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31 mars - 2020

Utredning angående skyddade arter enligt artskyddsförordningen i
området kring Knäbäckshusen.
Enligt länsstyrelsen yttrande från 2020-02-11, Samråd om undersökning av betydande miljöpåverkan
av detaljplan för Rörum 11:19 i Knäbäckshusen i Simrishamns kommun, framgår att det i närområdet
finns förekomst av arterna hasselmus, sandödla och backsippa.
Eftersom arterna är skyddade enligt artskyddsförordningen krävs en bedömning av planförslagets
påverkan på arterna. Länsstyrelsen bedömer vidare att en inventering av förekomst av de skyddade
arterna behöver genomföras och att planens utformning i första hand bör anpassas så att arter inte
påverkas och att dispensprövning inte krävs. Nedan följer en översiktlig inventering av förekomsten av
de tre arterna på platser som är aktuella i den nya detaljplanen.

Översiktlig inventering och diskussion
Området besöktes för en översiktlig inventering 20/3 - 2020 samt att ett kompletterande besök gjordes
30/3 - 2020. Inventeringen koncentrerades till de tre arterna hasselmus, sandödla och backsippa på de
platser som är aktuella som parkering i den nya detaljplanen. En ny detaljplan är aktuell på grund av
ett ökat behov av säkra parkeringsplatser vid Knäbäckshusen vilket är av särskild vikt under
sommarens fina baddagar.
Samtliga tre arter finns att hitta i Knäbäckshusens närområde enligt Artportalen. Dock ligger inte
någon av de registrerade fyndplatserna i absolut närhet till de platser som är aktuella för parkering i
förslaget till ny detaljplan. Nedan följer kartor hämtade från Artportalen samt inventeringsanalys och
aktuell fotodokumentation från inventeringstillfälle. Nedan finns även en föreslagen ny detaljplan som
visar ytor för parkering. På dessa ytor har en okulär besiktning och översiktlig inventering med hänsyn
till backsippa, sandödla samt hasselmus genomförts 20/3 och 30/3 - 2020.

Karta över föreslagen ny detaljplan gällande parkering, Knäbäckshusen.
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Redan i dag sker mer eller mindre kontinuerlig parkering, speciellt under badsäsongen, på de ytor som
finns angivna som parkering i förslaget till ny detaljplan.

Backsippa
Enligt Artportalen finns ett habitat för backsippa öster om Knäbäckshusens bebyggelse på den
sandstäppliknande solbelysta öppna ängen. Vid inventering 20/3 - 2020 kunde inte den exakta platsen
för backsippa enligt kartmaterialet nedan hittas. Där fanns vid tidpunkten inga tydliga tecken på
utblommad backsippa eller för säsongen försiktigt nyuppkomna knoppar för sipporna. Vi denna tid på
året borde sipporna börja synas och denna plats bör vara en god livsmiljö för sipporna. Trots detta har
de inte kunnat skymtas vid något av de två besökstillfällena.
Vid besöken fanns inte heller några tecken på förekomst av backsippa på ytorna aktuella för parkering
längs med Knäbäcksvägen eller intill eller på befintlig parkeringsyta väster om Knäbäckshusens
bebyggelse. På dessa platser finns inte heller den önskvärda miljön för backsippor.

Fyndplats backsippa, Artportalen.

Sandödla
Sandödla har enligt Artportalen iakttagits öster om Knäbäckshusens bebyggelse i den solbelysta torra
och stundtals mycket sandiga biotopen med buskage och den höga sandravinen som vetter mot havet.
Sandödlan gräver under vintern ner sig i hålor i marken på torra och eventuellt sandiga lokaler. Det
upplevs inte som troligt att sandödla skulle uppkomma på ytorna avsedda för parkering eller som
kontinuerligt används som parkeringsplatser intill den asfalterade Knäbäcksvägen eller på den
stundtals skuggiga parkeringen väster om Knäbäckshusens bebyggelse.
Vid besöken 20/3 - 2020 kunde inga sandödlor eller lämpliga bomiljöer för sandödla upptäckas på
eller intill ytorna aktuella för parkering i den nya detaljplanen.

Fyndplats sandödla, Artportalen.
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Hasselmus
Hasselmusen håller till i buskage där den bygger bo genom att bland annat drar ihop torrt gräs eller
annat löst material till runda bollar eller materialansamlingar, vilka sedan kilas fast i klykor i snåriga
buskage. Hasselmöss trivs inte på öppna ytor. Hasselmusen är även en bra klättrare och kan ta sig fram
från buske till buske. Enligt Artportalen finns närmaste fyndplats av hasselmus i de snåriga buskagen
öster om Knäbäckshusens bebyggelse, se kartbild nedan.
Vid besöket och översiktlig inventering 20/3 - 2020 kunde inga typiska runda bollar av bon upptäckas
i de buskar som växer strax intill ytorna som används för parkering längs med Knäbäcksvägen eller
vid den parkering som ligger väster om Knäbäckshusens bebyggelse. Dock kunde ett hasselmusbo
iakttas nedanför sandbranten längst nere vid strandkanten i det buskage som växer längs med
sandbrinken, ett 20-tal meter norr om trappen när man gått ner på stranden. Platsen ligger precis
innanför kartbilden i övre kanten vid röd pil. Bild saknas tyvärr då jag inte kom tillräckligt nära. Boet
var tydligt och satt uppe i sandbrinken.

Troligt
hasselmusbo.

Eventuellt
boområde för
hasselmus.

Fyndplats hasselmus, Artportalen.

Dock finns ett mycket intressant buskage på en plats längs med Knäbäcksvägen. Buskaget består av
mycket gammalt torrt material som väl lämpar sig för hasselmusbon. På platsen finns även en trolig
gammal trädgårdsavfallshög vilken sedan blivit invuxen av bland annat björnbär och ek samt diverse
buskar. Detta kan mycket väl vara hemvist för hasselmus. Här har jag dock inte kunnat se tydliga
runda bon. Platsen har markerats med en grövre pil i röd färg i kartan ovan. Se bilder i slutet.
Platsen överensstämmer med beteckningen gångstig som i det nya förslaget till detaljplan markerats
med grön färg men som ändå ingår i den föreslagna ytan för parkering. Platsen är markerad med en
röd ring i bilden av den nya detaljplanen, se nedan.
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Eventuellt
boområde för
hasselmöss.

Föreslagen ny detaljplan vid Knäbäckshusen inklusive markering för möjligt boområde för hasselmöss.

Se även nedan följande bifogade fotodokumentation från besöken 20/3 och 30/3 – 2020.

Maria Adolfsson
Kommunekolog
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Fotodokumentation från besök 20/3 och 30/3 – 2020.

Parkering som behöver utökas väster om Knäbäckshusens bebyggelse.

Parkering som behöver utökas längs med Knäbäcksvägen.
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Parkering längs med Knäbäcksvägen vid husradens sista hus.

Buskage vid slutet av Knäbäcksvägen som eventuellt kan innehålla bon för hasselmus.
Buskar helt nära kanten tycks vid okulär besiktning inte innehålla bon. Innanför de yttre
buskarna ligger vad som tycks vara en hög gammalt trädgårdsavfall som sedan med tiden
blivit övervuxen av björnbär, ek, diverse buskar mm.
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Samma buskage som ovan sett från parkeringen.

Samma buskage sett från andra sidan.

