplister, åkertistel, brännässla, vit sötväppling, mjölkört, skräppor, röllika, hundäxing, fyrkantig johannesört, mjölktistel, gråbo,
björnbär och uppslag av almCR. Vid besöket under senhöst observerades gråsiska och pilfink i objektet.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
Motivering: Snår- och ruderatvegetationen har betydelse för småfåglar och insekter, som skydd och för
födosök. Objektet hyser också större artrikedom än omgivande marker, vilket sammantaget ger ett visst
biotopvärde. Artvärdet får anses vara obetydligt, även om det förekommer en rödlistad art. Enstaka
slyuppslag av almCR värderas lågt.
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8 Objekt 1 är en liten grönyta med avenbok

9 Objekt 2 är ett stråk av ruderatmark med högörter, gräs och snårbildande buskar.
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10 Objekt 3 består av solitära gamla ädellövträd i och kring stationsparkeringen.

11 Objekt 4 är en dubbelsidig ung lindallé längs Hamngatan.
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3 Grova ädellövträd i parkeringsyta
Beskrivning: Flera grova, äldre ädellövträd av ask, hästkastanj, pil och lind i en parkeringsyta väster om
järnvägsstationen. Asken är ett så kallat jätteträd, med en stamdiameter över 1 m i brösthöjd. En grov pil
och två lindar har välutvecklade stamhåligheter med mulm, en kompostliknande massa av organsiskt
material som är livsnödvändig för flertalet hotade insekter. Asken och hålträden av pil och lind uppfyller Naturvårdsverkets krav på skyddsvärda träd. Hålträden kan också ha betydelse för dagvilande
fladdermöss i området. En av pilarna är toppkapad, medan övriga träd är beskurna. På ask, pil och lind
noterades den rödlistade bladlaven grynig dagglavNT, den tidigare rödlistade mossan alléskruvmossa,
samt mer allmänna epifyter som trubbskruvmossa, dagglav, mångformig rosettlav, gulkantad dagglav
och hårhättemossa. Risbo med ett par unga ringduvor obseverades vid besöket. I nordvästra hörnet
av objektet står fem planterade äldre hagtornsbuskar i grupp, medan unga träd av skogslönn och lind
har planterats ut solitärt på parkeringen. Under några av träden finns näringspåverkad gräsmatta med
inslag av groblad, vitgröe, röllika, våtarv och revsmörblomma. Andra träd står i mindre infiltrationsrutor
omgivna av hårdgjorda ytor.
Naturvärdesklass: 3 Påtagligt naturvärde
Motivering: Förekommande strukturer som hålträd, jätteträd, förekomst av mulm ger ett visst biotopvärde, även om objektets kvaliteter hänger på ett fåtal träd. Hålträden har potential att nyttjas av
fladdermöss och fåglar i området. Förekomst av en rödlistad art (grynig dagglavNT) på flera träd ger ett
visst artvärde.
4 Ung lindallé på Hamngatan
Beskrivning: En ung dubbelsidig allé av 12 lindar längs Hamngatan. Då träden är unga finns mest allmänna snabbkoloniserande epifyter på stammarna. Kyrkogårdslav noterades dock på ett av träden.
Arten gynnas av solexponerad stam och dammimpregnering. Träden står i vars en liten infiltrationsruta,
men omges i övrigt av hårdgjorda ytor.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
Motivering: Ett visst biotopvärde är knutet till alléer av ädellövträd och lindens blomning i juli är värdefull för många insekter. Artvärdet är obetydligt.
5 Idegranshäck och unga lövträd
Beskrivning: Ca 60 m lång tät idegranshäck som är delvis klippt. Från norrsidan har det vuxit in snårbildande björnbär och krypoxbär som tagit över stora ytor. Några unga planterade träd av lind och ek står
glest spridda i häcken. Ett självsått äppleträd finns också här.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
Motivering: Häcken och snåret erbjuder skydd åt småfåglar och insekter. Flera av växterna bidrar också
med blomning och bär. Artvärdet är obetydligt.
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12 Objekt 5 är en idegranshäck bitvis överväxt av björnbär.

13 Objekt 6 är en dubbelsidig ung lindallé vid tullstationen.
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6 Ung lindallé vid tullstationen
Beskrivning: En ung dubbelsidig allé av 10 lindar längs gångbanan in till lastbilsterminalen och tullstationen. Längs båda yttersidorna av allén löper körvägar. Då träden är unga finns endast allmänna
snabbkoloniserande epifyter på stammarna. Träden står i vars en liten infiltrationsruta, men omges i
övrigt av hårdgjorda ytor.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
Motivering: Ett visst biotopvärde är knutet till alléer av ädellövträd och lindens blomning i juli är värdefull för många insekter. Artvärdet är obetydligt.
7 Trädplantering på Hamntorget
Beskrivning: Tät men strukturerad trädplantering av ung oxel vid parkeringen på Hamntorget. De 39
träden står i tre rader och bildar en långssträckt formation. Här förekommer både enskilda infiltrationsrutor kring träden och större ytor av infiltrationsbädd. Trädplanteringen omges av hårdgjorda ytor.
Naturvärdesklass: 4 Visst naturvärde
Motivering: Oxelns rika blomning i juni är värdefull för många insekter och bären äts av en del fåglar som
trastar och sidensvans. Detta ger ett visst biotopvärde. Artvärdet är obetydligt.

14 Objekt 7 är en oxelplantering på Hamntorget.
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Bilaga 2 – Fynd av naturvårdsarter
och värdeelement
I denna bilaga listas fynd av naturvårdsarter och värdeelement. Under värde anges rödlistningsnivå, signalart eller värdeelement. Koordinater anges i SWEREF 99 TM
SWEREF 99 TM, N

SWEREF 99 TM, O

Svart rödstjärt

Art

Värde
NT

1983453

5227104

Grynig dagglav

NT

1984002

5227253

Grynig dagglav

NT

1984028

5227268

Ask

EN

1984032

5227272

Alleskruvmossa
Grynig dagglav

1984034

5227268

NT

1984022

5227234

1984026

5227235

NT

1984004

5227237

1984001

5227236

1984045

5227232

1984051

5227232

Alleskruvmossa
Grynig dagglav
Alleskruvmossa
Grynig dagglav

NT

Alleskruvmossa
Kyrkogårdslav

1983834

5227240

CR

1983387

5227400

Grov hästkastanj

Värdeelement

1983967

5227292

Grov toppkapad pil

Värdeelement

1983988

5227285

Grov hästkastanj, hålträd

Värdeelement

1983968

5227278

Grov pil

Värdeelement

1983998

5227253

Mycket grov ask, jätteträd

Värdeelement

1984031

5227269

Äldre lind, hålträd m mulm

Värdeelement

1984022

5227236

Alm

Äldre lind

Värdeelement

1983999

5227238

Äldre lind, hålträd

Värdeelement

1984046

5227233

Äldre lind

Värdeelement

1984040

5227211

Äldre lind

Värdeelement

1984058

5227209
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