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Fördjupad artinventering och 
Naturvärdesinventering (NVI),  
Åmot 1:97 m fl., Laholms kommun 
2019-09-26 

 
Fig.	1	Inventeringsområdet	är	en	mosaik	av	olika	sandmarkshabitat	som	även	breder	ut	
sig	på	de	östra	delarna.	Fotoriktning	mot	Birger	Pers	väg	och	öster.	
 

Sammanfattning 
Som	svar	på	det	samrådsyttrande	som	kommit	från	Länsstyrelsen	(2019-03-21)	har	en	
ytterligare	komplettering	av	den	ursprungliga	Naturvärdesinventeringen	(NVI)	skett.	
Det	har	inneburit	en	fördjupad	artinventering	och	bedömning	av	ekologisk	funktion	
samt	påverkan	av	värdefulla	naturtyper	genomförts	i	området.	
		
Flera	rödlistade	arter	förekommer	inom	området	(Nvo	1	och	Nvo	2	i	den	tidigare	
Naturvärdesinventeringen)	som	havstapetserarbi	Megachile	leachellaNT,	sandrottryffel	
Scleroderma	septentrionaleNT	och	ängspiplärka	Anthus	pratensisNT,	se	bilaga	1.	Vissa	
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fågelförekomster	som	sånglärka	Alauda	arvensisNT	är	även	förtecknade	i	
Artskyddsförordningen.	Fågelförekomsterna	bedöms	sakna	betydelse	då	dessa	arter	rör	
sig	över	stora	områden	och	det	aktuella	området	är	så	litet	och	inte	heller	utgör	någon	
viktig	häckningsmiljö.	Den	aktuella	ytan	(Nvo	2)	används	framför	allt	för	födosök.	Inga	
häckningar	av	fåglar	eller	stora	bokolonier	av	marklevande	insekter	har	hittats.	
Bevarandestatusen	av	de	rödlistade	arterna	bedöms	försumbar	då	förlusten	av	
födosöksområden	är	mycket	liten.	Sådana	kvaliteter	kan	kompenseras	väl	på	de	platser	
där	kompensationsåtgärder	föreslås	(se	bilaga	2).	Den	planerade	gång	och	cykelvägen	
kan	utformas	så	att	påverkan	på	den	västra	delen	blir	mycket	liten,	vissa	delar	är	redan	
av	en	mindre	parkeringsplats	och	toalettbyggnad.	
På	nedfarten	till	stranden	i	områdets	sydvästra	del	kan	en	blandning	av	naturgrus	(0–8	
mm)	tillsammans	med	max	40	%	stenmjöl/bergkross	användas	av	det	material	som	
läggs	på	stigen.	Då	bör	en	rimlig	kompromiss	mellan	stabilitet	för	besökande	och	
livsmiljö	för	djur	och	växter	nås.	
Det	skyddsområde	för	ev.	översvämningar	som	ligger	inom	planen	kan	utformas	så	att	
den	liknar	en	sandblotta.	I	den	grunda	sänkan	ges	möjligheter	för	nya	fröplantor	att	gro.	
Kanterna	ger	möjligheter	för	bobyggande	insekter.	Inget	främmande	material	som	
matjord	eller	kross	ska	läggas	i	skyddsområdet.	

Tidigare NVI och förslag till kompensationsområden 
En	Naturvärdesinventering	på	fältnivå	i	detalj,	med	tillägget	Detaljerad	artförekomst,	
Naturvärdesklass	har	tidigare	genomförts	och	redovisas	på	karta.	Då	redovisades	ett	
område	av	klass	2	(nvo	1)	och	ett	med	naturvärdesklass	3	(nvo	2).	Möjligheter	att	på	
samma	plats	eller	i	direkt	närhet	utföra	kompensatoriska	åtgärder	bedöms	som	
begränsade.	Däremot	utreddes	möjligheterna	till	så	kallade	kompensatoriska	åtgärder	i	
en	särskild	utredning	från	2018-03-29.	Denna	har	nu	till	del	omarbetats	och	
kompletteras	och	bedöms	väl	kompensera	den	påverkan	av	biologisk	mångfald	som	sker	
på	Åmot	1:97,	se	bilaga	2.	
Eventuella	fornminnen	eller	strandskyddsaspekter	behandlades	inte	inom	detta	
uppdrag.	

Syfte 
Artinventeringen ska visa på eventuella förekomster av naturvårdsintressanta arter och utgöra 
ett underlag för bedömningar kring arternas bevarandestatus och områdets ekologiska 
funktion. Förslagen på kompensationsområden och åtgärder kommer att stärka och utveckla 
hela strandområdets ekologiska funktion genom den kvalitetstförädling som åtgärderna 
medför (pollen/nektar/boplatser). De åtgärderna kommer även att stärka den gröna 
infrastrukturen i strandområdet då avskiljande skogsområden öppnas upp och platser med 
föda och boplatser hamnar i ett tätare kluster. 
 
Syftet	med	den	grundläggande	Naturvärdesinventeringen	(NVI)	är	att	identifiera	och	
avgränsa	de	geografiska	områden	i	landskapet	som	är	av	positiv	betydelse	för	biologisk	
mångfald	samt	att	dokumentera	och	naturvärdesbedöma	dessa.	Klassningen	av	objekten	
sträcker	sig	från	högsta	naturvärde,	naturvärdesklass	1	(störst	positiv	betydelse	för	
biologisk	mångfald),	via	objekt	med	högt	naturvärde,	naturvärdesklass	2	(stor	positiv	
betydelse	för	biologisk	mångfald),	till	objekt	med	påtagligt	naturvärde	naturvärdesklass	3	
(påtaglig	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald).	I	denna	inventering	är	även	objekt	
med	naturvärdesklass	4	(viss	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald)	identifierade	och	
landskapsobjekt	(ett	geografiskt	område	av	landskapsekologisk	karaktär).	
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Fig.	2	Bedömningsgrunderna	art	respektive	biotop	leder	till	en	viss	naturvärdesklass.	Från	
standarden	SS199000:2014.	
 

Metod 
Under 2019 har en fördjupad artinventering med fokus på kärlväxter, insekter, fåglar och 
svampar genomförts. 
Naturvärdesinventeringen	följer	standarden,	SS199000:2014.	För	definitioner	av	
begrepp	m	m	se	denna	standard	och	fig.	2	för	bedömningsgrunder	för	
naturvärdesobjekten.	För	bedömningsgrund	art	används	bland	annat	förekomsten	av	
rödlistade	arter.	
Rödlistning	av	arter	sker	på	nationell	nivå	i	femårsperioder	av	Artdatabanken	på	
Sveriges	Lantbruksuniversitet.	Enligt	internationellt	överenskomna	kriterier	bedöms	
Sveriges	djur,	växter	och	svampar	och	listan	tar	upp	vilka	arter	som	riskerar	att	
försvinna	från	Sverige	och	varför	arterna	är	hotade	enligt	kategorierna	i	figuren	nedan	
där	LC	innebär	att	arten	är	bedömd	men	inte	rödlistad.	
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Fig.	3	De	kategorier	som	används	i	den	s.k.	Rödlistan,	från	VU,	EN,	CR	och	RE	kallas	även	
för	hotade	arter.	

Vid	NVI	på	fältnivå	ska	inventering	i	fält	ingå.	Fältinventeringen	ska	utföras	på	ett	sätt	så	
att	utföraren	utifrån	beprövad	kunskap	och	erfarenhet	eftersöker	de	biotopkvaliteter	
och	arter	som	är	av	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	inom	respektive	naturtyp.	
De	enskilda	artförekomsterna	redovisas	i	särskilda	excel-fil.	
 

Uppdrag 
Inventeringen	ska	utföras	som	en	NVI	på	fältnivå	i	detalj	med	tilläggen	Detaljerad	
artförekomst,	naturvärdesklass	4	samt	en	utredning	om	möjligheter	till	
kompensationsåtgärder.	Definitioner	finns	i	SS	199000:2014.	Samma	villkor	gäller	för	
den	fördjupande	artinventeringen.	
 
Utförare 
Uppdraget	utfördes	av	MiNA	natur,	Kill	Persson,	biolog.	
 
Tidpunkt 
Fältinventeringen	utfördes	under	april-september	2019.	Framför	allt	har	insekter,	
fåglar,	kärlväxter	och	svampar	eftersökts.	Flera	fältbesök	har	skett	under	perioden	
sammanlagt	5	st.	då	förekomster	av	de	berörda	artgrupperna	antecknats.	I	vissa	fall	har	
enstaka	exemplar	samlats	för	kvalitetssäkring	av	artbestämningen.	
 

Allmän beskrivning av inventeringsområdet 
Ingen	ny	beskrivning	eller	klassning	av	naturvärdesområden	har	skett	under	2019	då	
fältarbetet	koncentrerats	till	artinventeringar	och	bedömningar	kring	ekologisk	
funktion	och	kompensationsområden.	
Inventeringsområdet	består	av	själva	dynområdet	väster	om	Norra	strandvägen	som	
mot	havet	begränsas	av	sandstranden.	Området	utanför	N	Strandvägen	som	i	kanten	
påverkas	av	den	planerade	gång-	och	cykelvägen	samt	den	skyddszon	för	
översvämningar	är	redan	idag	använt	för	parkeringsplatser	och	gångstigar	till	en	mindre	
toalettbyggnad.	Ytterligare	väster	om	dessa	breder	dynlandskapet	ut	sig	med	typiska	
vegetationsinslag	som	krypvide	och	olika	blommande	örter	som	blåmunkar	och	olika	
fibblor.	
Även	öster	om	N	strandvägen	ingår	ett	område	som	kallas	”Färes”.	Större	används	som	
parkeringsplats,	men	i	den	nordöstra	kanten	finns	en	sandhed	med	ett	stort	inslag	av	
typiska	arter	som	olika	örter,	insekter	och	svampar.	Planområdet	i	väster	och	drygt	en	
tredjedel	av	den	östra	delen	är	en	mosaik	av	framför	allt	två	naturtyper	som	”vita	och	
grå	dyner	2120–2130”	den	övriga	marken	består	av	parkeringsplatser	och	området	kring	
en	toalettbyggnad.		
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Artinventering 2019 och påverkan av bevarandestatus 
Under	våren,	sommaren	och	tidig	höst	2019	har	området	besökts	vid	6	tillfällen.	
Förekommande	arter	har	antecknats	och	sedan	sammanställts	i	en	excel-fil	med	flikarna	
kärlväxter,	insekter,	fåglar	och	svampar.	Förutom	arternas	svenska	och	vetenskapliga	
namn	så	anges	om	arterna	klassas	som	typiska	arter	för	sina	habitat,	rödlistade	eller	
fridlysta	i	landet.	
 
Fynd	av	5	rödlistad	arter	finns	inom	området,	insekterna	havstapetserarbi,	
hedpärlemorfjäril,	fåglarna	sånglärka	och	fältpiplärka	samt	svampen	sandrottryffel.	För	
övriga	artförekomster	se	bilaga	2.		Av	dessa	påverkas	insekterna	och	fåglarna	direkt	av	
förändringen	på	den	inre	östra	delen	av	planområdet.	Dock	är	området	litet	0,3	ha	och	
spelar	ingen	viktig	roll	för	dessa	arter,	inga	häckningar	eller	bokolonier	påträffades.	
Ytan	används	som	födosöksytor	där	exempelvis	blombesökande	bin	och	fjärilar	hittar	
pollen	och	nektar.	På	de	föreslagna	kompensationsytorna	kan	sådan	kvaliteter	som	
boplatser,	pollen	och	nektar	att	stärkas	och	då	kommer	helhetsvärdet	på	strand-	och	
hedområdet	att	öka.	Svampen	sandrottryffel	hittades	ute	i	dynområdet	väster	om	N	
Strandvägen	och	påverkas	inte	av	den	föreslagna	planen.	
	
En	exploatering	av	Åmot	1:97	med	en	hotellbyggnad	innebär	ett	ökat	besökstryck	i	
närområdet.	Bedömningen	är	att	den	stora	merparten	av	gäster	och	besökare	använder	
den	väg	som	går	till	stranden	i	områdets	södra	kant.	Denna	led	är	redan	anspråkstagen	
och	fler	fotgängare	på	stigen	förändrar	inte	den	påverkan	som	redan	finns	i	och	med	
passagen	till	stranden.	Däremot	kan	det	inte	uteslutas	att	det	även	blir	ett	ökande	spritt	
strövande	i	området	mellan	N	Strandvägen	och	havet.	Under	förutsättning	att	det	sker	
som	ett	normalt	vandrande	på	strandheden	bedöms	det	inte	ha	någon	större	negativ	
påverkan.	Området	här	är	redan	partiellt	privatiserad	med	de	dynstugor	som	är	
etablerade	sedan	lång	tid	tillbaka.		
I	dyner	och	sandmarker	förekommer	ofta	en	småskalig	störning	bland	annat	i	form	av	
stigar	eller	grävande	från	djur	som	exempelvis	kaniner.	I	en	begränsad	form	är	detta	
inget	negativt	men	en	sådan	balans	råder	innebär	att	inga	nya	anläggningar	eller	
promenadstråk	anläggs.	Om	så	skulle	ske	måste	deras	påverkan	bedömas	enskilt.	Längs	
N	Strandvägens	västra	sida	finns	redan	i	dag	ett	antal	parkeringsplatser	och	områden	
med	mer	slitna	ytor	så	en	eventuell	gång-	och	cykelväg	här	innebär	inte	att	någon	
ytterligare	påverkan.	När	markarbeten	sker	i	dyn-	och	sandområden	är	det	alltid	viktigt	
att	tänka	på	hur	arbetet	genomförs	som	exempelvis	att	inga	ytor	beläggs	med	matjord	
eller	att	planteringar	anläggs	med	växtmaterial	som	kan	bli	problem	i	framtiden	som	
vresros,	blomsterlupin	eller	andra	spridningsbenägna	arter.	

Ekologisk funktion och grön infrastruktur 
Fåglar,	insekter,	växter	och	svampar	använder	sig	på	olika	vis	av	naturmiljön.	Området	
Åmot	1:97	har	som	ekologisk	funktion	bland	annat	att	tillhandahålla	födosöks-	och	
bomiljöer	för	sandmarksanknuten	biologisk	mångfald.	Arealen	med	sådana	kvaliteter	är	
mycket	liten,	drygt	0,3	ha	och	även	om	funktionen	på	denna	del	försvinner	så	är	andelen	
liten	i	förhållande	till	den	stora	sammanhängande	strand-	och	hedområdet	väster	om	N	
Strandvägen.	Från	Lagans	mynning	i	norr	till	Skummeslöv	strand	vid	länsgränsen	finns	
ca	1	200	ha	mycket	värdefulla	livsmiljöer.	De	föreslagna	kompensationsområdena	är	2–
4	ggr	så	stora	som	den	ytan	som	påverkas	av	planområdet.	Genom	de	föreslagna	
åtgärderna	kommer	att	kvaliteterna	på	i	dessa	nya	livsmiljöer	stärkas	och	utvecklas.	
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Möjligheten	för	en	grön	infrastruktur	är	angelägen	inom	det	sammanhängande	
kustområdet,	särskilt	viktiga	är	ytor	som	får	livsmiljöer	att	hänga	samman	i	såväl	nord–
sydlig	riktning	som	spridningsmöjligheter	från	öst–väst.	Området	Åmot	1:97	är	den	del	
av	denna	infrastruktur.	I	den	nord–sydliga	aspekten	kommer	planen	inte	annat	än	
mycket	marginellt	påverkas,	i	form	av	en	gång-	och	cykelbana	på	västra	sidan	av	N	
Strandvägen.	Vad	det	gäller	ytan	på	den	östra	sidan	så	är	den	visserligen	en	fungerande	
livsmiljö	för	många	växter	och	insekter	men	är	så	liten,	0,3	ha,	att	den	måste	anses	som	
mindre	viktig.	Vidare	har	denna	östra	del	ingen	förbindelse	med	andra	grönytor	utan	
blir	mest	en	utvidgning	som	slutar	blint	mot	vägar	och	bebyggelse.	Både	de	föreslagna	
kompensationsområdena	(bil	2)	har	sådana	förbindelser	med	flera	andra	grönytor	och	
får	då	en	viktigare	roll	i	den	gröna	infrastrukturen.			

Förslag till kompensationsområden samt åtgärder 
I	samband	med	den	tidigare	NVI:n	konstaterades	att	möjligheten	att	på	samma	yta	
genomföra	kompensatoriska	åtgärder	fram.	I	det	ursprungliga	förslaget	om	6	möjliga	
områden	där	även	konkreta	åtgärder	togs	fram.	Utifrån	det	förslaget	har	i	detta	förslag	
har	två	möjliga	områden	valts	ut	och	kompletterats	med	skötselåtgärder	och	även	
möjligheter	för	ekologisk	funktion	och	grön	infrastruktur	infogats,	se	bilaga	2.	En	
intressant	aspekt	är	att	båda	förslagen	ligger	innanför	den	västra	dynranden	och	i	mer	
skyddade	varma	lägen.	Den	ekologiska	funktion	i	dessa	båda	förslags	stärks.	På	så	vis	
liknar	de	det	lilla	området	på	0,3	ha	med	intressanta	naturtyper	inom	det	föreslagna	
planområdet	i	Åmot.	Ingen	värdering	av	vilken	av	de	två	föreslagna	ytorna	som	är	den	
mest	lämpliga	görs.	Vidare	utredning	och	möjlighet	till	skötselavtal	och	förfoganderätt	
får	avgöra	detta.	
 

Förslag till markbeläggning på strandnedfarten i sydväst 
Från	P-platsen	och	N	Strandvägen	som	en	förlängning	av	Birger	Pers	väg	finns	en	
förbindelseväg/stig	över	dynområdet	till	stranden.	Den	är	drygt	100	m	lång	och	belagd	
med	bergkross	i	form	av	gråfärgat	stenmjöl.	Sådant	krossat	stenmaterial	består	av	små	
kantiga	korn	som	ger	en	god	stabilitet	men	är	mindre	bra	för	bobyggande	insekter	då	
det	materialet	blir	alltför	kompakt	och	hårt.	Då	och	då	så	grusas	stigen	på	nytt	och	vid	
dessa	tillfällen	så	skrapas	stigen	och	materialet	placeras	vid	sidan	av	stigen	i	närheten	av	
Strandhotellets	bastuanläggning.	Stenmjöl	blandas	då	med	den	befintliga	
sanddynsmaterialet	på	ett	onödigt	sätt.	Möjligheten	att	köra	bort	
stenmjölskomponenten	kan	övervägas.	
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Fig. 5 Förbindelsevägen underhålls med krossat stenmjöl som läggs ut vid behov. 
 
En	framtida	kompromiss	kan	vara	att	använda	ett	annat	beläggningsmaterial,	som	
exempelvis	naturgrus	med	en	kornstorlek	mellan	0–8	mm	(sand+fingrus),	man	kan	då	
välja	ett	sortiment	med	mer	rödgula	färger.	Ett	sådant	material	liknar	det	material	som	
redan	finns	i	dynerna	(sand	0–2	mm).	Behövs	ytterligare	stabilisering	på	
förbindelsevägen	kan	en	mindre	andel	stenmjöl	blandas	in.	Riskerna	för	detta	material	
ska	spridas	vidare	inom	området	bedöms	som	liten	då	materialet	inte	är	särskilt	
vindkänsligt.	Dock	behöver	avskrapat	material	köras	bort	efterhand	för	att	inte	skapa	
någon	större	volym	i	dynområdet.	
 

Skyddszon översvämning 
Det	föreslagna	översvämningsområdet	väster	om	N	Strandvägen	kommer	att	användas	
som	buffert	vid	översvämningar.	Området	består	idag	av	p-platser	men	vissa	delar	är	
naturmark	med	typiska	habitat	som	fortsätter	ut	i	det	stora	sammanhängande	
dynområdet	västerut.	En	tänkt	skyddszon	består	av	en	sänka	i	sandmarken	på	ca	2–3	
dm	och	löper	parallellt	med	den	tänkta	gång-	och	cykelvägen.	En	sådan	sänka	liknar	de	
sandblottor	som	planeras	som	kompensationsåtgärd	inom	de	föreslagna	
kompensationsområdena	(se	bil.	2).	Om	sänkan	utformas	så	att	inget	främmande	
material	läggs	på	platsen	(matjord/bergkross)	utan	bara	den	befintliga	sanden	är	kvar	
blir	ytan	efter	hand	koloniserade	av	fröplantor	av	den	omgivande	vegetationen.	Även	
själva	kanten	kan	vara	lämplig	som	bomiljö	för	markboende	insekter	som	här	får	en	
vertikal	yta	att	gräva	i.	
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Saxat från den tidigare Naturvärdesinventering 2017 

Karta 

 
Fig.	6	Inventeringsområdet	med	avgränsningar,	Nvo	1	som	klassats	i	naturvärdesklass	2,	
högt	naturvärde	och	Nvo	2	i	naturvärdesklass	3,	påtagligt	naturvärde.	
 

Naturvärdesobjekt, Nvo 
 
Nvo 1 Strandheden, naturvärdesklass 2 
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Fig.	7	Dynområdet	är	kuperat	och	omväxlande	med	dyngräs,	örter	och	ljung	samt	öppna	
sandblottor.	I	förgrunden	syns	även	vresros	som	i	dessa	områden	är	en	invasiv	art.	
 
Naturtyp 
Området	är	längst	i	väster	en	typisk	vit	dyn	2120	med	dyngräs	som	strandråg	och	
sandrör.	De	östra	delarna	är	mer	präglade	av	den	örtrikare	växtlighet	som	kännetecknar	
den	grå	dynen	2130	med	ett	stort	inslag	av	blommande	örter	som	monke,	flockfibbla	och	
femfingerört.	För	mer	information	kring	naturtyper	se	Naturvårdsverkets	vägledning	för	
Natura	2000-arbetet.	
 
Naturvärdesklass med motivering 
Området	klassas	som	naturvärdeklass	2,	högt	naturvärde,	med	kriterier	som	ett	påtagligt	
artvärde	(enstaka	rödlistade	arter	förekommer	som	sandrottryffel,	ängspiplärka	och	
hedpärlemorfjäril).	Ytan	bedöms	även	ha	ett	påtagligt	biotopvärde	(flera	
biotopkvaliteter	med	positiv	betydelse	för	biologisk	mångfald	finns	närvarande	artrika	
ört-	och	gräsrika	fältskikt	som	är	störningsgynnade).	Enligt	principerna	för	
naturvärdesbedömningar	får	området	klass	2,	se	matrisen	i	fig.	2.	
 
 

 
Fig.	8	En	viktig	biotopkvalitet	är	den	blandning	av	örter,	gräs	och	öppen	sand	som	finns,	
här	exemplifierad	av	monke	och	borsttåtel.	
 
Naturvårdsarter, skyddade arter 
Längs	en	av	stigarna	hittades	ca	5	fruktkroppar	av	den	rödlistade	svampen	
sandrottryffelNT*.	Svampens	gynnas	av	ett	inte	helt	slutet	vegetationstäcke	med	inslag	av	

 
* För förklaring av de olika rödlistningskategorierna se fig. 3 
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risväxter	som	krypvide.	Hedområdet	är	ett	viktigt	födosöks-	och	häckningsområde	för	
fågeln	ängspiplärkaNT.	Tillsammans	med	en	annan	jordbruksfågel	sånglärka	NT	
observerad	på	andra	delar	av	strandheden	är	fågellivet	rikt	på	heden.	Vid	
Grönområdesutredningen	2014	observerades	hedpärlemorfjärilNT	på	strandheden	
mellan	Mellbystrand	och	Hökafältet	
 

    
Fig.	9	sandrottryffel	är	en	buksvamp	som	trivs	i	öppen	sand.	
 
Nvo 2 ”Färes”, naturvärdesklass 3 
 

 
Fig.	10	Delar	av	Åmot	1:97	i	nordost	hyser	en	fin	sandhed	med	inslag	av	ljung,	monke	och	
gråfibblor.	
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Fig.	11	På	p-platsen	vid	Färes	finns	flera	mycel	av	hedfingersvamp,	typisk	art	för	
sandhedar.	
 
Naturtyp 
I	den	nordöstra	delen	finns	en	fin	sandhed	mest	om	påminnande	om	naturtypen	”grå	
dyn	2130”.	Arten	som	borsttåtel,	monke,	gråfibbla	finns	väl	företrädda	och	även	de	
typiska	svamparter	som	hedfingersvamp	och	fjällig	jordtunga.	
 
Naturvärdesklass med motivering 
Området	klassas	som	naturvärdeklass	3,	påtagligt	naturvärde,	på	grund	av	ett	visst	
artvärde	(området	är	artrikare	än	det	omgivande	landskapet).	Ytan	bedöms	även	ha	ett	
påtagligt	biotopvärde	med	biotopkvaliteter	som	förekomst	av	Natura	2000-naturtyp,	
viktiga	element	som	sandblottor,	solexponering.	Enligt	principerna	för	
naturvärdesbedömningar	får	området	klass	3,	se	fig.	2.	
 
Naturvårdsarter, skyddade arter. 
Endast	en	rödlistad	art	hittades	i	området	under	hösten	2017.Det	är	möjligt	att	området	
kan	få	högre	värdeinnehåll	om	exempelvis	insektsfaunan	inventerats	under	en	lämplig	
årstid.	Kompletteringen	under	2019	visade	på	fynd	av	ytterligare	3	rödlistade	arter	(se	
bilaga	2).	

Övrig artdata och skyddade arter 
Flera	typiska	arter	för	den	aktuella	naturtypen	som	de	ovan	nämnda	kärlväxt-	och	
svamparterna	förekommer.		
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Tidigare inventeringar 
Planområdet,	del	av	Åmot	1:97	tas	upp	i	den	särskilda	Grönområdesutredning	(nr	21)	
för	Laholms	kust	som	antogs	av	Kommunfullmäktige	2015-12-15.	Området	har	här	en	
klassning	där	en	del	av	området	kan	bebyggas	om	vissa	åtgärder	vidtas	som	en	specifik	
naturvärdesinventering	(detta	uppdrag)	med	en	utredning	om	kompensationsåtgärder.	
Samma	område	är	inom	Ytavrinning	i	klass	2	och	även	denna	problematik	måste	utredas	
särskilt.	
Heden	väster	om	Norra	strandvägen	är	en	del	av	det	stora	sammanhängande	område	
(nr	105)	i	klass	1	som	löper	från	Hökafältet	i	norr	Skummeslövsstrand	och	länsgränsen	i	
söder.	
Den	i	detta	använda	metoden	och	klassningen	(SS199000:2014)	fanns	inte	helt	färdig	
vid	Grönområdesutredningens	genomförande.	
 

Möjligheter till kompensatoriska åtgärder 
Till	ett	tidigare	uppdrag	med	en	NVI	av	området	har	Laholms	kommun	även	pekat	på	
behovet	av	en	utredning	kring	möjligheter	till	och	effekter	av	kompensatoriska	åtgärder.	
Åtgärder	som	ska	gynna	biologisk	mångfald	på	andra	platser	än	den	föreslagna	
exploateringsytan.	Kompensationen	kan	exempelvis	vara	bortgrävning	av	vresros,	
skapande	av	mindre	sandblottor,	röjning	av	vedväxter	och	förslag	på	områden	som	
skulle	vara	lämpliga	för	naturvårdsbränning.		
Naturvärden	på	heden	kommer	att	påverkas	negativ	form	av	biotopförlust	i	det	
avseende	att	en	betydande	del	förändras.	Möjligheten	att	skapa	motsvarande	
naturvärden	på	andra	delar	som	kommunen	förfogar	över	är	begränsade	då	det	på	
strandheden	inte	finns	några	sådana	sammanhängande	områden	där	
kompensationsåtgärder	kan	utföras.	Strandheden	i	sig	har	redan	högsta	klass	och	det	är	
inte	möjligt	att	ytterligare	kvalitetsförädla	arealer.	
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Fig.	12	Runt	dynstugorna	finns	ofta	en	bård	av	vresros	och	barrväxter	som	tillsammans	
med	själva	byggnaderna	minskar	möjligheten	till	kompensatoriska	åtgärder.	
	
Naturvärdesobjekt	2	är	endast	ca	0,3	ha	men	innehåller	flera	kvaliteter	som	är	viktiga	
för	biologisk	mångfald.	Det	inte	helt	slutna	växttäcket,	den	örtrika	floran,	förekomsten	
av	naturvårdsintressanta	svampar	är	sådana	kvaliteter.	En	annan	viktig	aspekt	är	ytans	
öppenhet	med	en	stor	solinstrålning.	Om	planförslaget	genomförs	kommer	troligtvis	
skuggeffekten	av	den	nya	byggnaden	vara	den	konsekvens	som	mest	påverkar	
naturmiljön	och	försämrar	djur,	växter	och	svampars	livsmiljöer.	Därför	får	den	
resterande	sparade	delen	på	”Färes”	längs	den	nordöstra	kanten	en	betydligt	lägre	
biotopkvalitet.		
	
På	de	delar	av	heden	som	Kommunen	förfogar	över	finns	endast	några	mindre	fläckar	
längre	i	söder,	Mellby	6:1	och	Mellby	2:19.	Här	kan	som	mest	0,2–0,3	ha	användas	för	
kompensatoriska	åtgärder.	Framför	allt	är	det	bortgrävning	av	vresros	och	skapande	av	
sandblottor	som	är	lämpliga.	Arealen	motsvarar	inte	fullt	ut	de	ytor	som	riskerar	att	
försvinna	vid	en	exploatering.	Denna	yta	bedöms	inte	som	tillräcklig.	Det	endast	är	
mindre	fläckar	som	restaureras	kan	den	yta	som	förädlas	knappast	kompensera	den	yta	
som	försvinner.	Heden	är	redan	i	dagsläget	fragmenterad	främst	på	grund	av	den	glest	
spridda	dynstugebebyggelsen.	Tillsammans	med	de	många	små	vresrosplanteringar	
runt	stugorna	minskar	ytan	och	sammanhanget	för	djur,	växter	och	svampar	i	
hedlandskapet.	Dynstugorna	måste	beaktas	vid	planering	och	minskar	möjligheten	till	
kompensatoriska	åtgärder.		
För	att	kunna	genomföra	kompensationsåtgärder	måsta	andra	ytor	i	strandområdet	
användas	och	vara	tillgängliga,	se	bilaga	2.		
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