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Sammanfattning 
Vid en planerad utvidgning av Skummeslövs camping berörs flera värdefulla områden. 
Värdena består av arter och habitat som hänger samman med öppna, sandiga miljöer.  
Möjliga kompensatoriska åtgärder är att magra sandmarker med ett för området 
naturligt artinnehåll finns kvar i området. På en del platser inom grönytorna kan rena 
sandblottor skaps och sparas.. Grönyteskötseln utformas så att en mer slåtterliknande 
skötsel eftersträvas. 
 
Den planerade dagvattenhantering är utformad så att den kan fungera som en grön 
infrastruktur i området. Växter, djur och svampar kan använda en sådan struktur för att 
både spridas in och ut från området. Den damm som planeras är även ett positivt nytt 
inslag med en våtmark med flacka stränder och varierat.  
 

Bakgrund 
Skummeslövs camping planerar en utvidgning och som följd av detta behövs en 
planutredning som bland annat omfattar en dagvattenhantering. Eftersom planområdet 
berör flera områden i den av kommunen framtagna Grönområdesutredningen för 
Laholms kust behövs en fördjupad utredning. Områden som berörs är 163, 166, 180 och 
181. Det sistnämnda området (181) har högsta naturvärdesklass och de övriga tre har 
nv-klass 2. För klassindelningar m. m. se Grönområdesutredning för Laholms kust 2015-
12-15. 
 
 

Behovsanalys 
Mycket av den värdefulla biologiska mångfalden i området består av arter som hänger 
samman med öppna, solvarma magra sandmarker. Det innefattar en mängd blommande 
örter som monke, kärringtand och flockfibbla såväl som pollen- och nektarbesökande 
insekter som olika bin, humlor och fjärilar. I det öppna delarna trivs även fåglar som 
sånglärka, hämpling och ängspiplärka. 
Våtmarker med ett skiftande vattennivåer har varit naturligt förekommande inslag även 
i sandlandskapet i form av så kallade ”floar”, lågpunkter med en kombination av högt 
grundvattenstånd och överflöd av ytvatten vid kraftig nederbörd. Det varierande 
vattenståndet innebär en bred strandzon med livsmiljöer för olika växter. Den del av 



dammen som håller vatten permanent är en viktig livsmiljö för exempelvis trollsländor 
och groddjur. 

befintliga planer 
I dagvattenplanen för området planeras såväl svackdiken som en damm. Konsekvenser 
av dagvattenplanering och översiktlig grönstruktur för naturmiljön finns beskrivna. 
 
 

Kompensationsåtgärder 
Kring dammens stränder och i de våta zonerna kring dikena finns ytor som kan utgöra 
viktiga livsmiljöer för biologisk mångfald. Generellt kan sägas att om ytorna fortsätter 
att hållas magra och ljusöppna, med mest sandjord och inte kraftig matjord, för att sedan 
besås med lämpligt fröblandning för fuktängar kan pollen- och nektarrika gräsmarker 
skapas. På liknande vis kan mer torra delar kan en eventuell utsådd ske med en naturlig 
fröblandning med ett stort inslag av blommande örter. 
De våta miljöerna tillsammans med övriga grönytor utgör en slags grön infrastruktur i 
planområdet. Det är viktigt att sådana områden når yttergränserna så att det finns 
möjligheter för olika organismer kan sprida sig såväl in i området som ut från detta. 
Grönytornas anläggning och skötsel är viktig. Samma metod som vid de fuktiga 
miljöerna kan användas. Sparsamhet med utläggning av matjord, prioritera lätta, magra 
sandjordar. Om frösådd är nödvändig väljs naturliga fröblandningar med ett stort 
örtinslag. Skötsel, klippning m m kan anpassas så att blommande örter gynnas med en 
slåtterliknande skötsel. 
Om behov finns att fälla lövträd som björk och asp kan en del av stammarna efter dessa 
placeras som så kallade faunadepåer på ytor där de inte stör annan verksamhet. 
Tillgången på död ved är viktig för vissa insekter men är även livsmiljöer för andra djur. 
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