
 
 

 
 

 

 

Bedömning av floristiska och faunistiska vär-

den inom fastigheten Sandby 65:2, 

Simrishamns kommun 

 
 

Rapport 2015-10-27 

 

 

 

 
 
 
 

På uppdrag av Söderberg & Ask Arkitektkontor AB 



Inventering av flora och fauna inom Sandby 65:2  Naturvårdskonsult Gerell     

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uppdragstagare: 
Naturvårdskonsult Gerell 
Tomelillavägen 456-72  
275 92 Sjöbo 
Tel 0416-151 20 
rune.gerell@sjobo.nu 
karin.gerell@sjobo.nu 
 
Uppdragsgivare: 
Söderberg & Ask Arkitektkontor AB 
 
Foton: 
Rune GerellNaturvårdskonsult Gerell 
 
 
  



Inventering av flora och fauna inom Sandby 65:2  Naturvårdskonsult Gerell     

3 
 

 

Bedömning av floristiska och faunistiska värden inom 
fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun 

 
 
 

Bakgrund 

På uppdrag av Söderberg & Ask Arkitektkontor AB (kontaktperson: Björn Ask) har vi inven-
terat floran och insamlat data om faunan inom och kring fastigheten Sandby 65:2, Simris-
hamns kommun. Bakgrunden är att markägarna vill bebygga en mindre del av den aktuella 
tomten (fig.1). Området är beläget i Mälarhusen och gränsar till Klittervägen i nordväst, till 
Mälarhusvägen i söder och mot den öppna kustremsan i öster.  

 

 
Figur 1. Förslag till planskiss för fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun. Skala 1:500. Karta 
från Söderberg & Ask Arkitektkontor AB. 
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Beskrivning av planeringsområdet 

Området omfattas av naturtypen ”kustnära trädklädda sanddyner” (Naturvårdsverket 2011). 
Naturtypen (EU-kod: 2180) utgör ett av de senare stadierna i sanddynssuccessionen och förekommer 

där sand inte har ackumulerats under lång tid men ytor med blottad sand och den småkulliga dyntopo-

grafin finns ofta kvar. Inom det aktuella området är större delen täckt av träd, bestående främst av tall 

och vårtbjörk.  

 

Metodik 

Inventeringen av floran genomfördes genom strövning inom området. Planområdet delades in 
i 6 olika delområden, främst med avseende på öppenhet samt närhet till väg (fig. 2). De olika 
delområdena fotodokumenterades. 

Som jämförelse inventerades även begränsade områden utanför planområdet, dels inom den 
öppna strandzonen (omr. 7 i fig. 2) och dels inom resterande del av fastigheten (omr. 8 i fig. 
2). 

 

 
Figur 2. Områdesindelning (1-8, svarta siffror) av det aktuella planområdet inom fastigheten Sandby 
65:2, Simrishamns kommun. Fotopunkter anges med röda cirklar samt fotoriktning med pilar. ©Lant-
mäteriet. 

 

Insamlingen av data om faunan inom det aktuella området har främst skett med hjälp av Art-
portalen (ArtDatabanken, SLU), ArtDatabankens databaser (SLU) samt kontakter med enskil-
da entomologer. 
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Resultat 

Flora 

Delområde 1 (fig. 2) 

Trädvegetationen inom delområdet utgörs av tall och vårtbjörk medan buskskiktet domineras 
av lågväxande vildkaprifol och hassel (fig. 3). Fältskiktet omfattar bl.a. karaktärsarter för hela 
området som sandstarr och stensöta. Här finner man också typisk dynart som sandrör. Närhe-
ten till Klittervägen och Mälarhusvägen medför en viss antropogen påverkan (bil. 1). 
 

 
Figur 3. Delområde 1 inom fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun (fig. 2). 
 
 
Delområde 2 (fig. 2) 

Delområde 2 är kraftigt kuperat till följd av dynbildningen. Trädskiktet domineras av tall och 
vårtbjörk (fig. 4). Här växer bl.a. flockfibbla, en karaktärsart för naturtypen ”kustnära träd-
klädda sanddyner ” (Naturvårdsverket 2011). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Delområde 2 inom fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun (fig. 2). 
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Delområde 3 (fig. 2) 

Delområde 3 skiljer sig inte mycket från delområde 2 (fig. 5) men har en del antropogena in-
slag som t.ex. murgröna. 

 

 
Figur 5. Delområde 3 inom fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun (fig. 2). 
 
 
Delområde 4 (fig. 2) 

Vegetationen inom delområde 4 avviker från den inom delområdena 1-3 genom att till stor del 
bestå av trädgårdsväxter som tuja och spärroxbär. Inom delområdet växer en storvuxen aven-
bok (fig. 6). Ett omfattande björnbärssnår utgörs av rostbjörnbär, en relativt sällsynt art som 
finns framförallt i Skånes östra kusttrakter.  

 
 
 

 
Figur 6. Delområde 4 inom fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun (fig. 2). 
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Delområde 5 (fig. 2) 

Delområde 5 omfattar bl.a. en fuktsvacka som är bevuxen med klibbal (fig. 7). Närheten till 
en stig ger upphov till en del antropogena inslag (bil. 1). Intill stigen växer bl.a. skogbjörnbär. 
 
 

 
Figur 7. Delområde 5 inom fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun (fig. 2). 
 
 
 
Delområde 6 (fig. 2) 

Delområde 6 avviker mest från övriga delområden genom att ha varit bebyggt med en restau-
rang på 50-talet. Delområdet är plant (fig. 8) och hyser en torrmarksflora med bl.a. harklöver, 
väddklint, blåeld och gråfibbla (bil. 1). Här finns också åtskilliga antropogena inslag, t.ex. 
rynkoxbär.  
 
 

 
Figur 8. Delområde 6 inom fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun (fig. 2). 
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Delområde 7 (fig. 2) 

Delområde 7 omfattar en del av den närmsta öppna stranden (fig. 9). Floran domineras av 
typiska dynarter som sandrör och strandråg. Här växer också ett litet bestånd av hedblomster 
(fig. 10), den enda påträffade rödlistade arten inom området (hotkategori: sårbar,VU) (ArtDa-
tabanken 2015). 
 
 
 

 
Figur 9. Delområde 7, Mälarhusens strandbad, Simrishamns kommun (fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 10. Hedblomster (Helichrysum arenari-
um), Mälarhusens strandbad, Simrishamns 
kommun. 
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Delområde 8 (fig. 2) 

Delområde 8 utgör den resterande delen av fastigheten Sandby 65:2. Floran uppvisar minst 
antropogen påverkan vid jämförelse med den inom övriga delområden (bil. 1). Delområdet är 
täckt huvudsakligen av tallskog med inslag av vårtbjörk. I svackor mellan dynerna växer 
klibbal. Inom öppna partier kan man finna gulvit renlav (Cladonia arbuscula), en karaktärsart 
för naturtypen (Naturvårdsverket 2011). 
 
 

 
Figur 11. Delområde 8 inom fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun (fig. 2). 
 
 
 
Fauna 

På grund av den sena tidpunkten på året gjordes inga inventeringar av faunan. Istället har data 
från Artportalen (ArtDatabanken, SLU) samt ArtDatabankens databas (SLU) insamlats. Sedan 
70-talet har ca 40 insektsarter rapporterats från området, samtliga funna ute på den öppna sol-
exponerade sandstranden utanför planområdet. Avsaknaden av död ved och få högstubbar gör 
att man med stor sannolikhet kan konstatera att insektfaunan inom fastigheten är artfattig. 

Detsamma gäller den högre faunan. Avsaknaden av hålträd och gles undervegetation resulte-
rar i få häckande fågelarter.  

 
Bedömning av fastighetens naturvärden 

Resultat visar på en relativt artfattig flora inom det aktuella planområdet, även med hänsyn till 
den sena tidpunkten för inventeringen. Variationen i artantalet bestäms främst av ljusinsläppet 
till marken, närheten till väg samt av tidigare markanvändning. Störst antal kärlväxtarter upp-
visade delområde 6 (bil. 1), som till största delen saknar trädvegetation. 

Den resterande delen av fastigheten är betydligt mindre påverkad av mänsklig aktivitet och 
föreslås bli strandskyddad av markägarna.  Även om området saknar hotade arter har det ett 
stort värde som naturtyp. Naturtypen ”kustnära trädklädda sanddyner” är listad i EU:s habitat-
direktiv (EU-kod: 2180). Naturvårdsverket har i sin vägledning för svenska naturtyper i habi-
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tatdirektivets bilaga 1 (Naturvårdsverket 2011) listat ett antal viktiga strukturer och funktioner 
(tab. 1). 

 

 
Strukturer och funktioner Finns Saknas 

Trädbestånd och buskvegetation (men inte för tätt) x  
Förekomst av död ved  x 
Förekomst av gamla och döende träd   x 
Förekomst av gläntor  x  
Inte för tätt fältskikt och partier med blottad sand  x 
Störning som upprätthåller ett visst inslag av blottad sand  x 
En för naturtypen naturlig artsammansättning x  
Tabell 1. Förekomst av viktiga strukturer och funktioner för naturtypen ”kustnära trädklädda sanddy-
ner” inom fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun. 
 

 

Inom den aktuella fastigheten finns inga spår av avverkning av träd i sen tid. Däremot saknas 
förekomst av död ved och gamla och döende träd.  

Avsaknaden av störningar i markskiktet har resulterat i ett ganska tätt fältskikt. Det är viktigt 
att trädklädda dyner har en mosaikartad struktur där bland annat ytor med blottad sand och 
gläntor förekommer. Ett homogent, täckande fältskikt liksom ett alltför tätt träd- och busk-
skikt är negativt för naturtypen. Vi rekommenderar därför en mycket försiktig gallring av om-
rådet i framtiden samt att all död ved får ligga kvar. 

Sammanfattningsvis finner vi att den föreslagna byggnationen (fig. 1) inom fastigheten Sand-
by 65:2 inte medför någon förlust av värdefull mark ur naturvårdssynpunkt eftersom det aktu-
ella området är mer eller mindre påverkat av mänsklig aktivitet. 
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Bilaga 1. Noterade kärlväxter inom och kring fastigheten Sandby 65:2, Simrishamns kommun den 26 
oktober, 2015.  

Art 1 2 3 4 5 6 7
1
 8 

Åkerfräken Equisetum arvense     x    
Stensöta Polypodium vulgare x x x x x  x x 
Träjon  Dryopteris filix-mas  x      x 
Skogbräken Dryopteriws carthusiana x x x     x 
Vanlig gran Picea abies  x        
Tall Pinus sylvestris x x x x x x x x 
Tuja Thuja occidentalis    x x x   
Vanlig en Juniperus communis      x   
Sälg Salix caprea    x     
Krypvide Salix repens x x x x   x  
Vårtbjörk Betula pendula x x x x x x x x 
Klibbal Alnus glutinosa    x x  x x 
Hassel  Corylus avellana x x      x 
Avenbok  Carpinus betulus x     x   
Brännässla Urtica dioica     x   x 
Tomtskräppa Rumex obtusifolius x        
Bergsyra Rumex acetosella       x  
Ängssyra Rumex acetosa   x   x   
Saltarv Honckenya peploides       x  
Måbär Ribes alpinum     x   x 
Hallon Rubus idaeus        x 
Skogsbjörnbär Rubus nessensis     x    
Rostbjörnbär Rubus pedemontanus    x     
Nyponros Rosa dumalis x   x x x  x 
Häggmispel Amelanchier spicata  x      x 
Rönn Sorbus aucuparia x x x x   x  
Oxel Sorbus intermedia  x  x     
Spärroxbär Cotoneaster divaricatus x x  x  x  x 
Rynkoxbär Cotoneaster bullatus      x   
Trubbhagtorn Crataegus monogyna x x      x 
Sötkörssbär Prunus avium x x x x     
Harris Cytisus scoparius x x       
Harklöver Trifolium arvense   x   x   
Blodnäva Geranium sanguineum x        
Skuggnäva Geranium pyrenaicum      x   
Skogslönn Acer platanoides        x 
Tysklönn Acer pseudoplatanus x       x 
Myskmalva Malva moschata      x   
Äkta johannesört Hypericum perforatum x        
Mjölkört Epilobium angustifolium      x   
Murgröna Hedera helix   x      
Ljung Calluna vulgaris    x x  x x 
Gulmåra Galium verum    x     
Blåeld Echium vulgare      x   
Svartkämpar Plantago lanceolata    x  x   
Fläder Sambucus nigra        x 
Vildkaprifol Lonicera periclymenum x x x x x  x x 
Blåklocka Campanula rotundifolia x        
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Blåmunkar Jasiona montana      x x  
Ullört Logfia arvensis      x   
Hedblomster Helichrysum arenarium       x  
Gråbo Artemisia vulgaris    x  x   
Fältmalört Artemisia campestris       x  
Korsört Senecio vulgaris      x   
Väddklint Centaurea scabiosa    x  x   
Rotfibbla Hyochoeris radicata    x  x x  
Gråfibbla Pilosella officinarum    x  x   
Flockfibbla Hieracium umbellatum  x x x   x  
Liljekonvalj Convallaria majalis x        
Sandstarr Carex arenaria x x x x x x x x 
Fårsvingel Festuca ovina    x  x   
Rödsvingel Festuca rubra x  x  x x x  
Ängsgröe Poa pratensis     x  x  
Hundäxing Dactylis glomerata     x x   
Kruståtel Deschampsia flexuosa x x x  x   x 
Borsttåtel Corynephorus canescens      x x  
Rödven Agrostis capillaris x        
Strandråg Leymus arenarius       x  
Sandrör Ammophila arenaria  x x x  x x  
S:a  26 20 15 24 17 28 20 21 

 
1. Mycket begränsat område närmast planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


