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1. Inledning 
Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av planavdelningen vid Samhällsbyggnadskontoret i 
Oskarshamns kommun. Kontaktperson på kommunen har varit planarkitekt Regina Laine. 
Ansvarig för uppdragets genomförande är Sundh Miljö. Ansvarig på Sundh Miljö är Lennart 
Sundh. Fältarbete och rapportframtagande har gjorts av Lennart Sundh, SUNDH MILJÖ. 

Fältbesök genomfördes den 9–11 juni och 24 juni 2021. 

Inventeringen utgör en komplettering till den naturvärdesinventering som utfördes 2020. 

2. Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun, planerar att upprätta detaljplan på del av 
fastigheten Dragskär 1:5. Syftet med detaljplanen är att inom ett befintligt fritidshus- och 
bostadsområde planlägga för ca 20 nya bostadstomter. Planområdet ligger inom riksintresse för 
naturvård och i ett skärgårdslandskap dominerat av barrskog med stort inslag av berg i dagen. 

Planområdet är ca 10 hektar stort och beläget ca 10 km norr om Oskarshamns tätort. Området 
är indelat i tre delar som här behandlas som ett. Inför inventeringen 2021 tillkom två mindre 
områden som utgörs av skog respektive strandmiljö. 

Naturvärdesinventeringen 2020 visade på förekomst av höga naturvärden i området. Även 
möjligheten att bevara arter i planområdet genom skyddsåtgärder, kompensationsåtgärder, 
särskild skötsel belystes. 

Offertförfrågan om kompletterande inventeringar utgick den 1 mars 2021. Offert på uppdraget 
inlämnades den 17 mars 2021. Beställning av inventeringen erhölls den 12 april 2021. 
 

3. Uppdraget 
Den kompletterande inventeringen syftar till att öka kunskapen om Dragskärs fågelliv med 
fokus på fågelförekomster i juni månad. Kompletteringen inriktas också på inventering av 
skyddsvärda träd och på eftersök av fladdermöss och ekoxe. 

Uppdraget 2021 utgår från uppdragsbeskrivningen som mailades ut i mars. Önskemål som 
framfördes i uppdragsbeskrivningen är; 
”En fågelinventering under juni månad och en bedömning av om ev. hotade arter kan 
komma påverkas av planförslaget. Syns spår av fladdermöss och ekoxe eller andra hotade 
insektsarter? Hur påverkas dessa av föreslagna nya bostadstomter, bör planområdet 
minskats ytterligare för att minska höga värden eller hotade arter”? ”För att kommunen 
ska kunna skydda skyddsvärda träd inom planområdet önskas dessa inventerade och 
markerade på karta (shapefil)”. 
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4. Metodik 
Naturvärdesinventering – nya områden 
Två mindre delar har tillkommit sedan 2020, se bilaga 1. Dessa har inventerats enligt 
standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. För utförlig beskrivning av 
metodiken, se 2020 års rapport, Naturvärdesinventering för Dragskär 1:5, Oskarshamn. 

Skyddsvärda träd 
Inventering av skyddsvärda träd har följt länsstyrelsen i Kalmars rekommendationer. 

Inventeringen inriktas på eftersök av; 

Särskilt skyddsvärda träd: 
• Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället 
under brösthöjd.  
• Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga 
trädslag som är äldre än 140 år.  
• Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med 
utvecklad hålighet i huvudstammen. 

Skyddsvärda träd: 
• stamdiameter i brösthöjd på minst 80 cm. 
• hamlade träd. 
• hålträd med en stamdiameter i brösthöjd på minst 30 cm. 
• träd i en trakt med mycket andra värdefulla träd. 
• biologiskt värdefulla träd med känd förekomst av rödlistad art. 
• äldre senvuxna träd som med hög ålder, ofta med stora partier död ved och grova knotiga 
grenar i kronan och/eller mycket mossor och lavar. 
 
Utöver ovanstående definitioner har Sundh Miljö på eget initiativ tagit med aktiva och värdefulla 
yngelträd för vedlevande insekter, främst tall. 

Fåglar 
Fåglar har inventerats i juni månad. Inventeringen har fokuserat på förekomst av rödlistade och 
hotade fågelarter samt fågelarter som finns upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 
till art- och habitatdirektivet. Fokus har också varit fåglar som anländer sent till landet samt 
nattaktiva arter som nattskärra och tiggande uggleungar. Vid fältbesöken har samtliga 
påträffade fågelarter noterats. 

Fladdermöss  
Fladdermöss har eftersökts med bärbar ultraljudsdetektor och genom okulär inventering. Syftet 
har varit att konstatera närvaro/frånvaro av fladdermöss. 

Ekoxe  
Ekoxe har eftersökts under goda förhållanden för svärmning kvällstid. 
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Övrigt 
Övriga rödlistade evertebrater har eftersökts genom håvning och observationer vid fältbesöken. 

All inventering har inriktats på de avgränsade områden som framgår av detaljplan reviderad i 
augusti 2021, samt det inventeringsområde som gällde i samband med 
naturvärdesinventeringen 2020. Fynd som gjorts utanför området har dock beaktats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta över inventeringsområdets läge 1: 20 000.  
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Karta över inventeringsområdets läge 1: 5 000.  
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5. Allmänt om naturförhållandena 

5.1. Geografi och bebyggelse 
 
Det inventerade området ligger ca 1 mil norr om Oskarshamns tätort och gränsar mot befintligt 
fritidshus- och bostadsområde och skogsmark. Planområdet ligger i Kalmarsunds 
urbergsskärgård som ute på Dragskär till överhängande del domineras av barrskog. Berg i dagen 
är vanligt förekommande. Små körvägar ansluter till delar av området. Inventeringsområdet är 
indelat i tre delar och har en areal av ca 10 ha. Nyligen har grävningar utförts utmed befintliga 
vägar vilket påverkat områdena i viss mån. Sedan 2020 har även merparten av skogsmarken 
gallrats. Området i sin helhet är relativt plant men förekomsten av hällar skapar ändå en lokal 
variation i terrängen. 

5.2. Naturförhållanden 
 
Inventeringsområdets tre delar liknar varandra till stor del. Skogen domineras stort av tall i 
anslutning till torra hällar som förekommer mycket frekvent i området. Blåbärsgranskogen tar 
överhanden på friskare mark med djupare jord nedanför hällarna. På de fåtaliga fuktiga 
partierna som sumpskog, lövkärr och dråg samt kanten av viken i mellersta delen, tillkommer 
glasbjörk, klibbal och Salix, mest gråvide. Här och var kan man se ung asp, ung rönn samt lite 
bokuppslag. Ek, oxel, sälg, sötkörsbär och vildapel förekommer också. Några ekar är riktigt 
gamla och värdefulla som naturvårdsträd. En gammal ek är också en s.k. nyckelart, en art som 
bär upp andra artsamhällen. Skogen är olikåldrig, flerskiktad och nästan alltid med ett visst 
inslag av död ved, både som liggande lågor och som stående torrakor. Även om skogen är 
inbjudande och strukturellt värdefull så finns också spår av gallring och plockhuggning i hela 
området. En större gallring har ägt rum mellan 2020 och 2021. De ofta stora myrstackarna 
vittnar också om ett skogsbruk med lång kontinuitet. Av buskar märks en, rosor, björnbär, slån 
och måbär. Häggmispel visar tecken på spridning också. Lianen vildkaprifol är ganska vanligt 
förekommande. De tre delarna är utöver inslagen av hällar även rika på sten och block. 
Ett av de två nytillkomna delarna som inventerats, utgörs av strand med block och sten. 
Vegetationen är förhållandevis sparsam men till del även representativ för denna del av 
Östersjön. 

Fältskiktet av örter och gräs är artfattigt, glest och magert. De vanliga gräsen kruståtel, 
fårsvingel, rödven, bergven och vårbrodd förekommer regelbundet. Av örter på hällmarkerna 
märks vårspärgel, bergsyra, stensöta, styvmorsviol och ibland den från trädgårdar spridda 
fingerborgsblomman. I den friska blåbärsgranskogen märks förutom blåbär även lingon, 
harsyra, örnbräken, vårfryle, vitsippa, skogsviol, björkpyrola, smultron, harsyra, ekorrbär, 
ängskovall och hallon. På någon enstaka plats har även signalarten blåsippa setts liksom 
skogsfibbla, tandrot, bergsslok och getrams. Även gulmåra kan ses emellanåt. 

Utmed vägarna i området är floran mer varierad med arter som backglim, bergbräsma, flenört, 
fyrkantig johannesört, grönfibbla, gulsporre, häckvicker, piggstarr, skelört, skogsviol, skuggnäva, 
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smörblomma, strimsporre, teveronika och tulkört. Även adventiver som kermesbär förekommer 
på de nyligen grävda ytorna. 

På fuktiga partier och i kanten mot sjön växer småstarr, älggräs, kärrviol, videört, skogsbräken, 
bladvass och blodrot. På stränderna tillkommer salttåg, strandaster, hampflockel m.m. 

Hällmarkerna har en representativ och karakteristisk flora av lavar och mossor. Renlavarna, 
Cladonia ssp., dominerar stort! Arter som förekommer mycket frekvent är grå renlav, Cladonia 
rangiferina och gulvit renlav, Cladonia arbuscula. Även pigglav Cladonia uncialis är mycket 
vanlig. Andra arter är t.ex. syllav, Cladonia cornuta . Tillsammans med renlavarna växer ofta 
islandslav, Cetraria islandica, tuschlav, Lasallia pustulata och små duttar av hedlav, Cetraria 
aculeata. På hällar och solexponerade block märks färglav, Parmelia saxatilis, gulgrön kartlav, 
Rhizocarpon geographicum, brun kartlav, Rhizocarpon badioatrum, grå kartlav, Rhizocarpon 
geminatum, hällav, Melanelia hepatizon, kaklav, Xanthoparmelia conspersa och glatt navellav, 
Umbilicaria polyphylla. 

På block, sten och övrig mager mark dominerar hedmossorna väggmossa, Pleurozium schreberi, 
kvastmossa, Dicranum scoparium, husmossa, Hylocomium splendens, cypressfläta och 
räffelmossa, Aulacomnium palustre stort. Ibland får dessa arter sällskap av signalarten blåmossa, 
Leucobryum glaucum och stor fransmossa. Ptilidium ciliare. 

Av mossor märks i de fuktiga delarna skuggstjärnmossa, Mnium hornum, signalarten blåmossa 
och stor björnmossa, Polytrichum commune. 

Påväxten på barrträden utgörs av en mix av vanliga arter som blåslav, Hypogymnia physodes, 
näverlav, Platismatia glauca, gällav, Pseudevernia furfuracea, pukstocklav, Hypogymnia tubulosa, 
luddig skägglav, Usnea hirta, mjölig trattlav, Cladonia coniocraea och flarnlav, Hypocenomyce 
scalaris. På lövträd och ibland på barr tillkommer slånlav, Evernia prunastri, bitterlav, Pertusaria 
amara, skriftlav, Graphis scripta, gulmjöl, Chrysothrix candelaris, grå tagellav/manlav Bryoria 
capillaris/fuscescens , stocklav, Parmeliopsis ambigua, brämlav, Tuckermannopsis chlorophylla, 
rostfärgad nållav, Chaenotheca ferruginea, fläcklav, Arthonia radiata och signalarten 
kantarellmussling, Plicatura crispa. På död ved ses en del gråtagellav/manlav en del tickor och 
svart spiklav, Calicium glaucellum. Många träd utnyttjas som yngelträd för många vedinsekter, 
exempelvis blompraktbagge och barrträdlöpare. 

Den underliggande berggrunden utgörs av granit, en intrusiv- och ytbergart tillhörande den 
Svekokarelska orogenen. (SGU Bergartskarta). Berggrunden saknar jordlager eller har tunna 
jordlager av isälvssediment och i kanterna mot myrarna även lite torv. (SGU Jordartskarta). Hela 
området ligger under Högsta kustlinjen (SGU 2016).  
 

https://artfakta.se/naturvard/taxon/umbilicaria-polyphylla-230242
https://artfakta.se/naturvard/taxon/parmeliopsis-ambigua-229500
https://artfakta.se/naturvard/taxon/plicatura-crispa-5561
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Larv av sexfläckig bastardssvärmare, Dragskär 2021. Foto: Sundh Miljö 

5.3. Kort om markanvändningshistorian 
 

Utsnitt ur från ekonomisk karta från 1979. Källa Lantmäteriet. Överenstämmelsen med ekonomiska kartan 
från 1943 är mycket god. Den största skillnaden är att merparten av bostäderna saknas där. 
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Av äldre ekonomiska kartor från 1941 och 1979 framgår att markanvändningen av allt att döma 
har utgjorts av extensivt skogsbruk för självhushåll samt troligen även för skogsbete. 

5.4. Befintligt underlag 

ArtPortalen 
Artportalen är en viktig källa för information om arter som påträffats i Sverige. Från 
inventeringsområdet saknas fynd av rödlistade arter. 

Från närområdet har följande rödlistade arter rapporterats. Havsörn, kricka, bergand, ejder, 
alfågel, gråtrut, havstrut, entita, talltita, björktrast, vinterhämpling och gulsparv. Rapporterna 
härrör från en och samma lokal. Rödlistade fynd utgörs enbart av fåglar. 

Andra rapporterade arter intressanta från naturvårdssynpunkt är: 

• Från fågeldirektivets bilaga 1 finns fynd av havsörn, salskrake, silvertärna och trädlärka. 
• Granvitmossa och gulvit renlav ingår i habitatdirektivets bilaga 5. 
• Främmande arter som rapporterats från närområdet är rovfjäril och kanadagås. 

Riksintressen 
Inventeringsområdet berörs av ett område som är av riksintresse för naturvård. Området 
benämns Västervik och Oskarshamns skärgårdar och har områdesnummer: NRO08002. 
Riksvärden är skärgårdslandskapet med rik fauna och flora, våtmark och naturskog m.m. 
Värdeomdömet beskrivs som: Mycket välutbildad urbergsskärgård med stora geologiska och 
biologiska värden. Furö längst i söder avviker geologiskt genom att den är uppbyggd av kambrisk 
sandsten. Stor mångformighet i den marina topografin och det marina växt- och djurlivet. 
Betydelsefullt område i kedjan av skärgårdsområden i salthaltsgradienten längs Sveriges kust. 
Representativt odlingslandskap med lång kontinuitet och stort inslag av naturbetesmarker med 
representativa och art- och individrika växtsamhällen. Art- och individrik häck- och 
sträckfågelfauna. 

Skyddad natur 
Inventeringsområdet berörs inte av naturvärden som redovisas under naturvårdsverkets 
verktyg Skyddad natur. Strax norr om Dragskär ligger dock ett naturreservat och Natura 2000-
område, Virbo med Ekö skärgård (SE0330127). Reservatet består av en större huvudö, Ekö, ett 
antal mindre öar och en fastlandsdel vid Virbo. Området präglas av några parallella, branta 
bergsryggar som löper ut i uddar på Ekös östra sida. Vegetationen på ryggarna är sparsam med 
tallar och enbuskar. Mellan ryggarna består skogen mest av ek, men här växer även en del gran. 
Många granar har nått en ansenlig ålder och en hel del har fallit omkull, vilket ger 
urskogskaraktär åt delar av ön. I väster finns en artfattig ekskog, där kruståteln dominerar bland 
gräsen. 

Skogens pärlor 
Inventeringsområdet saknar information på Skogsstyrelsens verktyg Skogens pärlor. 

Grönplan 
Oskarshamns kommun saknar aktuell grönplan/grönstrukturplan. 
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Naturvårdsprogram 
Oskarshamns kommun saknar ett kommuntäckande naturvårdsprogram. 

Lövskogsinventering 
Oskarshamns kommun saknar en kommuntäckande lövskogsinventering. 

Trädinventering 
Oskarshamns kommun saknar en kommuntäckande inventering av skyddsvärda träd. En 
inventering av stora träd ("jätteträd") inom Oskarshamns kommun påbörjades emellertid av 
biologiska muséet i Oskarshamn år 2002. De träd som ingår i inventeringen skall ha en minsta 
diameter av 1 m i brösthöjd, vilket motsvarar en omkrets av 314 cm. Vid slutet av år 2014 hade 
994 sådana träd registrerats. 

Projekt Trädportalen 
Inga träd finns redovisade på ArtPortalen under projektet Trädportalen. 

Översiktsplan 
En ny Översiktsplan håller på att tas fram av Oskarshamns kommun. Under tiden 6 november 
2017 till den 22 januari 2018 fanns förslaget till ny översiktsplan ute på samråd och då fanns det 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Den 25 februari fattade kommunstyrelsen beslut 
att godkänna förslaget till ny översiktsplan för utställning. Under tiden 4 mars till 4 maj 2020 
finns det möjlighet att lämna synpunkter på planen. 

Skyddsvärd ek. Foto: Sundh Miljö 
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6. Resultat 2021 
Naturvärdesinventeringen – nya områden 
 
Två nya delområden har inventerats 2021. Inget av dessa har fallit ut som naturvärdesobjekt 
enligt den standardiserade metodiken för naturvärdesinventeringar. Områdena beskrivs ändå 
nedan. 

Objekt A 
 
Områdesbeskrivning 
Mestadels fuktig skog med björk omgiven av gran, tall och ek. I fältskiktet växer flaskstarr, tuvull, 
blåbär, lingon, kruståtel, vårfryle och örnbräken. Bottenskiktet är artfattigt med bl.a. blåmossa 
och vitmossor. En del död ved förekommer med påväxt av björkticka. Myrbagge noterades. En 
del stagnant vatten förekommer vilket märks genom myggrikedomen. Härmsångare.  
 
Inventerare  Lennart Sundh 
 
Naturtyp  Skog och träd 
 
Biotop  Sumplövskog 
 
Biotopvärde  Obetydligt 
 
Artvärde  Obetydligt 
 
Värdestrukturer/element  Olikåldrigt, flerskiktat, död ved, stagnant vatten 
 
Naturvärdesklass  - 
 

 
Foto från utökningen, skog, Dragskär 2021. Foto: Sundh Miljö 



Kompletterande naturinventering Dragskär, Oskarshamns kommun 

12 
 

Objekt  B 
 
Områdesbeskrivning 
Strandmiljöer med block, sten, klippor samt artificiell stenmiljö. Den östra utpekade delen 
utgörs delvis av en i vattnet utstickande klippa. Ansträngningar har gjorts för att binda ihop 
klippan med stranden genom att lägga dit skrotsten och tegelsten. Klippan är ca 3 x 2 meter. 

Floran på stranden utgörs berggröe, bergkorsört, flädervänderot, glesstarr, gul fetknopp, 
gulkämpar, hampflockel, klibbal, krusskräppa, kråkvicker, käringtand, Rosa sp, rödsvingel, 
salttåg, stinknäva, slån, strandaster, strandkvanne, tulkört, vildkaprifol och åkermynta. På 
klippan växer strandbrosklav och i vattenbrynet blåstång. 

I nästa område som ligger ca 30-40 meter väster om ovanstående har stranden karaktären av 
stenstrand. Här växer glesstarr, hampflockel, hårdsvingel, krusskräppa, kråkvicker, käringtand, 
salttåg, strandaster, strandkvanne och tulkört. Här finns även någon tall, björk, asp och sälg, alla 
unga träd. På käringtand hittades en larv av den rödlistade arten sexfläckig bastardsvärmare. 
Båda delarna präglas av strandens stenar och block.   
 
Inventerare  Lennart Sundh 
 
Naturtyp  Havsstrand 
 
Biotop  Strandbergs- och klapperstensvegetation 
 
Biotopvärde  Obetydligt 
 
Artvärde  Obetydligt 
 
Värdestrukturer/element  Skrymslen 
 
Naturvärdesklass  - 
 

 
Västra delen av objekt B 2021. Foto Sundh Miljö 
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”Klippan” i östra delen av objekt B, 2021. Foto Sundh Miljö 
 

 
Östra delen av objekt B 2021. Foto Sundh Miljö 
 
 
Fåglar 
Fågellivet har undersökts från slutet av april och mitten av maj 2020 samt juni 2021. Fokus har 
varit rödlistade arter och arter som ingår i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och 
habitatdirektivet.. 

Inom inventeringsområdets tre delområden, samt årets tillägg, bedöms några relevanta 
fågelarter kunna häcka inom exploateringsområdet. Av dessa har två arter noterats båda åren 
nämligen grönfink och ärtsångare. Arter som noterats endast ett av åren och som bedöms kunna 
häcka inom området är entita, talltita, grönsångare och spillkråka. Trädlärka som är en EU-art 
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hördes sjunga i området 2021. Utöver de rödlistade arterna och trädlärka är enligt Sundh Miljö´s 
bedömning även gök, tofsmes, svartmes och trädpiplärka av intresse, arter som hörts och setts 
båda åren. 

När det gäller övriga naturvårdsarter så har flera fågelarter påträffats som inte har stark 
relevans för bedömningen av naturvärdet i inventeringsområdet eller för en ev. exploatering. 
Dessa arter är röd glada, fiskmås, fisktärna, gråtrut, havsörn, hussvala, skrattmås, skräntärna, 
svartvit flugsnappare, sävsparv och tornseglare. 

Fladdermöss  
Eftersök av fladdermöss gjordes i juni 2021. Undersökningen genomfördes med en 
ultraljudsdetektor och genom okulära observationer. 

Förutsättningarna var mycket goda de kvällar som inventeringen genomfördes. 

Inom hela inventeringsområdet, från sydost till nordväst påträffades födosökande fladdermöss. 
De arter som artbestämdes utgörs av Sveriges vanligaste arter, dvärgpipistrell och 
nordfladdermus. Flest fynd som rapporterats i landet har nordfladdermus som också har ett 
större utbredningsområde. Nordfladdermusens population minskar dock vilket föranlett att den 
finns med på Sveriges rödlista i kategorin NT, (Nära hotad). 

Ekoxe  
Ekoxe är rapporterad på ArtPortalen från Draget, alldeles strax efter brofästet, 2013 och 2019. 
Från Dragskär i övrigt och från inventeringsområdet saknas dock rapporter helt. 

Under kvällen den 9 och 10 juni samt den 24 juni eftersöktes svärmande ekoxe. Förhållandena 
var ypperliga, i synnerhet den 24 juni. Vid inventeringen den 24:e deltog två inventerare 
placerade dels i sydost, dels i mitten av inventeringsområdet. Dessa observationsplatser 
bedömdes som strategiska med hänsyn till ekoxens förkärlek till ek. 

Undersökningen gav negativt resultat, inga fynd av ekoxe gjordes. 

Övrigt 
Vid inventeringarna av nya delområden, skyddsvärda träd m.m. har naturvårdsintressanta arter 
regelbundet noterats. Trots goda förhållanden för exempelvis flygande dagfjärilar har få fynd av 
naturvårdsintressanta arter påträffats. 

Det mest spektakulära fyndet är den hotade och sällsynta fjärilen flenörtskapuschongfly, 
Cucullia scrophulariae. Flera larver av denna art påträffades utmed vägen nere i den sydöstra 
delen. Flenörtskapuschongfly lever som namnet antyder på växten flenört och är klassad som 
hotad i kategori VU, (Sårbar). Arten har rapporterats 6 gånger tidigare från Oskarshamns 
kommun, samtliga fynd från 2020 och 2021. Det plötsliga uppträdandet de senaste åren kan 
tyda på att arten expanderar framgångsrikt. 
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Larv av flenörtskapuschongfly, Dragskär 2021. Foto: Sundh Miljö 

I ett av de nya strandnära områdena påträffades larven av sexfläckig bastardsvärmare, Zygaena 
filipendulae. Arten har rapporterats på ArtPortalen 55 gånger från Oskarshamns kommun under 
perioden 2007-2021. Sexfläckig bastardsvärmare är rödlistad i kategorin NT, (Nära hotad). 

Blompraktbagge, Anthaxia similis, påträffades på kådande tall utmed vägen. Arten är inte 
rödlistad men har tidigare varit det. Exemplaret som sågs höll sig troligen vid det träd som den 
kläckts. Från Oskarshamns kommun finns 15 fynd rapporterade mellan 1999-2017. 

En art av praktbaggar, Agrilus sp., håvades på ek den 24 juni. Denna grupp av svårbestämda 
praktbaggar är sparsamt rapporterade från Oskarshamns kommun på ArtPortalen.  

Vanlig myrlejonslända, Myrmeleon formicarius, noterades på ett ställe i inventeringsområdet. 
Myrlejonsländor är mycket sparsamt rapporterade från Oskarshamns kommun. 
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7. Sammanfattning av områdets 
naturvärden 
Det inventerade området ute på Dragskär har till största delen låga – måttliga naturvärden. 
Skälet är dels att området är litet dels att området består av hällmarksskogar och 
blåbärsgranskogar med mycket litet inslag av andra naturtyper. Dessa naturtyper är naturligt 
artfattiga, i synnerhet på kalkfattig mark. Inom det inventerade området har 8 naturvärdsobjekt 
identifierats som redovisats i rapport från 2020. Dessa objekt har naturvärdesklasser som 
varierar från påtagligt till lågt, se denna rapport. 

Inventeringen 2021 påverkar inte bedömningen från 2020 i grunden. Dock kan konstateras att 
nästan all skog har gallrats sedan förra året. Gallringen ser överlag ut att ha skett med måttlighet 
och där eken sparats i hög utsträckning. Intrycket av den höga graden av naturlighet som 
åberopades 2020 har dock kommit på skam idag. 

Inventeringen av skyddsvärda träd har i högre grad preciserat var naturvårdsintressanta träd 
finns inom området. Utöver länsstyrelsen i Kalmars definition har även Sundh Miljö 
uppmärksammat träd som har funktion som yngelträd för olika vedlevande insekter. Det finns 
ett stort antal sådana träd och de som redovisas är de som idag utmärker sig som ekologiskt 
funktionella träd. Trädens attraktion för olika insektsarter varierar med trädets biologiska 
utveckling och över tid så kommer nya träd ingå i successionen av särskilt ekologiskt värdefulla 
träd. Detta förutsatt att träd, främst ek och tall, regelbundet sparas från avverkning. 

Fågelarter med starkast bäring på de tre inventerade delarna och som utgör naturvårdsarter är 
spillkråka, entita, talltita, grönfink, grönsångare, trädlärka och ärtsångare. Enligt Sundh Miljö´s 
uppfattning är även gök, tofsmes, svartmes och trädpiplärka av visst intresse. När det gäller 
övriga naturvårdsarter så har flera fågelarter påträffats som inte har stark relevans för 
bedömningen av naturvärdet i inventeringsområdet eller för en ev. exploatering. Dessa arter är 
röd glada, skräntärna, skrattmås, fiskmås, fisktärna, skrattmås, svartvit flugsnappare, sävsparv 
och havsörn. 

Fladdermöss har påträffats inom hela området. Två arter har artbestämts men ytterligare några 
arter kan förekomma. Fladdermöss är fridlysta och den påträffade nordfladdermusen är också 
rödlistad som NT, (Nära hotad). 

När det gäller kärlväxter har inga arter av särskilt intresse påträffats. Svamparna ekticka och 
tallticka är rödlistade vedsvampar som påträffats. Tallticka är även signalart inom skogsbruket. 
Av lavar har inga hotade arter hittats men hällmarkerna är bemängda med renlavar som ingår i 
art- och habitatdirektivets bilaga 5. Även fynden av korallav och sprödlav bedöms ha visst 
naturvårdsintresse liksom fyndet av de fridlysta reptilerna skogsödla, kopparorm och huggorm. 

Av övriga insekter har den rödlistade arten flenörtskapuschongfly och sexfläckig 
bastardsvärmare påträffats. Värdväxter som nyttjades vid påträffandet var flenört respektive 
käringtand. Ytterligare några intressanta fynd har också gjorts. 
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8. Bedömning av påverkan av 
naturvärden vid exploatering 
Naturvårdshänsyn kan och bör tas ute på Dragskär vid framtida exploatering. Områden med 
rödlistade arter bör i första hand undantas. Av bilaga 4 i rapporten från 2020 framgår vilka 
områden som bedöms som olämpliga eller känsliga från naturvärdessynpunkt och därmed 
olämpliga för exploatering. 

En allmän aspekt på exploatering av skärgården genom bebyggelse är att arter utsätts för att allt 
högre tryck i sina naturliga miljöer. Detta gäller såväl på land som i vatten. För att minimera den 
negativa effekten av exploateringar är det därför viktigt att i så hög utsträckning som möjligt ta 
hänsyn till kända natur- och miljövärden. 

Skyddsvärda träd 
Skyddsvärda träd som identifierats på Dragskär utgörs av ek, tall, asp och sälg. Flertalet av dessa 
finns idag utanför exploateringsområdena. I norra delområdet finns dock flera yngelträd av 
främst tall enligt Sundh Miljös kriterier. Värdefulla träd som påträffades 2020 har genomgående 
sparats vid den senaste gallringen. 

Bedömning 
De flesta påträffade skyddsvärda träd bedöms undgå exploatering genom den hänsyn som redan 
tagits efter naturvärdesinventeringen 2020 och på grund av att flertalet träd, främst ekar, finns 
utanför planområdet. De tallar som utgör yngelträd för vedlevande insekter i norra delområdet 
bedöms inte kunna sparas fullt ut vid en exploatering. Därför bör relevanta 
kompensationsåtgärder övervägas, t.ex. genom anläggning av faunadepåer.  
 
Fåglar 
De naturvårdsintressanta fågelarter som i första bedöms kunna häcka inom 
exploateringsområdena, eller utnyttja dessa för födosök, är som tidigare nämnts spillkråka, 
entita, talltita, grönfink, grönsångare, trädlärka och ärtsångare. Inga bofynd har dock gjorts av 
dessa arter. 

Bedömning 
Genom exploateringen kommer ovanstående fågelarter få minskat livsutrymme på Dragskär. 
Arterna bedöms ändå kunna finnas kvar i området även efter en exploatering. 

Fladdermöss 
På flera ställen har födosökande fladdermöss påträffats. Inga yngelkolonier eller andra boplatser 
har påträffats. De miljöer som har störst förutsättningar att hysa fladdermöss på Dragskär är 
framför allt alla hus och andra byggnader. Även håligheter och öppna sprickor i träd är goda 
habitat för fladdermössen. 

Bedömning 
Genom exploateringen kommer fladdermöss få minskat livsutrymme på Dragskär. Arterna 
bedöms ändå kunna finnas kvar i området även efter en exploatering. 
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Svamp 
Rödlistade svamparter har hittats på tall och ek. Dessa skyddsvärda träd är viktiga att bevara. 
Under 2021 gjordes ett nyfynd av tallticka. 

Bedömning 
Förutsatt att den hänsyn som tagits efter naturvärdesinventeringen 2020 gäller framöver, och 
att hänsynen tillämpas i praktiken och i alla led, bedömer Sundh Miljö att träd med rödlistade 
svampar kommer att finnas kvar även efter en exploatering. Flera träd undgår exploatering på 
grund av att flertalet träd, främst ekar, finns utanför planområdena. Även det nya fyndet av 
tallticka växer på en tall som finns utanför utpekat exploateringsområde.  

Insekter 
Av rödlistade insekter har flenörtskapuschongfly och sexfläckig bastardssvärmare påträffats. 
Ekoxe förekommer enligt ArtPortalen på Dragskär men har inte påträffats vid inventeringen. 

Bedömning 
Båda fjärilsarterna bedöms kunna fortleva i området. De gynnas av att det finns ljusöppna ytor 
med ärtväxter för den sexfläckiga bastardssvärmaren och att flenört ges utrymme att utveckla 
bestånd utmed de vägar och bryn som förekommer i området. Ingen av arterna bedöms 
missgynnas specifikt av en eventuell exploatering.  
 
Ekoxen kommer enligt Sundh Miljö´s bedömning inte att påverkas av en eventuell exploatering. 
Detta förutsatt att ekar fortsatt sparas och återväxten av ek prioriteras vid skogsbruket i 
området. 

Blompraktbagge kan leva kvar förutsatt att tall i varierande ålder och stadier fortsatt får 
förekomma på Dragskär. 

Myrlejonslända bedöms kunna leva kvar på Dragskär förutsatt att sandiga områden fortsatt får 
förekomma. 

Agrilus sp, art av praktbagge bedöms inte påverkas av en eventuell exploatering. Detta förutsatt 
att ekar fortsatt sparas och återväxten av ek prioriteras vid skogsbruket på Dragskär. 
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    Bilaga 1: Karta över nya delområden NVI 2021. 
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    Bilaga 2: Karta över skyddsvärda ekar. 
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    Bilaga 3: Karta över skyddsvärda träd exkl. ekar juni 2021. 
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    Bilaga 4: Karta över fynd av fladdermöss juni 2021. 
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      Bilaga 5: Karta över naturvårdsarter och andra intressanta arter av evertebrater. 
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Bilaga 6. Lista över påträffade fågelarter på Dragskär 2020-2021 
              

  
Rödlistekate

gori 
”§
” 

Trolig häckare 
inom 

inventeringsom
rådet 

Trolig häckare i 
omgivningen 

närmast 
inventeringsom

rådet 

Trolig häckare i 
omgivningen 
längre från 

inventeringsom
rådet 

Rastande/ 
förbiflyga

nde 
Grågås         x   
Snatterand         x   
Gräsand         x   
Ejder EN       x   
Knipa         x   
Gråhäger         x   
Storskarv         x   
Röd glada   x     x   
Havsörn NT x       x 
Strandskata         x   
Morkulla     x       
Drillsnäppa       x     
Skogssnäppa       x     
Rödbena           x 
Gluttsnäppa           x 
Skrattmås NT       x   
Skräntärna NT x     x   
Fiskmås NT       x   
Havstrut         x   
Gråtrut VU       x   
Fisktärna   x     x   
Silvertärna         x   
Ringduva     x       
Gök     x       
Tornseglare EN       x   
Större 
hackspett     x       
Spillkråka NT x   x     
Skata       x     
Nötskrika     x       
Kaja       x     
Kråka       x     
Svartmes     x       
Tofsmes     x       
Entita NT     x     
Talltita NT   x       
Blåmes     x       
Talgoxe     x       
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Trädlärka EU-art   x       
Ladusvala       x     
Hussvala VU     x     
Lövsångare     x       
Gransångare     x       
Grönsångare NT   x       
Rörsångare       x     
Härmsångare     x       
Svarthätta     x       
Trädgårdssånga
re     x       
Ärtsångare     x       
Törnsångare       x     
Kungsfågel     x       
Gärdsmyg     x       
Nötväcka       x     
Trädkrypare     x       
Koltrast     x       
Taltrast     x       
Dubbeltrast     x       
Grå 
flugsnappare     x       
Rödhake     x       
Näktergal       x     
Svartvit 
flugsnappare NT     x     
Rödstjärt     x       
Pilfink       x     
Järnsparv     x       
Sädesärla       x     
Trädpiplärka     x       
Stare VU     x     
Bofink     x       
Stenknäck       x     
Grönfink EN   x       
Hämpling       x     
Gråsiska     x      
Steglits       x     
Grönsiska     x       
Sävsparv NT     x     
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