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ABSTRACT
Mafic bedrock being beneficial to vegetation is a relationship that is being mentioned in
different kinds of nature related litterature. This relationship is however not always
explained and other factors may be as important as, or even more influential than, the
bedrock content.
In this study the relationship between mafic rock and protected areas of nature is being
examined, based on the following questions.
-   How does geology, with respect to bedrock content and weathering, create
benign conditions for vegetation?
-   To what extent is the environment on mafic bedrock, or in its proximity, often
judged as worth protecting?
The theoretical basis for the study is soil formation regarding parent material, based on
Jenny´s formula, and weathering according to the Goldich dissolution series.
The method used is a comparison between maps showing bedrock and maps showing
areas with protected nature. The protected areas are considered as connected to the
mafic bedrock if they are within the mafic area, or up to 2 km from the mafic area in the
direction of the ice movement during the last ice age (Weichsel) in Sweden.
The mainland of the municipality of Oskarshamn, on the southeast coast of Sweden, is
used for a case study. The bedrock in this area is mainly felsic, with some minor areas
being mafic.
The result shows a higher degree of protected nature, for the types “naturreservat” and
”Natura 2000”, on mafic bedrock, or in the vicinity of the mafic area, than for felsic
bedrock.
The result for Oskarshamn is compared to mafic bedrock areas around Åseda and
Fagerhult and to the limestone area around Vintrosa. For all of these three cases there
are areas of protected environment, within or in the vicinity of the studied bedrock
areas.
Although there seems to be a relationship between mafic bedrock and protected nature,
other factors need to be considered as well. The influence of topography, access to
water, local climate and e.g. the particle size of the soil, may contribute considerably to
the content and distribution of the vegetation at a specific place.
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1  INLEDNING
1.1  Bakgrund och problemformulering
Allt i jordens ekosystem hänger samman, stort som smått. Människan påverkar detta
system i allt större utsträckning och de naturliga sambanden både förändras, och ibland
till och med förstörs, för lång tid framöver.
Människan har naturligt under sin existens sökt sig till platser där förutsättningarna för
överlevnad är goda, men med teknikutveckling, urbanisering och snabba
kommunikationer har behovet av att kunna läsa naturen minskat. Samtidigt behöver vi
mer än någonsin lära oss att förstå samspelet i naturen, och vår roll i detta, för att kunna
möta de globala utmaningar som finns i form av bl.a. klimatförändringar, föroreningar
och förlorad biologisk mångfald.
De som brukar jorden har säkert ofta än idag en uppfattning om, och känsla för, var
odlingsmarken är mer eller mindre gynnsam, och var olika grödor och trädslag trivs.
Denna kunskap handlar om berggrund, jordarter, mikroklimat, vattentillgång och
ljusförhållanden. Med teknik i form av t.ex. konstgödsling blir dock dessa samband
mindre tydliga och behovet av denna kunskap inte lika uttalad.
Att försöka se samband mellan jordmån och vegetation är ingen ny företeelse. Linné
nämner t.ex. i dagboken från sin öländska och gotländska resa år 1741 att ”Jordmånen
här emellan havet och lantborgen bestod av djup, ren och skönsta svartmylla. Skogar
voro av ek, björk, al, lind, hassel, slån och enebuskar” (von Linné 1991, s. 55).
Vidare noterar Linné att ekarna i Sverige ofta var greniga och krokiga, men en bit före
Brännehult lägger han märke till att ekarna ser ovanligt raka och jämna ut och att de
därför var ”..angelägne att utröna orsaken, då vi funno att jordmånen härtill föga eller
intet kontribuera” (von Linné 1991, s. 42).
Linné verkar med andra ord se det som en självklar kunskap dels hur god odlingsjord
ser ut, dels hur förekomsten av mager jord påverkar trädens form. Denna gamla kunskap
om hur jorden påverkar vegetationen är ett intressant studieobjekt, särskilt idag när
människans inverkan är så omfattande.
I naturrelaterad litteratur omnämns ofta förekomsten av grönsten som gynnsam för
vegetationen, med kännetecken som ädellövskog och artrikedom. Grönsten är enligt
Loberg (1993) en term som används i fält för en metamorf basisk magmabergart, vilket
beskrivs ytterligare i kapitel 5.2. Orsaken till varför just grönsten är en positiv faktor för
vegetationen beskrivs dock inte alltid. Trots att det verkar finnas en uppfattning, eller
t.o.m. kunskap om, att detta samband går att utläsa i naturen, är det dock inte helt enkelt
att finna vetenskapliga belägg för denna koppling.
Enligt Aronsson, Hergin och Rönnbäck (1977) omnämns t.ex. vegetationen vid sjön
Hulteglan (kallad Hulteglänn i kapitel 9.3) i Oskarshamns kommun som rik till följd av
den basiska berggrunden och att den vid vittring ger växterna näringsämnen. Andra
bidragande faktorer som anges är lokalklimatet och tillgången på vatten.
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Basisk berggrund, d.v.s. bergarter med en lägre andel kiseldioxid SiO2 än de sura dito
(Loberg 1993), finns på flera ställen i Sverige i större eller mindre omfattning. Genom
att undersöka avgränsade basiska berggrundsområden omgivna av sur berggrund skulle
eventuella samband mellan berggrund och vegetation kunna studeras.
För att ta reda på förekomsten av basiska bergarter i ett område finns berggrundskartor
från Sveriges geologiska undersökning (SGU) att tillgå. Att studera vegetationens
innehåll och utbredning kan göras på olika sätt och kanske enklast genom fältstudier,
vilket tillsammans med en för ändamålet gynnsam årstid dock förutsätter vissa
kunskaper i floristik och faunistik. Ett annat sätt är att använda någon lämplig form av
vegetationsdata.
Att bevara den biologiska mångfalden, och en hållbar användning av denna, är något
Sverige förbundit sig att göra inom ramen för FN-konventionen om biologisk mångfald.
(Naturvårdsverket 2017c). Sverige har antagit sexton miljökvalitetsmål, beslutade av
riksdagen, och ett av dessa är det om biologisk mångfald, ett rikare växt- och djurliv, i
vilket skydd av värdefull natur och hotade arter ingår (Naturvårdsverket 2017e).
Natur som bedöms som värdefull för den biologiska mångfalden kan skyddas på olika
sätt. I och med att områden skyddas så styrs och minimeras även framtida påverkan. I
denna studie används berggrundskartan tillsammans med kartor som visar skyddad
natur för att utröna eventuella samband däremellan.
Samspelet mellan vegetation och processer i jord och atmosfär är dock komplicerat.
Berggrundens inverkan är endast en av flera parametrar som påverkar detta samspel och
den är helt säkert aldrig den enda och inte heller alltid den mest dominerande.
1.2  Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka om det går att utläsa ett samband mellan
förekomsten av basisk berggrund och skyddad natur utifrån följande frågeställningar.
-   Hur skapar geologin i form av berggrund, genom innehåll och
vittringbenägenhet, förutsättningar för vegetationen?
-   I vilken utsträckning är natur bedömd som skyddsvärd inom eller i nära
anslutning till områden med basisk berggrund?
1.3  Uppsatsens disposition
Uppsatsen kan förenklat sägas vara indelad i inledning, metod, resultat och diskussion.
Efter inledningen (kapitel 1) följer en genomgång av de teorier studien vilar på (kapitel
2), följt av tidigare forskning på området (kapitel 3) och metod (kapitel 4).
Resultatet är uppdelat på flera kapitel där det först görs en genomgång av hur mineral
och bergarter hänger samman med frågeställningen avseende vittringsbenägenhet
(kapitel 5), följt av vilka faktorer som styr vegetationen (kapitel 6).
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Resultatdelen fortsätter med fallstudien Oskarshamns kommun, dess geografi och
geologi (kapitel 7) och förekomst av skyddad natur (kapitel 8).
Resultatdelen avslutas med en jämförelse mellan förekomsten av skyddad natur i
Oskarshamns kommun i relation till basisk berggrund (kapitel 9) och slutligen en
förenklad jämförelse för områden med basisk berggrund runt Åseda, Fagerhult och
Vintrosa (kapitel 10).
En analys och diskussion görs sedan i kapitel 11, följt av slutsats i kapitel 12.
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2  TEORI
Organismer, d.v.s. växter och djur, behöver ljus, luft, värme, vatten och näringsämnen
för sin existens.Växter behöver ett antal olika grundämnen, varav kväve, fosfor, kalium
och kalcium, magnesium och svavel utgör den mängdmässigt största delen och därför
kallas makronäringsämnen. Av dessa makronäringsämnen ingår inte grundämnet kväve
i mineral. De grundämnen som endast behövs i små mängder kallas mikronäringsämnen
(Lundmark 1986). Trots att näringsämnena finns i stor mängd i jorden är åtkomsten
begränsad p.g.a. att de till stor del är bundna, och därmed inte tillgängliga för växterna.
De näringsämnen som är bundna i organiskt material, d.v.s. i döda växter och djur,
frigörs i en process kallad mineralisering. De näringsämnen som är bundna i berggrund
och mineraljord, d.v.s. oorganiskt bundna, frigörs för växterna genom vittring
(Lundmark 1986).
Teorier för denna studie är jordmånsbildning och ursprungsmaterial enligt Jennys
formel, samt vittring enligt Goldichs vittringsserie.
2.1  Vittring
Vittring, d.v.s. att bergarter sönderfaller, kan kategoriseras i fysisk, kemisk och
biologisk. Den fysiska vittringen underlättar för den kemiska då angreppsytan hos
bergartsmaterialet ökar (Loberg 1993).
En form av fysisk vittring är frostsprängning, vid vilken vatten som finns i sprickor i
bergartsmaterialet ökar i volym när det fryser till is och därmed spränger sönder det.
Frostsprängning är en viktig vittringstyp i kalla områden (Loberg 1993).
Kemisk vittring innebär att mineral och vatten reagerar kemiskt, vilket medför att
bergartsmaterialet sönderdelas. Den kemiska vittringen är i Sverige, p.g.a. av den låga
medeltemperaturen och av att berggrunden har en homogen yta, inte så betydande
(Loberg 1993).
Biologisk vittring hänger ofta ihop med de andra formerna av vittring. Vid
jordmånsbildning verkar kemisk och biologisk vittring på de lösa jordmassorna ovanför
berggrunden, den s.k. regoliten. Det som då sker är att kemisk och fysikalisk vittring
bildar vittringsprodukter, vilka sedan bearbetas av organismer. Organismerna bildar
ämnen, t.ex. koldioxid och ammoniak, vilka verkar nedbrytande på berggrunden
(Loberg 1993).
Huvuddelen av jordskorpan består av silikatmineral, d.v.s. mineral som är uppbyggda
av kisel (Si) och syre (O). Vid kemisk vittring av silikatmineral utlöses metaller, t.ex.
kalium och kalcium, som joner, medan kisel och aluminium genomgår s.k. hydrolys
(Loberg 1993).
Enligt Goldichs vittringsserie har mineral som utkristalliserats sist ur en magma störst
vittringsmotstånd, medan de mineral som utkristalliserats först har lägst. Detta innebär
att t.ex. kvarts är svårvittrat, medan mineral som pyroxen och olivin är mer lättvittrade
(Loberg 1993).
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2.2  Jordmånsbildning - ursprungsmaterial
Jord (eng. soil) är det material som finns mellan litosfären och atmosfären, även om det
är omtvistat var gränsen däremellan går (Drever 2005). Mineraljord benämns jord som
består av sönderdelad berggrund, medan organisk jord bildats av levande organismer
(Perhans 2004). Begreppet jordart hör samman med hur den bildats, vad den innehåller
och vilka egenskaper den har. Jordarter kan delas in i mineraljordarter och organiska
jordarter (Perhans 2004).
I Sverige delas mineraljordarterna in i glaciala respektive postglaciala. De glaciala är de
vanligast förekommande i Sverige och utgörs av morän och isälvsmaterial, medan de
postglaciala består av svallsediment, sväm- och älvsediment samt vindavlagringar.
Organiska jordarter utgörs av torv och gyttja (Perhans 2004).
När den översta delen av en jordart utsätts för mekaniska och kemiska processer,
huvudsakligen i form av vittring, samt biologiska processer, bildas det som kallas
jordmån (Perhans 2004). De jordmånsbildande faktorerna kan beskrivas enligt den s.k.
Jenny-formeln. De i formeln ingående faktorerna är ursprungsmaterial, topografi,
klimat, organismer och tid. Mänsklig påverkan av olika slag är ytterligare en faktor.
Klimatet och organismerna är faktorer som påverkas av den omgivande miljön, medan
topografi, ursprungsmaterial och tid är faktorer som finns initialt hos systemet.
Ursprungsmaterialet (eng. parenting material) är alltså det kemiska och fysikaliska
tillståndet hos systemet när tiden är lika med noll, och tidsfaktorn räknas från det att
systemet bildades eller föryngrades (Drever 2005). I föreliggande studie är det just
sambandet mellan ursprungsmaterial, i form av berggrunden, och vegetation som
undersöks.
När vegetationens beskaffenhet, i form av artrikedom etc., i relation till berggrunden ska
studeras är det ofrånkomligt att inte stöta på begreppet bördighet. Innebörden av denna
term behöver dock preciseras. Bördig åkerjord kan definieras som ”en jord som
långsiktigt ger höga skördar av god kvalitet baserat på biologiska, kemiska och
fysikaliska bördighetsfaktorer” (Persson, Otabbong, Olsson, Johansson & Lundin
1994), medan bördig skogsmark kan definieras som ”den högsta möjliga biologiska
medelproduktionen som en ståndort uthålligt kan ge baserat på varaktiga
ståndortförhållanden” (Persson et al. 1994, s. 7).
Skogsmarkens bördighet styrs till största delen av faktorer som inte går att påverka, som
topografi, klimat, textur och mineralogi, medan åkerjordens bördighet är mer påverkbar.
Generellt gäller att jordbruksmark finns på bördigare jord än skogsmark, och att den
skogsmark som en gång i tiden valdes ut för att bli åkermark gjordes det utifrån just
bördighetsaspekten (Persson et al. 1994).
De egenskaper hos ursprungsmaterialet som påverkar markbördigheten är dess
näringsinnehåll, vittringsförmåga och förmåga att hålla vatten. Den vattenhållande
förmågan ökar ju mer finkornig en jordart är. Ju mer lättvittrad en berggrund är desto
mer fria näringsämnen ger den upphov till och om jorden är finkornig håller den mer
vatten, vilket underlättar den kemiska vittringen. På så vis går vittrings- och
vattenhållande förmåga hand i hand (Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 2007).
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3  TIDIGARE FORSKNING
Sökning, med sökord som mafic, soil och geology tillsammans med vegetation, ger inga
resultat avseende utländsk litteratur och forskning som bedöms som relevanta för denna
studies frågeställningar. Det har dock gått att hitta några svenska studier som
undersöker sambandet mellan berggrund och vegetation. I kapitel 3.1 till 3.3 redovisas
svenska studier från SGU, Alnö och Världsnaturfonden (WWF).
3.1  Kartjämförelser avseende geologi och vegetation
I ett projekt med namnet ”Kan SGUs data användas för att förutsäga vegetationens
sammansättning?” undersöktes under åren 2009-2010 kopplingen mellan vegetation och
geologi. I studien användes som geologiskt underlag bl.a. jordartskartor med riktning
för isräfflor (isrörelseriktning), berggrundskartor samt data för moränens geokemi. Som
vegetationsunderlag användes data från det s.k. NILS-programmet (Nationell
inventering av landskapet i Sverige), Lantmäteriets vegetationskartor samt
vegetationskartor från Naturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet.
3.1.1  Jämförelser mellan SGUs geologiska underlag och vegetationsdata från
NILS-programmet
Jämförelser gjordes mellan SGUs geologiska underlag och vegetationsdata från ett antal
NILS-rutor i Uppsala, med fokus på samband mellan jordarter och vegetation,
respektive tre NILS-rutor i Dalarna, med fokus även på samband mellan berggrund och
vegetation (Sohlenius, Jirner Lindström, Wickström, Daniels & Lans 2012).
En slutats av denna jämförelse var att vegetationen på en homogen morän kan variera
till följd av skillnader i markanvändning och topografi. Både jordarts- och
vegetationskartor visade dock tydligt gränsen mellan öppen, kultiverad mark med
finkornigt material och omgivande morän och hällmark, för områden under HK
(Sohlenius et al. 2012).
3.1.2  Jämförelser mellan geologiska kartor och analoga vegetationskartor
I den genomförda jämförelsen mellan geologiska kartor och analoga vegetationskartor
från Siljansringen och fjällområden i Norrbotten gick det inte att se någon koppling
mellan bergarts- och vegetationsgränser, dock gick det att se ett samband mellan
markanvändning och berggrund. Uppodlad mark fanns i områden med sedimentär
berggrund, vilket förklaras med att den senare ger mer finkornig och därmed mer
lättodlad morän (Sohlenius et al. 2012).
Inom ramen för projektet genomfördes även ett examensarbete i vilket samband mellan
kalkberggrund och förekomst av s.k. rikkärr undersöktes, med slutsatsen att ett sådant
föreligger. Förekomsten av rikkärr skulle därmed kunna gå att förutsäga genom
användande av underlag för jordarter, berggrund och isräfflor. Rikkärrens förekomst
gick att koppla till förekomst av kalk- och vulkanitberggrund, i och med vulkaniter ofta
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innehåller kalkberggrund. I och med att områden med kalkberggrund kan vara små är
det dock inte säkert att de är karterade (Sohlenius et al. 2012).
SGU konstaterar att det är enklare att se samband mellan geologi och vegetation i fält än
genom att jämföra data. Detta kan ha flera orsaker, t.ex. att karteringen inte är exakt, att
jordtäcket inte alltid speglar den underliggande berggrunden och att vegetationskartorna
inte tydligt visar de växtarter som gynnas av en viss berggrund (Sohlenius et al. 2012).
3.1.3  Jämförelser i GIS mellan SGUs digitala geologiska kartor och Lantmäteriets
digitala vegetationskartor
Jämförelser gjordes i GIS mellan SGUs geologiska kartor och Lanmäteriets
vegetationskartor, varav båda i digital form. Undersökningen utfördes för ett område i
Västmanland och ett i Dalarna. En av rapportens frågeställningar är hur jordart och
berggrund kan kopplas till vegetationens innehåll och om en viss typ av vegetation kan
visa på förekomst av en viss jordart (Andersson, Jirner & Sohlenius 2013).
Rapporten pekar på att sambandet mellan geologi och vegetation inte analyserats i
Sverige för större geografiska områden. Det finns dock utländska kartor, t.ex. från
Alaska och Kanada, som visar både vegetation och geologi, med utgångspunkt i att det
finns ett samband, i första hand mellan vegetation och jordarter (Andersson, Jirner &
Sohlenius 2013).
Berggrunden i det undersökta området i Dalarna består av svårvittrad sandsten och
lättvittrad diabas och basalt, medan jordarterna i huvudsak utgörs av morän och torv.
Området i Västmanland har en berggrund bestående av magmatiska bergarter med hög
kiselhalt, och jordarterna är mer blandade än i Dalarna och utgörs av bl.a. morän och
leror. Området i Dalarna ligger helt över HK, medan området i Västmanland i huvudsak
ligger under HK (Andersson, Jirner & Sohlenius 2013).
Det konstateras att det i vissa fall går att se tydliga samband mellan vegetation och
geologi, men att andra faktorer som t.ex. hur marken använts tidigare, tillgång på vatten,
topografi och lokalklimat kan vara det som påverkar vegetationen framför geologin. Det
kan även vara så att det i ena fallet är jordarterna som har störst påverkan, medan det i
andra fall istället är berggrunden (Andersson, Jirner & Sohlenius 2013).
Slutsatserna är att det finns samband mellan berg och hällmarksvegetation, mellan torv
och myrvegetation, mellan sandstensberggrund och lavmarkstallskog, mellan leror och
odlingsmark samt mellan moränmark och (barr)skogsförekomst. I andra fall gick det
inte att påvisa samband som t.ex. i de fall lokalklimatet hade större inverkan än
jordarterna, som i fallet med förekomst av ädellövskog och triviallövskog. Sett ur
berggrundssynpunkt anger dock rapporten, att även om lavmarkstallskogen dominerar
på morän med diabas- och basaltberggrund, precis som på sandstensmorän, så är
inslaget av torr-frisk barrskog betydligt större (Andersson, Jirner & Sohlenius 2013).
3.2  Alnö
Öster om Sundsvall ligger ön Alnö med en berggrund bestående av gnejs med inslag av
karbonatit och alkalina bergarter. De vulkaniska intrusionerna på ön bildades för 546
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Ma sedan (Hasslinger, Ottner & Lundström 2007). Alkalina bergarter definieras som
magmatiska bergarter med ett högre innehåll av natrium (Na) och kalium (K) än vad
som behövs för att bilda fältspat (se kapitel 5.1) tillsammans med det kisel (Si) som
finns tillgängligt (Nationalencyklopedin (NE) 2017a). Karbonatit är en magmatisk
bergart som kännetecknas av en hög halt av karbonatmineral (NE 2017b).
I en undersökning på Alnö studerades de alkalina bergarternas påverkan på markkemin.
Prover utfördes på marken i ett granbestånd för tre markprofiler med gnejsberggrund
och tre markprofiler med alkalin berggrund. De övre organiskt påverkade
jordmånshorisonterna uppvisade inga stora skillnader avseende markvatteninnehåll för
de olika markprofilerna. Den alkalina berggrunden gav dock upphov till ett högre pHvärde och mer löst organiskt kol genom hela markprofilen. Till följd av alkaliniteten
ökade även nitrifikationen och därmed vittringen av kalcit, vilket frigjorde Ca och NO3 i
de djupare horisonterna (Vestin, Nambu, van Hees, Bylund & Lundström 2005).
I ytterligare en studie undersöktes berggrundens påverkan på jordmånen. Tre
markprofiler för gnejsberggrunden och tre markprofiler för den karbonatitiska/alkalina
berggrunden studerades. Då berggrunden var tydligt avgränsad och den undersökta
platsen fanns inom ett relativt litet område kunde parametrar som temperatur och
nederbörd ses som konstanter (Hasslinger et al. 2007).
De alkalina bergarternas och jordmånernas innehåll varierade starkt mellan de olika
proverna, vilket medförde svårigheter att göra jämförelser. Det gick dock att konstatera
att näringsämnena från den karbonatitiska/alkalina berggrunden gynnade vegetationen
och att podsoleringen på gnejsberggrunden bromsats in i närheten av den alkalina. Det
gick även att urskilja läget för de olika bergarterna genom att enbart studera
vegetationen (Hasslinger et al. 2007).
3.3  Bottenfauna och berggrund
Inom ramen för Världsnaturfondens (WWF) projekt Levande Skogsvatten studerades
om bottenfaunan, d.v.s. artsammansättningen, i små bäckar styrs av skogstyp (barr eller
löv) eller av berggrundens vittringsförmåga (sur eller basisk) (Setterberg 2010).
Tjugo bäckar i Västra Götaland undersöktes, varav tio ligger på sur berggrund och tio
på basisk berggrund. Den basiska berggrunden utgörs av diabas i de s.k. platåbergen vid
Falköping och Skövde. Den sura berggrunden utgörs av granit och granitoider runt
Hökensås. Fem av provlokalerna på sur berggrund rinner genom lövskog, medan fem
rinner genom barrskog och motsvarande gäller för provlokalerna på den basiska
berggrunden (Setterberg 2010).
Studiens slutsats är att skogstypen spelar större roll för bottenfaunan i små bäckar än
vad berggrunden gör. Bäckar i lövskog har betydligt större artrikedom än bäckar i
barrskog. Lövskog på basisk berggrund utmärkte sig dock genom att ha en betydligt
högre grad av unika taxa (arter), 36 %, än övriga provkombinationer som låg mellan
12,5 och 13 % (Setterberg 2010, s. 27).

8

4  METOD
Som nämnts i kapitel 1.1 anger ibland naturrelaterad litteratur att grönstensförekomst
gynnar vegetationen. Detta samband kan studeras kvalitativt m.h.a. områdes- och
naturbeskrivande litteratur. För att kvantitativa jämförelser ska kunna göras behövs även
kartor, vilket dessutom bidrar till en större visuell förståelse. I syfte att skapa en så
fullständig bild som möjligt av ett eventuellt samband mellan basisk berggrund och
vegetation görs därför främst kartjämförelser. De skyddade naturområden som enligt
nedanstående kriterier bedöms vara belägna inom eller i anslutning till basisk berggrund
beskrivs därefter närmare m.h.a. informationen i kartverktyget Skyddad natur samt
m.h.a. litteratur som beskriver den skyddade naturen inom de aktuella geografiska
områdena. Då studien utförs under vinterhalvåret försvinner möjligheten till att utföra
relevanta fältstudier i form av att studera vegetation m.m. inom områden med basisk
berggrund.
Studien kan ses som kvalitativ då den diskuterar kring om det kan ses ett samband
mellan en ökad förekomst av skyddsvärd natur i anslutning till grönstensområden, men
den är kvantitativ i den bemärkelsen att den jämför arealen skyddad natur inom, och i
anslutning till, basisk berggrund med den på sur berggrund. Den kvantitativa
jämförelsen bör dock betraktas som förenklad då den endast gör en grov uppskattning
av hur stor del av berggrunden som är faktiskt är basisk i förhållande till hur stor del
som är sur. Som nämnts i kapitel 1 är dessutom samspelet mellan vegetation och andra
faktorer, inklusive berggrund, komplicerat och det är inte alltid möjligt att veta vad som
är den dominerande faktorn. För några fall där ett samband mellan basisk berggrund och
vegetation kan tyckas existera förs även en diskussion, kapitel 11.3, kring vilka andra
faktorer än berggrund som kan vara viktiga, eller t.o.m. överordnade, berggrundens
inverkan.
4.1  Överlagring
Det finns flera orsaker till valet att använda kartor som visar skyddad natur. SGU har i
studien, beskriven i kapitel 3.1, använt vegetationskartor, men sådana saknas för det
undersökta området. Annan typ av data, som t.ex. Naturvårdsverkets databas Svenska
Marktäckedata, har prövats, men befunnits inte vara fullt ut tillämpliga för
frågeställningen. Den skyddade naturen är tydligt geografisk avgränsad och i
Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur (Naturvårdsverket u.å.) ges information
om varför ett visst område bedöms som skyddsvärt samt uppgifter om areal.
För att kunna studera berggrund och skyddad natur samtidigt används i denna studie s.k.
överlagring. Denna teknik innebär att olika kartor placeras ovanpå varandra så att
önskad information framträder och kan jämföras, vilket kan göras manuellt eller i ett
GIS-program (Hall, Alm, Ene & Jansson 2003). För att kunna överlagra SGUs
berggrundskartor med Naturvårdsverkets kartor över skyddad natur används i denna
studie kartverktyget Geodataportalen.
SGUs berggrundskarta som visas i Geodataportalen är i skala 1:1 miljon och vid
jämförelse med berggrundskartan i skala 1:250 000 inses att vissa detaljer försvinner
och att mindre områden med basisk berggrund helt utelämnas i kartan med skala 1:1
miljon. För att kunna erhålla kartor med olika lager används dock berggrundskartan i
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skala 1:1 miljon och i kapitel 9.3 visas ett exempel, med naturreservatet Fagereke, på
vad den mer detaljerade berggrundskartan kan ge för ytterligare information av intresse
för frågeställningen.
4.2  Relationen mellan basisk berggrund och skyddad natur
Inlandsisen kan ha transporterat och avlagrat material långt från ursprungsplatsen, men i
denna undersökning studeras endast förekomsten av skyddad natur inom själva
grönstensområdet samt söder om och i aktuell isrörelseriktning, upp till cirka 2 km, från
området. Denna ansats baseras på Mikaelsson och Persson (1986) vilka anger att
”Bergartsinnehållet i moränen speglar inte sällan berggrunden inom eller strax norr
om området” (Mikaelsson & Persson 1986, s. 44). Kilometerantalet 2 km uppmäts i
kartan som det kortaste avståndet mellan ytterkanten på ett grönstensområde till
ytterkanten på ett område med skyddad natur.
4.3  Fallstudie
Kartjämförelser skulle av naturliga skäl kunna gå att utföra för hela Sverige, men då det
skulle bli ett för omfattande arbete görs en avgränsning i form av en fallstudie av
Oskarshamns kommun. De basiska bergarterna utgör inom kommunen mindre områden
i den i stort annars sura berggrunden, vilket gör Oskarshamn till en intressant plats att
studera. Områden med basisk berggrund kan då relativt enkelt jämföras med kartor över
skyddad natur. Ingen närmare studie görs av varför ett visst område är skyddat avseende
specifika arter o.s.v., dock bedöms begrepp som ädellövskog och artrikedom vara extra
relevanta för frågeställningen då dessa ofta förekommer tillsammans med begreppet
grönsten.
Isens rörelseriktning i området under den senaste istiden (Weichsel) approximeras till
att ha gått från nordväst, baserat på SGUs beskrivningarna till jordartskartorna i området
(Lokrantz 2009; Persson 2010b). Utifrån detta är det logiskt att anta att jordarterna i
områden med basisk berggrund dels kan vara uppblandade med sura bergarter från
intilliggande områden, dels att de basiska bergarterna kan ha transporterats en bit söder
och sydost om själva det basiska berggrundsområdet.
Majoriteten av områden med basisk berggrund återfinns på fastlandsdelen av
kommunen och jämförelsen avgränsas därför till denna. Skärgården bedöms dessutom
ha en så speciell natur att det blir missvisande att ta med den i undersökningen. Vissa
andra undantag görs också för att öka undersökningens relevans, vilket beskrivs
ytterligare i kapitel 8. Ett urval görs även för de olika naturskyddstyperna då inte
samtliga av dessa bedöms som relevanta för studien.
För de skyddstyper och områden i Oskarshamns kommun som ingår i undersökningen
görs en sammanräkning av totala antalet hektar (ha), vilket jämförs med antalet hektar
för områden som kan knytas till basisk berggrund, se bilaga A.
Fallstudien görs som nämnts ovan för områden med basisk berggrund i Oskarshamns
kommun. En liknande jämförelse mellan förekomst av basisk berggrund och skyddad
natur görs även för två områden mellan Åseda och Fagerhult samt för ett område vid
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Vintrosa utanför Örebro. Valet av de senare områdena baseras på att omständigheterna
ska överensstämma med de i Oskarshamns kommun så mycket som möjligt genom att
sur berggrund dominerar med basisk- eller kalkstensberggrund som mindre inslag i
denna. Syftet med denna jämförelse är att pröva om studiens resultat går att applicera på
andra områden i Sverige.
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5  MINERAL OCH BERGARTER
Mineral är byggstenarna i bergarter och beroende på innehåll och vittringsbenägenhet
frigör de ämnen som vegetationen behöver. I kapitel 5.1 beskrivs de mineral som är
vanligast i jordskorpan och i kapitel 5.2 de bergarter som är aktuella i fallstudien
(kapitel 7).
5.1  Mineral
Mineral kännetecknas av att de består av ett eller flera grundämnen, har kristallstruktur
och en bestämd kemisk formel Det finns drygt 5000 kända mineral (Naturhistoriska
riksmuseet (NRM) 2016).
Huvuddelen av jordskorpan består, som nämnts i kapitel 2, av silikatmineral, d.v.s.
mineral som är uppbyggda av kisel (Si) och syre (O). Grundstrukturen utgörs av en
kiselatom och fyra syreatomer stabilt bundna i en tetraederform. Klassificieringen av
silikatmineral baseras på hur dessa tetraedrar binds till varandra. Mineralet kvarts har
den kemiska formeln SiO2, d.v.s. det innehåller endast kisel och syre. Andra
silikatmineral innehåller även andra grundämnen som t.ex. mineralet olivin
(Mg,Fe)2SiO4 och muskovit KAl2(Si3Al)O10(OH,F)2 (Loberg 1993).
Mineralen kan delas in i huvudmineral, vilka är mängdmässigt störst vid
bergartsbildning och som används i bergartssystematiken, respektive accessoriska
mineral. Huvudmineralen kan i sin tur delas in i ljusa, som t.ex. fältspater och kvarts,
respektive mörka, som t.ex. glimrar, amfiboler, pyroxener och olivin (Loberg 1993).
De till volymen mest förekommande mineralen i den kontinentala jordskorpan är
fältspater (58 %), pyroxener och amfiboler (13 %), kvarts (11 %), glimmer och
lermineral (10 %), olivin (3 %) och övriga (5 %) (Loberg 1993, s.58).
Fältspater - Fältspaterna är ljusa mineral och de vanligaste är ortoklas och mikroklin
(KAlSi3O8), albit (NaAlSi3O8) och anortit (CaAl2Si2O8), där de två senare tillsammans
med ett antal mellanformer kallas plagioklaser. Ortoklas, mikroklin och albit kallas
gemensamt för alkalifältspat (Loberg 1993).
Pyroxen och amfiboler - Pyroxener och amfiboler är mörka silikatmineral med
kalcium (Ca), magnesium (Mg) och järn (Fe). Deras färg är ofta mörkgrön, mörkbrun
eller svart (Loberg 1993).
Kvarts - Kvarts är ett ljust mineral och som nämnts ovan har det formeln SiO2 (Loberg
1993).
Glimmer och lermineral - Glimrar är mörka silikatmineral som innehåller joner av
aluminium (Al), magnesium (Mg) eller järn (Fe), samt någon annan metall som t.ex.
kalium (K) eller kalcium (Ca). Biotit är ett glimmermineral och innehåller bl.a. kalium
och magnesium. Lermineral är de silikatmineral som bygger upp lersediment. Exempel
på ett lermineral är kaolinit med kemisk beteckning Al2Si2O5(OH)4 (Loberg 1993).
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Olivin - Olivin är ett vanligt mineral i den oceaniska jordskorpan och har den kemiska
beteckningen (Mg,Fe)2SiO4 (Loberg 1993).
5.2  Bergarter
En bergart består av ett eller flera mineral. Baserat på hur bergarterna bildats delas de in
i magmatiska, sedimentära och metamorfa.
De magmatiska bergarterna bildas ur en stelnad bergartssmälta, magma, och beroende
på stelningsdjup delas de in i djup-, gång- respektive ytbergarter. En magma består av
olika oxider (SiO2, AlO3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O) samt koldioxid (CO2) och
vatten (H2O) (Loberg 1993).
Silikatisk magma, d.v.s. magma rik på SiO2, är den vanligaste och magmor sorteras
därför in kemiskt utifrån andelen kiseldioxid SiO2 (även kallad kiselsyra). Ultrabasisk
magma innehåller mindre än 45 % SiO2, basisk innehåller mer än 45 % men mindre än
52 % SiO2, intermediära magmor innehåller mer än 52 % men mindre än 63 % SiO2
medan sura magmor innehåller mer än 63 % SiO2. Sura, d.v.s. kiselsyrerika, bergarter är
ofta ljusa, och består av fältspat och kvarts. De basiska, d.v.s. kiselsyrafattiga,
bergarterna består av ofta av mörka mineral (SGU u.å.).
Beteckningarna sur respektive basisk används inom kemin för att ange pH-värde, och
eftersom det i mineral- och bergartssammanhang inte handlar om detta används istället
ibland begreppen ultramafisk, mafisk, intermediär och felsisk. Felsisk (eng felsic), efter
feldspar och silica, motsvarar då begreppet sur och innebär ett högt innehåll av fältspat
och kvarts. Mafisk (eng mafic), efter magnesium och ferric, motsvarar begreppet basisk
och innebär för bergarter ett högt innehåll av mineralen olivin, pyroxen, amfibol och
biotit (Andréasson 2015). I denna studie används dock begreppen sur respektive basisk
då de är mer allmänt vedertagna i litteraturen som använts.
Som beskrivits i kapitel 2.1 har mineral olika vittringsbenägenhet. Bergarter som
innehåller stor mängd kvarts har större vittringsmotstånd än bergarter som innehåller
mineral som t.ex. pyroxen och olivin.
I kapitel 5.2.1 t.o.m. 5.2.3 beskrivs kort de bergarter som enligt SGUs berggrundskarta,
kapitel 7, finns representerade inom Oskarshamns kommuns fastlandsdel. Det framgår
inte av SGUs berggrundskarta att det finns kalksten vid sjön Hummeln, men detta
omnämns bl.a. av Forslund (1997) och denna bergart beskrivs därför i kapitel 5.2.4.
Kalksten är en sediementär bergart och hör därför egentligen inte till frågeställningen,
som avser basiska magmatiska bergarter. Kalksten är dock lättvittrad och därför
intressant ur denna aspekt.
5.2.1  Sura magmatiska bergarter
De sura bergarterna har ett högt innehåll av kiseldioxid SiO2, och kan delas in i
tonalitiska, granodioritiska respektive granitiska (Loberg 1993).
Granit är en den vanligaste djupbergarten. Det är en sur bergart som innehåller
mineralen kalifältspat, kvarts, plagioklas, biotit och/eller muskovit (Loberg 1993).
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Ytbergarterna ryolit och dacit är tillsammans med djupbergarten granodiorit andra
exempel på sura magmatiska bergarter (Loberg 1993).
5.2.2  Intermediära magmatiska bergarter
Diorit är en intermediär djupbergart som innehåller mineralen plagioklas, amfibol
och/eller biotit (Loberg 1993).
Monzonit är en bergart som innehåller mineralen alkalifältspat, plagioklas, amfibol
och/eller pyroxen (Loberg 1993).
5.2.3  Basiska magmatiska bergarter
Gabbro är en basisk djupbergart, med mörkgrå till svart färg, och innehåller mineralen
plagioklas och pyroxen, samt i vissa fall olivin (Loberg 1993).
Diabas är basisk gångbergart som motsvarande gabbro på detta stelningsdjup, liksom
basalt är motsvarigheten som ytbergart (Loberg 1993).
5.2.4  Kalksten
Kalksten är en sedimentär bergart som till mer än hälften består av mineralet kalkspat
(kalcit) med kemisk beteckning CaCO3 (Loberg 1993).
Kalkstensvittring sker när koldioxid och vatten tillsammans bildar kolsyra, vilken
kemiskt löser mineralet kalkspat (Perhans 2004).
5.2.5  Begreppet grönsten
Begreppet grönsten definieras något olika beroende på källa.
Enligt NRM (2017) är grönsten en basisk bergart (gabbro, diabas, basalt) som
genomgått en låg grad av metamorfos. Grönstenar är ofta mörkt gröna och om den är
skiffrig kallas den grönskiffer (NRM 2017).
Loberg (1993) definierar grönsten som en term som används i fält för en metamorf
basisk magmabergart.
Ytterligare en definition av grönsten är att det är ett samlingsnamn för gabbro, diabas,
basalt, diorit, hyperit, porfyrit och amfibolit (SLU 2007).
I den använda litteraturen av t.ex. Forslund (1997) används begreppet grönsten på ett
flertal ställen. Vid jämförelse med SGUs berggrundskarta tolkas det i detta
sammanhang som om att begreppet används om basiska bergarter som gabbro, diorit
och diabas.
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6  FAKTORER SOM PÅVERKAR VEGETATIONEN
För att kunna studera sambandet mellan berggrund och vegetation krävs inte enbart
kunskap om de mineral som ingår i olika bergarter, utan även kännedom om vilka
ämnen som växterna är i behov av och om vilka andra faktorer som styr
förutsättningarna för vegetationen, vilket detta kapitel i korthet behandlar.
När isen smälte bort efter den senaste istiden kom först lavar och mossor, följt av träd i
form av först dvärgbjörk och vide och senare björk, en och asp. Efter det kom tallen och
ett antal lövträd, och sist granen som invandrade från norr och öster för cirka 3000 år
sedan. För cirka 4000-5000 år sedan började människan odla marken, vilket påverkade
skogen i stor utsträckning då den fick ge vika för odlings- och betesmark. Människan
har genom tiderna utnyttjat skogen för bl.a. jakt, skogsbete, ved, träkol, virke och som
råvara till massa- och pappersindustrin (Andersson 2011).
I ett ekosystem samspelar växter och djur med den abiotiska (icke-levande) delen av
miljön, där den senare utgörs av bl.a. solenergin och frigörelse av näringsämnen i
marken (Andersson 2011).
Jordartens kornstorleksfördelning kallas textur och den påverkar jordens vattenhållande
förmåga, ju finare desto bättre förmåga (Andersson 2011).
Tillgången på grundvatten är av en viktig faktor för vegetationen och marken klassas
därför avseende fuktighet. I torr mark ligger grundvattenytan mer än 2 meter djupt,
vilket är fallet för t.ex. plana ytor på t.ex. isälvsavlagringar och krön. Den vanligaste
markfuktighetsklassen i den svenska skogen är frisk mark där grundvattenytan ligger 12 meter djupt. De andra klasserna är fuktig mark och blöt mark (Andersson 2011).
Ett sätt att se om marken är bördig, se definition av detta begrepp i kapitel 2.2, är
genom dess vegetation avseende arter och täckningsgrad. Mark med hög bördighet är av
s.k. högörttyp, d.v.s. ytan täcks av näringskrävande och högvuxna örter, medan mark
med låg bördighet är av s.k. lavtyp, d.v.s. marken täcks till mer än hälften av lavar.
Mellan mark av högörts- respektive lavtyp finns bl.a. mark av lågörtstyp, blåbärstyp,
lingontyp och fattigristyp (Andersson 2011).
Klimatet kan utifrån ett rumsskaleperspektiv delas in i jordens klimat (1000 km),
regionalt klimat (100 km), lokalt klimat (10 km) och mikroklimat (1 m) ( Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 2017). Klimatet är en viktig parameter
för vegetationen och för ett mindre område påverkar t.ex. lutning, väderstreck, vind och
frost (Andersson 2011).
I växternas blad och barr omvandlas i fotosyntesen koldioxid, vatten och solenergi, till
sockerarter och syre. Växterna behöver förutom de vid fotosyntesen bildade
sockerarterna och syret även vatten, kväve och mineralnäringsämnen (Andersson 2011).
Berggrunden påverkar marken genom sin vittringsförmåga. Lättvittrade bergarter ger
goda jordar, medan svårtvittrade bergarter ger näringsfattiga jordar. I Sverige är granit
och gnejs de vanligaste bergarterna och de är ganska lättvittrade. Kalksten, grönsten och
skiffrar är lättvittrade, medan sandsten, porfyrer och kvarts är mer svårvittrade
(Andersson 2011).
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Mineralnäringsämnena som i upplöst form finns i markvattnet och som sugs upp genom
rötterna, kommer från den vittrade berggrunden och utgörs av bl.a. magnesium, fosfor,
kalium, kalcium, järn och zink (Andersson 2011).
Olika träd har olika behov avseende tillgång på ljus och markens beskaffenhet avseende
näring, fuktighet och textur. Granen vill ha god mark och jämn tillgång på vatten,
medan tallen trivs bättre på mer näringsfattig mark. Ask, lind och lönn är exempel på
trädslag som behöver bördig mark (Andersson 2011).
Av ovanstående följer att vid studie av berggrundens koppling till skyddad natur bör
bördigheten beaktas med kännetecken som vegetation av högörttyp och vissa typer av
lövträd. Det finns dock ett antal andra viktiga faktorer i form av jordarter, jordmån,
grundvattentillgång, klimat, topografi, ljus och ämnen i den omkringliggande
atmosfären som även de styr vegetationens utbredning och innehåll.
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7  GEOLOGI OCH GEOGRAFI I OSKARSHAMNS KOMMUN
I föreliggande undersökning används Oskarshamns kommun som fallstudie. I kapitel 7
beskrivs kommunens geologi och geografi och i kapitel 8 görs en genomgång av de
naturskyddstyper som är aktuella för fallstudien. Kapitel 9 beskriver sedan de skyddade
naturområden som kan härledas till basisk berggrund och i kapitel 10 görs en jämförelse
med tre områden runt Åseda, Fagerhult och Vintrosa i syfte att studera om de samband
som identifieras för Oskarshamns kommun även går att applicera på andra områden.
Oskarshamns kommun är belägen vid kusten i östra delen av Småland. Kommunen har
drygt 26 000 invånare och en yta på cirka 1000 km2 som till största delen består av skog
(Oskarshamns kommun 2017). Enligt berggrundskartan, figur 1, domineras
berggrunden i området av sura bergarter som granit, granodiorit och monzonit, med
inslag av ultrabasiska, basiska och intermediära bergarter i form av gabbro, diorit och
diabas. Sura bergarter är i figur 1 markerade i rött (granit, granodiorit, monzonit m.m.)
och gult (ryolit, dacit m.m.), basisk berggrund i grönt (gabbro, diorit, diabas m.m.) och
porfyrer i rött med vitt mönster. Bergrundens ålder är 1740-1880 Ma, med undantag för
1740-910 Ma gamla sura intrusivbergarter, markerade med den mörkaste röda tonen.

Figur 1. Berggrundskarta över det undersökta området i Oskarshamns kommun. Källa: ©SGU (2017).
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Fastlandsdelen av Oskarshamns kommun ingår i SGUs jordartskartor 6G Vimmerby
SV, fig. 2, respektive 6G Vimmerby SO, fig. 3, väster respektive öster om Kristdala.
Figur 2 och 3 visar att de dominerande inslagen är tunt jordtäcke på berg (rosa),
berggrund (rött), morän (ljusblått) och olika typer av isälvsmaterial (grönt).

Figur 2. Jordartskarta 6G Vimmerby SV. Källa: ©SGU.
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Figur 3. Jordartskarta 6G Vimmerby SO. Källa: ©SGU.

Genom att studera isräfflors riktning kan isrörelseriktningen i ett visst skede bestämmas.
Inom kartruta Vimmerby SV uppvisar kartlagda isräfflor en riktning från mellan 320
och 340 grader (Persson 2010b), medan de i kartruta Vimmerby SO visar från cirka 315
grader, även om det inom området finns andra riktningar (Lokrantz 2009). En
approximation utifrån detta är att det material som isen eventuellt har transporterat från
ett basiskt berggrundsområde kan ha avsatts söder om eller sydost om själva området.
Isen i området smälte för cirka 14 000 år sedan (Lokrantz 2009; Persson 2010b).
Kartområdet i Vimmerby SO är beläget under HK (Lokrantz 2009). I Vimmerby SV
ligger HK cirka 110-115 m.ö.h. och delar av området ligger därför ovanför HK (Persson
2010b).
Oskarshamns kommun ingår till största delen i en naturgeografisk region som, enligt
Nordiska Ministerrådets indelning, kategoriseras som Sydsvenska höglandets centrala
och östra delar. I denna region består den västra delen av bergkullterräng, medan den
östra delen består av sprickdalslandskap. Bergkullterrängen, till största delen över HK,
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innehåller grus och morän, medan sprickdalslandskapet, till största delen under HK,
består av höjdryggar med tunt jordtäcke eller kalt berg och dalgångar med mer
finkornigt material eller vatten (Gustafson & Eriksson Nilsson 1995).
Barrskogar är det dominerande trädslaget i Östra Småland, som är skogstäckt till cirka
två tredjedelar. Tallen dominerar i norra delen av länet, medan gran dominerar i södra.
Människan har genom tiderna påverkar skogen i stor omfattning, vilket medfört att skog
utan kulturpåverkan, s.k. urskog, i princip saknas och även naturskogen minskar.
Lövskogar finns längs kusten, nära jordbruksbebyggelse och där klimat- och
jordförhållandena är mer gynnsamma. Lövskogarna innehåller oftast flera olika typer av
lövträd. Ädellövskogen utgörs i huvudsak av ekskog och den s.k. ängsekskogen finns
ofta där det förkommer grönsten (Forslund 1997).
Över HK återfinns gammal bebyggelse, i form av byar och gårdar, på lägre partier i
terrängen med närhet till vatten i form av bäckar och källor. Under HK finns
bebyggelsen istället ofta på sydsluttningar. Det finns ett mönster av att bebyggelsen
ligger i gränsen mellan skog- och åkermark. Olika skiftesreformer har dock medfört att
det kan se ut på andra sätt (Gustafson & Eriksson Nilsson 1995).
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8  SKYDDAD NATUR I OSKARSHAMNS KOMMUN
I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur visas områden med skyddad natur enligt
Naturvårdsregistret. Med sökordet Oskarshamns kommun erhålls 104 träffar i
kartverktyget (se bilaga A). I dessa 104 träffar ingår skyddstyperna djur- och
växtskyddsområde (14 st.), nationalpark (1 st.), Natura 2000 SCI (17 st.), Natura 2000
SPA (1 st.), Natura 2000 SPA/SCI (5 st.), naturreservat (29 st.), Ramsarområde (1 st.),
biotopskyddsområde (31 st.) och vattenskyddsområde (5 st.). Samtliga 104 poster med
skyddad natur finns angivna i bilaga A.
8.1  Djur- och växtskyddsområde
Djur- och växtskyddsområden är oftast till för att skydda fåglar under häckningen och
för att skydda områden med sälar (Naturvårdsverket 2017a). De djur- och
växtskyddsområden som finns i Oskarshamns kommun omfattar alla skärgårdsområden
och medtas därför inte i undersökningen.
8.2  Nationalparker
Det finns 29 nationalparker i Sverige och samtliga ägs av staten. Syftet med inrättande
av nationalparker, vilket är den starkaste skyddstypen, är att de ska skydda och bevara
unika miljöer (Naturvårdsverket 2017f). Blå Jungfrun, som är kommunens enda
nationalpark, har en specifik geologi, tillhör inte fastlandet och ingår därför inte i denna
studie. Blå Jungfrun är även klassat som Natura 2000 (SCI) och denna post utgår därför
också.
8.3  Natura 2000 SCI, SAC, SPA
Inom EU finns art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet, tillsammans kallade
naturvårdsdirektiven, med syfte att bevara den biologiska mångfalden. Natura 2000
kallas det nätverk av områden som skapats utifrån dessa direktiv. Område av
gemenskapsintresse (SCI) och Särskilt bevarandeområde (SAC) är områden skapade
från art- och habitatdirektivet med syfte att bevara naturtyper och andra arter än fåglar.
Direktivet skyddar bl.a. däggdjur, kärlväxter och habitat. Särskilt skyddsområde (SPA)
är områden skapade från fågeldirektivet med syfte att bevara de naturligt förekommande
fågelarter som finns inom EU (Naturvårdsverket 2017d). I Sverige finns drygt 4000
Natura 2000-områden, utvalda av länsstyrelserna, och ofta är de skyddade som
naturreservat eller nationalpark (Naturvårdsverket 2017a).
Emåns vattensystem, Stora Ramm och Marströmmen samt Viråns vattensystem har
skyddstypen Natura 2000 (SCI) och bedöms inte vara relevanta för studien, inte heller
Hammarsebo brandfält med skyddstypen Natura 2000 (SCI) och Våtmarker längs
Emåns nedre lopp med skyddstypen Natura 2000 (SPA). När även Natura 2000områden i skärgården räknats bort återstår elva Natura 2000 (SCI) samt ett Natura 2000
(SPA/SCI).
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8.4  Naturreservat
I Sverige finns drygt 4500 naturreservat, där de inom fjällvärlden arealmässigt utgör 75
%. Det är kommuner och länsstyrelser som med stöd av miljöbalken kan bilda
naturreservat. Syftet är bl.a. att bevara den biologiska mångfalden och att skydda
naturmiljöer och arter (Naturvårdsverket 2017g). I denna undersökning utgår fem
naturreservat i skärgårdsområden, ett reservat som är överklagat (och därmed utgör en
dubbel post), Hammarsebo brandfält samt vattensystemet Emsfors – Karlshammar.
8.5  Ramsarområde
Ramsarområden är skyddsvärda våtmarker med naturvärden kopplade både till fåglar
och andra naturtyper och arter (Naturvårdsverket 2017h). Ramsarområdet Emån medtas
inte i undersökningen då skyddstypen är mer kopplad till vattenförekomst.
8.6  Biotopskyddsområde
Biotopskyddsområde är bl.a. till för att skydda mindre vatten- och markområden som
hyser hotade arter. Det finns dels ett antal utpekade biotoper, som t.ex. källor och alléer,
som alltid är skyddade, dels enskilda områden. Ett s.k. skogligt biotopskyddsområde
skyddas av Skogstyrelsen eller en kommun och kan bestå t.ex. av olika typer av äldre
skogar (Naturvårdsverket 2017b). Fyra av kommunens skogliga biotopskyddsområden
belägna i skärgården undantas från undersökningen.
8.7  Vattenskyddsområde
Vattenskyddsområden är till för att skydda vattentäkter och undantas därför från
undersökningen.
8.8  Skyddad natur i undersökningen
Efter att vissa naturskyddstyper och poster undantagits från undersökningen, enligt
kapitel 8.1 t.o.m. 8.7, återstår skyddstyperna naturreservat (21 st.), Natura 2000 (totalt
12 st.) samt skogliga biotopskyddsområden (27 st.). Flera områden berörs av olika
skyddstyper, som t.ex. Figeholm och Humlenäs som både är naturreservat och ett
Natura 2000-områden. Skyddstyperna korrelerar dock inte alltid ytmässigt och det
bedöms därför vara mest korrekt att samtliga berörda skyddstyper medtas i
undersökningen.
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9  SKYDDAD NATUR INOM, OCH I ANSLUTNING TILL, BASISK
BERGGRUND I OSKARSHAMNS KOMMUN
I denna studie undersöks förekomsten av skyddad natur inom och strax sydost eller
söder om grönstensområden. De aktuella grönstensområdena är lokaliserade utifrån
SGUs berggrundskarta och Naturvårdsverkets kartor över skyddad natur.
Genom att m.h.a. Geodataportalen presentera lager för berggrund och skyddad natur i
samma karta erhålls en förståelse för hur dessa områden är geografiskt belägna i
förhållande till varandra. Hur detta förhållande ser ut för fastlandsdelen i Oskarshamns
kommun visas i figur 4.
I figur 4 – 13 och 15 är Natura 2000-områden blåstreckade, naturreservat grönstreckade
och skogliga biotopskyddsområden brunstreckade. Sur berggrund har röd ton och den
basiska berggrunden framträder som gröna områden.
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Figur 4. Undersökta områden i Oskarshamns kommun. 1) Bråbygden. 2) Hummeln. 3a, 3b) Lämmedal –
Virkvarn. 4) Sulegång – Jämserum. 5) Nygård, Plåttorp. 6) Fårbo – Figeholm. 7) Fagereke. 8) Friskebo.
9) Glabodalen. Källa: ©SGU; berggrundskarta skala 1:1 miljon. ©Naturvårdsverket; Skyddad natur.
©Lantmäteriet; Sverigekartan.

Länsstyrelsen i Kalmar län har klassat in områden i länet utifrån deras naturvärde i tre
kategorier där Klass I har högsta naturvärde, Klass II mycket höga naturvärden och
Klass III höga naturvärden. Naturvärdena är kategoriserade i landskap, natur, botanik,
zoologi, geologi, kultur och friluftsliv (Forslund 1997). Inom Oskarshamn finns 72
olika områden med naturvärden i klass I-III (Forslund 1997, s. 229). Om ett område har
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en naturvärdesklass, men saknar skyddstyp, tas dessa upp i undersökningen under
förutsättningen att naturinnehållet bedöms som relevant för undersökningen. Detta avser
områden med naturvärdesklass inom, och i anslutning till, basisk berggrund.
9.1  Bråbygden
Bråbygden är ett samlingsnamn för ett område beläget väster och sydväst om Kristdala.
I området ingår byarna Krokshult, Krösås, Höckhult, Fallebo, Träthult, Källeryd,
Bråhult, Saxtorp, Lilla Bråbo, Stora Bråbo, Östantorp, Gullhanetorp, Bjälebo, Humleryd
och Applekulla (Gustafson & Eriksson Nilsson 1995). Berggrunden i området utgörs till
en del av basiska bergarter, figur 5.

Figur 5. Områden med basisk berggrund och skyddad natur i Bråbygden. Källa: ©SGU; Berggrundskarta
skala 1:1 miljon. ©Naturvårdsverket; Skyddad natur. ©Lantmäteriet; Sverigekartan.

Området ligger på en moränplatå mellan två dalgångar och kännetecknas av ett
ursprungligt odlingslandskap med en rik flora (Gustafson & Eriksson Nilsson 1995).
I och runt byarna i Bråbygden finns ett antal områden med skyddad natur med
småskaligt jordbruk som bedrivs på traditionsenligt sätt. Berggrunden har inslag av
grönsten i form av gabbro och diorit och floran är därför både intressant och uppvisar
artrikedom (Naturvårdsverket u.å.)

24

Runt byarna Krokshult, Träthult och Höckhult finns ett antal områden på sammanlagt
70 ha, som är skyddade enligt Art- och habitatdirektivet (SCI), varav ett av områdena
även är ett naturreservat på 22,2 ha. I beskrivningen av det skyddade området nämns ett
högt botaniskt värde och rödlistade växtarter. Områdena, som gemensamt benämns just
Krokshult, kännetecknas av den typen av småskaligt brukande som fanns förr i tiden
med små lotter av åker-, betes- och betad skogsmark (Naturvårdsverket u.å.).
Runt byarna Fallebo, Källeryd, Bråhult, Saxtorp, Bjälebo, Östantorp, Applekulla,
Gullhanetorp, Stora Bråbo och Lilla Bråbo finns områden med skyddad natur enligt Artoch habitatdirektivet (SCI/SAC). Områdena kallas gemensamt Bråbygden och den
sammanlagda ytan uppgår till mer än 528,4 ha (Naturvårdsverket u.å.).
Inom Bråbygden finns ett skogligt biotopskyddsområde vid Träthult samt två stycken
vid Saxtorp (Naturvårdsverket u.å.).
Utöver den skyddade naturen finns hagmark vid Höghult samt hage vid Spånghult, både
med naturvärdesklass III (Forslund 1997).
9.2  Hummeln
Sjön Hummeln sydost om Kristdala är sannolikt en s.k. impaktstruktur, d.v.s. en krater
bildad av ett meteoritnedslag som inträffade för cirka 470 Ma under ordovicium. Efter
nedslaget fylldes kratern av omkringliggande sediment. De bergarter som återfinns i
sjön, som omges av granit, visar att Småland haft samma avlagringar som norra Öland.
På fastlandet har annars avlagringarna från kambrium och ordovicium eroderat bort,
men finns alltså bevarade i Hummeln (Lundqvist, Lundqvist, Lindström, Calner &
Sivhed 2011).
Vid Hummelns södra strand finns udden Humlenäs, figur 6, med skyddstyperna
naturreservat och Natura 2000 (SCI). Området omfattar 75,7 ha och vid dess strand har
sandsten och kalkkonglomerat påträffats, vilka antas komma från sjöns bottenlager och
förts upp med inlandsisen. Området är ett gammalt kulturlandskap och floran anges vara
artrik till följd av kalkstensförekomsten (Naturvårdsverket u.å.). Det framgår dock inte
av berggrundskartan att det finns kalksten och sandsten i och kring Hummeln, men
däremot visar berggrundskartan i skala 1:250 000, figur 1, förekomst av basiska
bergarter i dess södra del.
Vid Hummelns norra del finns naturreservatet Malghult som omfattar 21,7 ha samt ett
Skogligt biotopskyddsområde på drygt 11 ha (Naturvårdsverket u.å.). Malghult kan inte
sägas vara beläget inom eller syd/sydost om vare sig ett område med kalksten eller
grönsten.
Hummeln ingår även i Viråns vattensystem, som har skyddstypen Natura 2000 (SCI).
Kännetecknande för detta område är att det uppvisar ett typiskt sprickdalslandskap
(Naturvårdsverket u.å.). Viråns vattensystem medtas, som nämnts i kapitel 8, inte i
undersökningen.
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Figur 6. Skyddad natur vid sjön Hummeln. Källa: ©SGU; Berggrundskarta skala 1:1 miljon.
©Naturvårdsverket; Skyddad natur. ©Lantmäteriet; Sverigekartan.

9.3  Lämmedal – Virkvarn
Från Lämmedal i väster till Virkvarn i öster sträcker sig ett cirka en mil långt stråk med
basisk berggrund, figur 7. I norra delen av området finns naturreservatet Lämmedal på
72,4 ha och dess södra del har inslag av ädellövträd (Naturvårdsverket u.å.). Lämmedal
är beläget med endast en mindre del inom grönstensområdet och räknas därför inte som
kopplat till basisk berggrund.
Inom själva grönstensområdet finns sjön Hulteglänn och vid dess norra strand ett
naturreservat med samma namn på 55,8 ha (Länsstyrelsen Kalmar län 2008, s. 1). I
skälen för beslutet anges att det inom området finns en stor artrikedom och förekomst
av hotade arter samt att ”Hulteglännområdet utgör ett representativt exempel på de
ädellövrika löv- och blandskogar som förekommer längs ett stråk med grönsten från
sjön Hummeln och vidare österut till kusten i Oskarshamns kommun” (Länsstyrelsen
Kalmar län 2008, s. 2).
Strax sydost om Hulteglänn finns ett skogligt biotopskyddsområde på 7,7 ha
(Naturvårdsverket u.å.).
Ett par kilometer söder om området mellan Lämmedal och Virkvarn, strax norr om
Hycklinge, finns ytterligare ett grönstensområde, dock mindre än det förra. Knappt tre
kilometer från detta, i sydvästlig riktning, finns naturreservatet Fagereke. Det framgår
inte av berggrundskartan i skala 1:1 miljon att det finns basisk berggrund vid Fagereke,
men dock av berggrundskartan i skala 1:250 000, figur 1. Fagereke omfattar 65,9 ha och
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har en blandning av ädellövskog, betesmark, öppen mark samt ett innehåll av stora ekar
(Naturvårdsverket u.å.).
Cirka 1 km söder om det större basiska området finns Eckerhult, med naturvärdesklass
III, beskrivet som ett odlingslandskap med lövskog och högörtäng (Forslund 1997).

Figur 7. Berggrund och skyddad natur i området mellan Lämmedal och Virkvarn. Källa: ©SGU;
Berggrundskarta skala 1:1 miljon. ©Naturvårdsverket; Skyddad natur. ©Lantmäteriet; Sverigekartan.

9.4  Sulegång – Jämserum
Mellan Sulegång och Jämserum finns två områden med basisk berggrund, figur 8. I den
västra delen, vid Sulegång, finns naturreservatet Blomfors på 162,6 ha, som bl.a.
kännetecknas av ett stort inslag av lövträd (Naturvårdsverket u.å.). Det dock är det
endast en mindre del av naturreservatet som finns inom själva grönstensområdet och
räknas därför inte tillhöra detta.
I det större av de båda grönstensområdena, d.v.s. det som sträcker sig mellan Stensberg
och Jämserum, finns naturreservatet Bockemålen omfattandes 33,7 ha. Reservatet består
bl.a. av äldre ädellövskog och där finns sällsynta och hotade växt- och insektsarter
(Naturvårdsverket u.å.).
Strax söder om Jämserumsområdet finns dels naturreservatet Stamsjövägen på drygt
45,3 ha, dels naturreservatet Köksmåla på 47,6 ha, båda utpekade för bl.a. sina ekskogar
(Naturvårdsverket u.å.).
Inom och söder om det basiska området, nordväst och väst om sjön Jämsen, finns
lövskog med naturvärdesklass II (Forslund 1997).
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Figur 8. Berggrund och skyddad natur i området mellan Sulegång och Jämserum. Källa: ©SGU;
Berggrundskarta skala 1:1 miljon. ©Naturvårdsverket; Skyddad natur. ©Lantmäteriet; Sverigekartan.

9.5  Plåttorp, Nygård
Öster om Nygård respektive runt Plåttorp, söder om Ölvedal, finns två
grönstensområden, figur 9. Naturreservatet Ölvedal (91,3 ha), pekas ut bl.a. för
förekomsten av ädellövskog (Naturvårdsverket u.å.). Reservatet är beläget i den norra
delen av grönstensområdet runt Plåttorp, och det är endast en mindre del av det som
befinner sig på den basiska berggrunden och räknas därför inte tillhöra denna.
I området öster om Nygård finns ett skogligt biotopområde som omfattar 5,8 ha
(Naturvårdsverket u.å.).
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Figur 9. Berggrund och skyddad natur i områdena kring Plåttorp och Nygård. Källa: ©SGU;
Berggrundskarta skala 1:1 miljon. ©Naturvårdsverket; Skyddad natur. ©Lantmäteriet; Sverigekartan.

9.6  Fårbo – Figeholm
Mellan Fårbo och Figeholm breder ett grönstensområde ut sig i öst-västlig riktning,
figur 10. Inom området finns naturreservatet Figeholm som omfattar 222,3 ha, varav
cirka 155 ha även är klassificerat som Natura 2000 (SCI/SAC). Berggrunden anges
innehålla smålandsgranit och gabbro. Området innehåller bl.a. ädellövskog och
rödlistade arter (Naturvårdsverket u.å.). I beslutet för naturreservatet anges avseende
geologin att jordarterna består av morän i områdets centrala delar, medan jordtäcket är
tunt i södra och norra delarna. Området utgjordes historiskt av betesmark och
kännetecknas av bl.a. ädellövskog och hamlade träd (Länsstyrelsen Kalmar län 2007).
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Figur 10. Berggrund och skyddad natur i området mellan Fårbo och Figeholm. Källa: ©
SGU; Berggrundskarta skala 1:1 miljon. © Naturvårdsverket; Skyddad natur. © Lantmäteriet;
Sverigekartan.

9.7  Övriga områden med basisk berggrund
Ett par kilometer öster om Kristdala finns ett grönstensområde runt byn Friskebo, figur
11. Det finns ingen skyddad natur inom eller syd/sydost om området.

Figur 11. Berggrund och skyddad natur i området vid Friskebo, öster om Kristdala. Källa: ©SGU;
Berggrundskarta skala 1:1 miljon. ©Naturvårdsverket; Skyddad natur. ©Lantmäteriet; Sverigekartan.
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Runt byn Ävernäs är berggrunden basisk, figur 12, men det finns inga områden med
skyddad natur inom eller syd/sydost om det. Forslund (1997) omnämner dock
hagmarken vid Bråmåla, belägen ett par kilometer sydost om området, och att det där
finns grönsten som går i dagen.

Figur 12. Berggrund och skyddad natur i området vid Ävernäs. Källa: ©SGU; Berggrundskarta skala 1:1
miljon. ©Naturvårdsverket; Skyddad natur. ©Lantmäteriet; Sverigekartan.

Området Glabodalen, nummer 9 i figur 4, ligger på basisk berggrund. Naturen är inte
skyddad, men har naturvärdesklass II (Forslund 1997).
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10  JÄMFÖRELSE MELLAN FÖREKOMST AV BASISK
BERGGRUND OCH SKYDDAD NATUR I ÅSEDA – FAGERHULT
OCH VINTROSA
Ytterligare tre områden med basisk berggrund undersöks avseende förekomsten av
skyddad natur. Valet av dessa områden har baserats på att de ska finnas i en omgivning
där berggrunden i huvudsak är sur och på att de basiska områdena ska ha en yta på
minst ett tiotal km2. Endast förekomst av skyddstyperna Natura 2000 och naturreservat
inom, eller i isens rörelseriktning upp till 2 km syd/sydost om, det basiska området tas
med i undersökningen.
10.1  Åseda - Fagerhult
Mellan Åseda och Fagerhult finns områden med basisk berggrund, figur 13. Området
liknar de som undersökts i Oskarshamns kommun då den dominerande bergarten är
granit med basiska inslag. Området ligger dock ovanför högsta kustlinjen (Persson
2010a), vilket majoriteten av de undersökta områden i Oskarshamn inte gör, med
undantag för Bråbygden som till viss del är beläget över HK. Observerade isräfflor är i
medeltal från 320º, vilket överensstämmer med isrörelsriktningen i Oskarshamns
kommun (Persson 2010a).
I det undersökta området söder om Åseda finns ingen skyddad natur inom själva det
basiska området. Cirka 2 km söder om det basiska berggrundsområdet mellan Badeboda
och Mörtelek finns naturreservatet Ekhorva på cirka 25 ha. Området beskrivs som ett
odlingslandskap med betesmark och lövskog med äldre träd (Naturvårdsverket u.å.). I
området söder om Fagerhult finns Mjösjöhult (29,2 ha), Måketorp (7,1 ha), samt Uranäs
(11,5 ha), alla med skyddstypen Natura 2000 (SCI/SAC) och tillhörande Uppvidinge
kommun (Naturvårdsverket u.å.).

Åseda

Fagerhult

Figur 13. Områden med basisk berggrund och skyddad natur runt Åseda och Fagerhult. Källa:
©SGU; berggrundskarta skala 1:1 miljon. ©Naturvårdsverket; Skyddad natur. ©Lantmäteriet;
Sverigekartan.
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10.2  Vintrosa
Vintrosa ligger strax väster om Örebro. Berggrunden i och runt Örebro utgör en ”ö” av
sedimentära bergarter, medan området utanför består av sura bergarter. Vintrosa utgör
västra kanten på det sedimentära området och bergarter består här av kalksten, figur 14.
Karbonatrik sedimentär bergart (som kalksten) är markerad med blått i figur 14, kvartsfältspatrik sedimentär bergart (som sandsten) med ljusare blått och glimmerrik
sedimentär bergart med lila. Partier markerade med röda och gula nyanser visar
förekomst av olika sura bergarter. Området, som ligger under HK, har en
isrörelseriktning som går i nord-sydlig riktning (Sveriges nationalatlas 1994), vilket
innebär att eventuell förekomst av skyddad natur ska sökas söder om området.

Vintrosa

Figur 14. Berggrundskarta för Örebro och Vintrosaområdet. Källa: ©SGU (2017).
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Inom kalkstensområdet, längs med dess östra kant, finns naturreservaten Vinteråsen på
83,2 ha och Holmstorp på cirka 12 ha, båda med naturvärden kopplade till
kalkstensförekomsten (Naturvårdsverket u.å.). Utöver detta finns Latorpsängarna på 7
ha med skyddstyperna Natura 2000 (SCI/SAC) och naturreservat. Inom detta område
växer t.ex. orkidén guckusko, vilken är kopplad till kalkstensförekomst
(Naturvårdsverket u.å.). Söder om Vintrosa, inom det undersökta avståndet på 2 km,
finns ingen ytterligare förekomst av skyddad natur.

Vintrosa

Figur 15. Områden med basisk berggrund och skyddad natur runt Vintrosa. Källa: ©SGU;
berggrundskarta skala 1:1 miljon. ©Naturvårdsverket; Skyddad natur. ©Lantmäteriet; Sverigekartan.
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11  ANALYS OCH DISKUSSION
11.1  Vittring och ursprungsmaterial
Enligt SGUs berggrundskarta, figur 1, består den basiska berggrunden i Oskarshamns
kommun av bergarter som gabbro, diabas och diorit, medan den omkringliggande
berggrunden utgörs av sura bergarter.
Diorit är, enligt kapitel 5.2.2, en intermediär magmatisk bergart som innehåller
mineralen plagioklas, amfibol och/eller biotit, vilka enligt Goldichs vittringssserie är
mer lättvittrade än kvarts. Gabbro och diabas är basiska bergarter med mineralen
plagioklas, pyroxen och ibland olivin. Alla dessa tre mineral tillhör de mest lättvittrade
enligt Goldichs vittringsserie (Loberg 1993).
De sura bergarterna som omger den basiska berggrunden i det undersökta området
utgörs bl.a. av granit, som innehåller mineralen kalifältspat, kvarts, plagioklas, biotit
och/eller muskovit. Dessa mineral är mer svårvittrade, särskilt kvarts, än de mineral som
ingår i de basiska bergarterna (Loberg 1993).
En lättvittrad berggrund ger upphov till mer näringsrik jord (SLU 2007), vilket innebär
att basiska bergarter i högre grad bidrar till att vegetationen får tillgång till de
näringsämnen den behöver. Baserat på vittringsbenägenheten och på att
ursprungsmaterialet är en faktor vid jordmånsbildning, så borde den basiska
berggrunden i Oskarshamns kommun kunna ge upphov till mer gynnsamma förhållande
för vegetationen.
11.2  Fördelning av skyddad natur i relation till basisk berggrund i Oskarshamns
kommun
I bilaga A summeras ytan hos de områden i Oskarshamns kommun som ingår i
undersökningen och som omfattas av naturskydd i form av Natura 2000, naturreservat
samt skogligt biotopskyddsområde. Denna summering visar att drygt hälften av all
naturskyddad areal i undersökningen finns inom, eller syd/sydost (upp till 2 km) om,
områden med basisk berggrund. För Natura 2000-områden är siffran cirka 77%, för
naturreservat 42% och för skogligt biotopskyddsområde drygt 14%.
För Natura 2000-områden utgör Bråbygden tillsammans med Krokshult, båda på basisk
berggrund, cirka hälften av den totala arealen för skyddstypen Natura 2000.
Inom skyddstypen naturreservat är områdena i större utsträckning mer jämnt fördelade.
De till ytan största områdena utgörs av Figeholm, som ligger på basisk berggrund, följt
av Mörtfors, som inte ligger på basisk berggrund.
För skyddstypen skogligt biotopskydd handlar det överlag om mindre ytor spridda på ett
flertal poster med ett medelvärde som uppgår till cirka 6 ha. Endast 5 stycken av total
27 av dessa skogliga biotopskyddsområden är belägna på basisk berggrund. För övriga
skyddstyper än skogligt biotopskyddsområde är antalet områden på basisk berggrund
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inte en intressant faktor då både Natura 2000-områden och naturreservat kan vara
uppdelade på ett flertal geografiska platser.
Berggrunden i Oskarshamns kommun består till största delen av sura bergarter, vilket
beskrivits i kapitel 7. Även då de basiska områdena utökats till att omfatta även området
söder eller sydost om upp till 2 km, figur 4, visar en enkel överslagsräkning med hjälp
av linjal att den basiska ytan utgör cirka 1/3 av hela det undersökta området. Denna
siffra är i verkligheten något lägre eftersom kommunens fastlandsdel sträcker sig
ytterligare en bit längre både söderut och norrut än vad figur 4 visar.
Om det inte föreligger ett samband mellan basisk berggrund och skyddad natur borde
det statistiskt sett innebära att cirka en tredjedel av all skyddad natur finns inom, och i
anslutning till, basisk berggrund. Resultatet visar dock att den totala andelen skyddad
natur inom, och i anslutning till, basisk berggrund inom Oskarhamns kommuns
fastlandsdel är större än den förväntade då uppgår till cirka 50 %. För skyddstypen
Natura 2000-områden är denna siffra 77 %, d.v.s. mer än dubbelt så stor än om det inte
föreligger ett samband. Utifrån ovanstående är det möjligt, åtminstone när det gäller
Natura 2000-områden och naturreservat, att utläsa en påverkan av den mer lättvittrade
berggrunden. För skogliga biotopskyddsområden kan ett sådant samband dock inte
utläsas, snarare är antalet sådana skyddade områden i högre grad belägna på sur
berggrund.
11.3  Inverkan av andra faktorer än basisk berggrund på förekomsten av skyddad
natur i Bråbygden
I kapitel 9 beskrivs hur olika typer av skyddad natur inom och i anslutning till, basisk
berggrund i Oskarshamns kommun är fördelad. Det kan dock finnas andra faktorer som
inverkar, eller till och med dominerar över berggrundens innehåll. Mellan den fasta
berggrunden och växterna finns de lösa jordlagren i vilka biologiska, kemiska och
fysikaliska faktorer påverkar. Ovanför jorden finns ämnen i atmosfären och klimatet i
form av nederbörd, temperatur och solinstrålning.
Bråbygden, med de skyddade områdena Bråbygden och Krokshult, utgör arealmässigt
tillsammans drygt hälften av Natura 2000-områdena. Gustafson och Eriksson Nilsson
(1995, s. 43-44) anger förekomsten av grönsten, men även moränen och topografin, som
bidragande faktorer till områdets särart.
Grunden för det intressanta odlingslandskapet som finns i Bråbygden torde
vara det stora inslaget av näringsrika grönstensbergarter som gabbro och
diorit. Ovanpå berget ligger dessutom en mäktig och näringsrik morän,
delvis svallad, delvis osvallad. Dessa faktorer jämte höjdläget har utgjort
gundvalen för uppkomsten av denna sammanhängande jordbruksbygd

Jordarterna i det undersökta området, figur 16, domineras av morän (ljust blått) och med
omgivningar bestående av berg med tunt moräntäcke (rött med ljusblått mönster). Detta
bekräftar bilden av att moränförekomsten kan vara en viktig faktor för varför landskapet
i Bråbygden ser ut som det gör.
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Figur 16. Jordartskarta för Bråbygden. Källa: ©SGU; jordartskarta skala 1:250 000.

Ytterligare ett exempel på när andra faktorer kan spela en viktig roll är Glabodalen,
kapitel 9.7. Den rika floran förklaras med grönstensförekomst, men även med att det
finns lera i dalgången och med att sydsluttningarna är solexponerade (Forslund 1997).
Här är det alltså både berggrunden, jordartens kornstorlek och lokalklimatet som anges
som viktiga faktorer.
11.4  Studiens resultat i relation till tidigare forskning
I sin undersökning konstaterar SGU att det i vissa fall går att se samband mellan
vegetation och geologi. Det kan dock vara andra faktorer i form av markanvändning,
topografi, vattentillgång och lokalklimat som dominerar över berggrundens inverkan.
Ibland är det jordarten och ibland berggrunden som dominerar (Andersson, Jirner &
Sohlenius 2013). I studierna på Alnö sågs samband mellan berggrund och markkemi
och att den alkalina berggrunden gynnade vegetationen (Hasslinger et al. 2007).
Både SGUs studie (Sohlenius et al. 2012) och studierna på Alnö (Hasslinger et al. 2007)
beskriver att det i fält går att se samband mellan vegetation och berggrund.
Kartjämförelserna i denna undersökning skulle utifrån detta ha berikats av fältstudier.
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När bottenfaunan i små bäckar studerades var slutsatsen att skogstypen (barr eller löv)
var den dominerande faktorn, men att lövskog på basisk berggrund hade betydligt större
artrikedom än den på sur berggrund (Setterberg 2010).
För de skyddade områdena finns ofta kännetecken som artrikedom och ädellövskog.
Studien av bottenfaunan i små bäckar pekar just på artrikedom i samband med basisk
berggrund (Setterberg 2010), medan SGUs studie beskriver att förekomsten av lövskog
är starkt kopplad till lokalklimat (Andersson, Jirner & Sohlenius 2013).
I beskrivningen av den skyddade naturen vid sjön Hummeln konstateras ett samband
mellan kalkstensförekomst och viss flora (Naturvårdsverket u.å.). I SGUs undersökning
visas att kalkstensberggrund och förekomst av rikkärr har ett tydligt samband
(Sohlenius et al. 2012).
I kapitel 10 beskrivs ytterligare två områden med basisk berggrund samt ett område med
kalkstensberggrund. I dessa fall har ingen ytmässig jämförelse utförts, utan
frågeställningen är förenklad till om det finns skyddad natur eller inte. Inom, och i
anslutning till, samtliga av de tre undersökta områdena Åseda, Fagerhult och Vintrosa
finns skyddad natur. Runt Vintrosa består berggrunden av kalksten och kopplingen
mellan denna och den skyddade naturen omnämns (Naturvårdsverket u.å.), vilket kan
jämföras med det som SGU kommit fram till avseende kalkstensberggrund och rikkärr.
Sambandet mellan kalkstensberggrund och skyddad natur är dock egentligen en egen
frågeställning, och utifrån att t.ex. Öland och Gotland, är kända för sin natur och unika
flora så är det sambandet ett intressant studieobjekt.
Slutsatsen utifrån detta är det ofta verkar finnas skyddad natur inom, och i anslutning
till, basisk berggrund. Kopplingen mellan kalkstensförekomst och skyddad natur kan
tydas som särskilt tydlig.
11.5  Metoddiskussion
Den valda metoden att överlagra kartor som visar områden med basisk berggrund
respektive skyddad natur ger en direkt bild att hur dessa områden förhåller sig till
varandra. Utifrån överlagringen kan en bedömning göras av vilka områden med
skyddad natur som ligger inom, eller i anslutning till, basisk berggrund och utifrån det
kan annan information tas fram angående naturskyddstyp och areal. Kombinationen av
överlagring och litteraturstudier ger en så komplett bild som möjligt av eventuella
samband mellan vegetation och berggrund utifrån de begränsningar som finns i form av
att t.ex. fältstudier inte ryms inom ramen för studien. Användandet av GIS-programvara
skulle dock ge en mer korrekt uppskattning av andelen basisk berggrund i förhållande
till den omkringliggande sura berggrunden.
Valet att studera förekomsten av skyddad natur inom själva grönstensområdet samt
söder om och i aktuell isrörelseriktning, upp till cirka 2 km, är en approximation av de
verkliga förhållandena. Berggrunden inom den basiska berggrunden kan till följd av
inlandsisens transport och avsättning vara uppblandad med andra bergarter och
bergartsmaterial kan ha transporterats betydligt längre än de aktuella 2 kilometrarna.
Storleken på de basiska områdena är också av betydelse. Sannolikheten för att basiska
bergarter ska återfinnas inom ett visst område, eller i dess närhet, borde logiskt sett öka
med storleken på det basiska området. För att mer säkert veta bergartsinnehållet i den
aktuella jordarten skulle markprovtagning och fältstudier behövas.
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Fallstudien i form av Oskarshamns kommun har fördelen att de basiska
berggrundsområdena är så pass tydligt avgränsade i en annars sur omgivning, vilket
ökar möjligheten att dra slutsatser om eventuella samband mellan berggrund och
vegetation. Nackdelen med Oskarshamns kommun är dock att den till största delen
befinner sig under HK och det är alltså inte endast inlandsisen som påverkat jordarterna
genom transport och avsättning, utan även havets svallning har omlagrat materialet,
vilket gör bilden mer komplicerad och det blir svårare att dra några slutsatser kring ett
samband mellan berggrund och vegetation.
11.6  Ytterligare studier
Denna studies resultat väcker nya frågeställningar, som t.ex. om den skyddade naturen
inom, och i anslutning till, basisk berggrund kännetecknas av vissa arter eller utmärker
sig i fråga om mångfald. Mer djupgående undersökningar skulle även kunna ta hänsyn
till andra påverkansfaktorer i form av t.ex. lokalklimat, jordarter, vattentillgång,
topografi och om området befinner sig över eller under HK.
I denna studie har det p.g.a. årstiden inte genomförts några fältstudier. Både SGUs
studie (Sohlenius et al. 2012) och Alnö-studien (Hasslinger et al. 2007) anger att det i
fält är möjligt att se samband mellan geologi och vegetation. Ytterligare studier av
kopplingen mellan basisk berggrund och skyddad natur skulle därför kunna
kompletteras med fältstudier. Markprovtagning skulle också kunna bidra till att höja
kvaliteten hos undersökningen genom att markens näringsinnehåll då kan jämföras med
den för annan slags berggrund.
I föreliggande studie görs endast en grov uppskattning av hur stor del av ytan hos den
skyddade naturen som rent statistiskt borde vara belägen på basisk berggrund jämfört
med om det inte finns något samband mellan berggrundens innehåll och skyddad natur.
Vidare studier skulle vinna på att göra denna jämförelse m.h.a. av en lämplig GISapplikation för att få mer korrekta värden.
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12  SLUTSATS
Syftet med studien är att undersöka samband mellan basisk berggrund och skyddad
natur utifrån följande frågeställningar.
-   Hur skapar geologin i form av berggrund, genom innehåll och
vittringbenägenhet, förutsättningar för vegetationen?
-   I vilken utsträckning är natur bedömd som skyddsvärd inom eller i nära
anslutning till områden med basisk berggrund?
Den första frågeställningen besvaras utifrån Jennys formel om jordmånsbildning och
Goldichs vittringsserie. Basiska bergarter innehåller mineral som är mer
vittringsbenägna, t.ex. pyroxen och olivin, medan sura bergarter innehåller större mängd
mer svårvittrade mineral, som t.ex. kvarts (Loberg 1993). Basisk berggrund som
ursprungsmaterial frigör därmed en större mängd näringsämnen till vegetationen än sur
berggrund.
Fallstudien för fastlandsdelen i Oskarshamns kommun tyder på att skyddad natur i
större utsträckning finns representerad inom, och i anslutning till, basisk berggrund,
åtminstone avseende skyddstyperna naturreservat och Natura 2000. Jämförelsen med
områdena runt Åseda, Fagerhult och Vintrosa stärker påståendet genom att samtliga
uppvisar skyddad natur inom, och i anslutning till, berggrunden med basiska bergarter
respektive kalksten.
Det verkar i viss naturrelaterad litteratur finnas en uppfattning om att det finns en
koppling mellan främst grönsten och bördig mark, vilket ofta beskrivs kvalitativt.
Denna uppfattning, eller kunskap, skulle kunna vara något som stödjer det samband
som går att utläsa ur resultatet.
Litteraturen för några av de undersökta områdena visar dock att andra faktorer än
berggrunden, t.ex. jordart och lokalklimat, också kan ha stor inverkan.
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13  SAMMANFATTNING
Allt i naturen hänger samman och vi behöver mer än någonsin inse detta för att kunna
lösa de miljöproblem, i form av t.ex. förlorad biologisk mångfald, vi står inför.
Förståelse för samspelet i naturen är ingen ny kunskap och människan har under sin tid
på jorden behövt kunna läsa naturen för att finna föda och skydd.
Vegetationen behöver ha olika förutsättningar uppfyllda för att kunna existera, varav en
av dessa är näringstillförsel från jorden. Jordmånsbildning styrs av ett antal faktorer,
enligt den s.k. Jenny-formeln, och dessa är topografi, klimat, organismer, tid och
ursprungsmaterial (Drever 2005).
Grönsten är en fältterm för en metamorf basisk magmabergart (Loberg 1993).
Sambandet mellan berggrund, d.v.s. ursprungsmaterial, bestående av grönsten och
särskilt rik natur är något som ibland omnämns i naturrelaterad litteratur. Denna studies
syfte är undersöka detta samband utifrån följande frågeställningar.
-   Hur skapar geologin i form av berggrund, genom innehåll och
vittringbenägenhet, förutsättningar för vegetationen?
-   I vilken utsträckning är natur bedömd som skyddsvärd inom eller i nära
anslutning till områden med basisk berggrund?
Växter behöver olika näringsämnen, varav en del är bundna i berggrund och
mineraljord. Dessa oorganiskt bundna ämnen frigörs genom vittring (Lundmark 1986).
Vittring innebär att bergarter sönderfaller och denna process kan vara fysisk, kemisk
eller biologisk (Loberg 1993).
Studiens teorier utgörs av jordmånsbildning enligt Jennys formel samt vittring enligt
Goldichs vittringsserie. Enligt Goldichs vittringsserie är mineralens vittringsbenägenhet
relaterad till när de utkristalliserats ur en magma. De mineral som utkristalliserats först,
som t.ex. pyroxen och olivin, har högst vittringsbenägenhet, medan de som
utkristalliserats sist, som t.ex. kvarts, har lägst vittringsbenägenhet (Loberg 1993).
Tidigare forskning på området utgörs bl.a. av SGUs undersökning av samband mellan
geologi och vegetation. Genom att jämföra berggrundskartor med olika typer av
vegetationsunderlag kunde det i SGUs undersökning konstateras att det i vissa fall finns
sådana samband, men i andra fall hade faktorer, som t.ex. lokalklimatet, större inverkan
(Andersson, Jirner & Sohlenius 2013).
Studiens metod är att jämföra berggrundskartor från SGU med Naturvårdsverkets kartor
som visar skyddad natur. Med hjälp av kartverktyget Geodataportalen kan olika
kartlager visas samtidigt och på så sätt framgår berggrundens och den skyddade
naturens geografiska läge i förhållande till varandra. Som fallstudie för denna
kartjämförelse används fastlandsdelen i Oskarshamns kommun, vilken till största delen
består av en berggrund med sura bergarter med inslag av basiska områden.
I fallstudien undersöks om det inom de basiska berggrundsområdena finns skyddad
natur. Då inlandsisen under den senaste istiden kan ha transporterat och avlagrat
material långt ifrån ursprungsplatsen medräknas även skyddad natur syd/sydost om det
basiska området upp till 2 km därifrån, d.v.s. i isens rörelseriktning.
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Av de 104 skyddade naturområdena inom Oskarshamns kommun (Naturvårdsverket
u.å.) återstår i undersökningen skyddstyperna naturreservat (21 st.), Natura 2000 (totalt
12 st.) samt skogliga biotopskyddsområden (27 st.). Urvalet baseras dels på de skyddade
områdenas geografiska läge, dels på om skyddstypen bedöms som relevant för
undersökningen.
I syfte att jämföra resultatet från Oskarshamns kommun undersöktes även dels två
områden med basisk berggrund runt Åseda respektive Fagerhult, dels ett område med
kalkstensberggrund vid Vintrosa.
Resultatet av fallstudien visar att det för skyddstyperna Naturreservat och Natura 2000
finns en ökad förekomst av dessa inom, och i anslutning till, basisk berggrund, dock kan
inget sådant samband ses för Skogliga biotopskyddsområden. Natura 2000-områdena
Bråbygden och Krokshult utgör tillsammans halva ytan av den skyddade naturen,
avseende denna skyddstyp, i det undersökta området. Bråbygden och Krokshult är
belägna inom, och i anslutning till, basisk berggrund. Gustafson och Eriksson Nilsson
(1995) anger förekomsten av grönsten som en bidragande orsak till den skyddsvärda
naturen, men även andra faktorer som jordarten och topografin.
De basiska bergarterna inom det undersökta området i Oskarshamns kommun består
enligt SGUs berggrundskarta av gabbro, diabas och diorit, figur 1. Dessa innehåller
mineral som enligt Goldichs vittringsserie är mer lättvittrade än de som ingår i den sura
berggrunden som omger de basiska områdena (Loberg 1993). Detta medför alltså att det
inom, och i anslutning till, den basiska berggrunden borde finnas mer näringsämnen
tillgängliga för vegetationen.
I denna studie har dock inga andra parametrar än berggrunden studerats och utifrån att
t.ex. jordart, topografi, vattentillgång och lokalklimat kan ha en stor inverkan på
vegetationen så krävs ytterligare undersökningar för ett mer säkerställt resultat.

42

REFERENSER
Andersson, L.I., Jirner, E., Sohlenius, G. (2013). Vegetation, jordarter och berggrund en jämförande studie av Lantmäteriets vegetationskartor och SGUs geologiska kartor.
(Rapporter och meddelanden 134). Uppsala: .
http://resource.sgu.se/produkter/rm/rm134-rapport.pdf
Andersson, R. (red.) (2011). Grundbok för skogsbrukare: Fakta om skog och skogsbruk.
2. uppl., Jönköping: Skogsstyrelsen. 180 sidor.
Aronsson, M., Hergin, H., Rönnbäck, L. (1977). Oskarshamn: det egna samhället. Berg
och jord. Oskarshamn: Oskarshamns skolstyrelse. 112 sidor.
Andréasson, P-G. (red.) (2015). Geobiosfären en introduktion. 2. uppl., Lund:
Studentlitteratur. 700 sidor.
Drever, J.I. (red.) (2005). Surface and ground water, weathering and soils. Amsterdam;
Boston: Elsevier. 626 sidor.
Forslund, M. (red.) (1997). Natur i Östra Småland. Kalmar: Länsstyrelsen. 382 sidor.
Gustafson, R., Eriksson Nilsson, B. (1995). Odlingslandskapet i Kalmar län:
Bevarandeprogram. Oskarshamns kommun. Kalmar: Länsstyrelsen i Kalmar län. 58
sidor.
Hall, O., Alm, G., Ene, S., Jansson, U. (2003). Introduktion till kartografi och
geografisk information. Lund: Studentlitteratur. 205 sidor.
Haslinger, E., Ottner, F., Lundström, U.S. (2007). Pedogenesis in the Alnö carbonatite
complex, Sweden. Geoderma, 2007, 142(1-2), ss. 127-135. DOI:
10.1016/j.geoderma.2007.08.014
Loberg, B. (1993). Geologi: material, processer och Sveriges berggrund. 5., [rev.]
uppl., Norstedts förlag. 496 sidor.
Lokrantz, H. (2009). Beskrivning till jordartskartan 6G Vimmerby SO & 6H Kråkelund
SV (s kartserie K 179). Uppsala: . http://resource.sgu.se/produkter/k/k179beskrivning.pdf
Lundqvist, J., Lundqvist, T., Lindström, M., Calner, M., Sivhed, U. (2011). Sveriges
geologi från urtid till nutid. 3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 628 sidor.
Lundmark, J.-E. (1986). Skogsmarkens ekologi: Ståndortsanpassat skogsbruk. Del 1 Grunder. Jönköping: Skogsstyrelsen. 158 sidor.
Länsstyrelsen Kalmar län (2007). Beslut och skötselplan för naturreservatet Figeholm
Oskarshamns kommun, Kalmar län. Kalmar: Länsstyrelsen i Kalmar län.
www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/Naturreservat/oskarshamn/figeholm/figeholm_skotselplan.pdf

43

Länsstyrelsen Kalmar län (2008). Beslut och skötselplan för naturreservatet Hulteglänn
Oskarshamns kommun, Kalmar län. Kalmar: Länsstyrelsen i Kalmar län.
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-ochnatur/skyddad-natur/Naturreservat/oskarshamn/hulteglann/hulteglann_skotselplan.pdf
Mikaelsson, J., Persson, O. (1986). Öland från grunden: Fossil och landskapsutveckling
- en vägvisare. Upplaga 1:1. Stockholm: Liber Förlag. 80 sidor.
Nationalencyklopedin (2017a). Alkalibergarter. Tillgänglig: Nationalencyklopedin.
[2017-12-26]
Nationalencyklopedin (2017b). Karbonatit. Tillgänglig: Nationalencyklopedin. [201712-26]
Naturhistoriska riksmuseet (2016). Mineral och meteoriter.
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/mineralochmeteoriter.7131.html
[2017-11-25]
Naturhistoriska riksmuseet (2017). Metamorfa bergarter.
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/geologi/bergarterochmalmer/metamorfab
ergarter.1602.html [2017-11-25]
Naturvårdsverket (u.å.). Skyddad natur. http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/
Naturvårdsverket (2017a). Beskrivning av former för naturskydd.
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Beskrivning-former-for-naturskydd/ [201712-14]
Naturvårdsverket (2017b). Biotopskyddsområden. http://www.naturvardsverket.se/Varnatur/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/ [2017-12-14].
Naturvårdsverket (2017c). Ett rikt växt- och djurliv.
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sverigesmiljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/ [2017-12-22]
Naturvårdsverket (2017d). Förutsättningar för prövningar och tillsyn i Natura 2000–
området. (Naturvårdsverket Handbok 2017:1). Stockholm: Naturvårdsverket.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-0180-3.pdf
Naturvårdsverket (2017e). Miljökvalitetsmålen.
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sverigesmiljomal/Miljokvalitetsmalen/ [2017-12-22]
Naturvårdsverket (2017f). Nationalparker. http://www.naturvardsverket.se/Varnatur/Skyddad-natur/Nationalparker/ [2017-12-14]
Naturvårdsverket (2017g). Naturreservat – vanlig och stark skyddsform.
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturreservat/ [2017-12-13]

44

Naturvårdsverket (2017h). Ramsarområden. http://www.naturvardsverket.se/Varnatur/Skyddad-natur/ramsaromraden/ [2017-12-13].
Oskarshamns kommun (2017). Nyinflyttad. https://www.oskarshamn.se/mer-omkommunen/servicecenter/nyinflyttad/ [2017-12-22]
Perhans, K.-E. (2004). Exogena processer och landformer. Sollentuna: Geo Läromedel.
81 sidor.
Persson, J., Otabbong, E., Olsson, M., Johansson, M.-B., Lundin, L. (1994). Markens
bördighet: Vad är bördighet och hur påverkas den? Soil fertility and regulating factors.
Solna: Naturvårdsverket. 150 sidor.
Persson, M. (2010a). Beskrivning till jordartskartan 5F Åseda NO (s kartserie K 171).
Uppsala: . http://resource.sgu.se/produkter/k/k171-beskrivning.pdf
Persson, M. (2010b). Beskrivning till jordartskartan 6G Vimmerby SV (s kartserie K
178). Uppsala: . http://resource.sgu.se/produkter/k/k178-beskrivning.pdf
Sohlenius, G., Jirner Lindström, E., Wickström, L., Daniels, J., Lans, K. (2012). Kan
SGUs data användas för att förutsäga vegetationens sammansättning? ( Rapport
2012:18). Uppsala: http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1218-rapport.pdf
Setterberg, M. (2010). Landskapet och bottenfaunan : exempel från små bäckar i
Västsverige. Solna: Världsnaturfonden WWF.
http://www.wwf.se/source.php/1408827/Landskap%20och%20bottenfauna.pdf
Sveriges geologiska undersökning (2010). K 178 Jordartskartan 6G Vimmerby SV (s
kartserie K 178). Uppsala: . http://resource.sgu.se/produkter/k/k178-karta.pdf
Sveriges geologiska undersökning (2011). Jordartskartan 6G Vimmerby SO (s kartserie
K 179:1). Uppsala: . http://resource.sgu.se/produkter/k/k179-karta.pdf
Sveriges geologiska undersökning (u.å.). Bergarter. https://www.sgu.se/omgeologi/berg/bergarter/ [2017-11-24]
Sveriges lantbruksuniversitet (2007). Berggrund. http://wwwmarkinfo.slu.se/sve/mark/berggr.html [2017-12-26]
Sveriges meteorologiska och hydologiska institut (2017). Klimatpåverkan i olika tidsoch rumsskalor. https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan-i-olikatids-och-rumsskalor-1.659 [2018-01-01]
Sveriges nationalatlas (1994). Berg och jord. Höganäs: SNA:s förlag. ISBN: 91-8776027-4. 208 sidor.
Vestin, J., Nambu, K., van Hees, P., Bylund, D., Lundström, U.S. (2005). The influence
of alkaline and non-alkaline parent material on soil chemistry. Geoderma, 2006, 135, ss.
97-106. DOI: 10.1016/j.geoderma.2005.11.013

45

von Linné, C. (1991). Carl Linnæus öländska och gotländska resa 1741. Stockholm:
Wahlström & Widstrand

46

BILAGOR
Bilaga A – Tabell över skyddad natur i Oskarshamns kommun
Tabell X. Skyddad natur i Oskarshamns kommun. Uppgifterna i kolumnerna med namn, skyddstyp och
area är hämtade från kartverktyget Skyddad natur (Naturvårdsverket u.å.).
BASISK
BERGG
AREA
KOMMENTAR
R JA,
AREA
(HA),
NAMN
SKYDDSTYP
NEJ, N/A (HA)
BASISK
Djur- och
Fuddehällen
växtskyddsomr.
N/A
0
0
SKÄRGÅRD
Fågelskyddsområden inom Djur- och
Misterhults NR
växtskyddsomr.
N/A
0
0
SKÄRGÅRD
Djur- och
Germanneskär
växtskyddsomr.
N/A
0
0
SKÄRGÅRD
Djur- och
Inre och Yttre Grässkär
växtskyddsomr.
N/A
0
0
SKÄRGÅRD
Lilla Rödskär &
Djur- och
intilliggande öar
växtskyddsomr.
N/A
0
0
SKÄRGÅRD
Lilla Örskäret &
Djur- och
Örskärsbåde
växtskyddsomr.
N/A
0
0
SKÄRGÅRD
Måsskärshällarna,
Kojhällen, Sörehällar &
intlig öar

Örö sankor

Djur- och
växtskyddsomr.
Djur- och
växtskyddsomr.
Djur- och
växtskyddsomr.
Djur- och
växtskyddsomr.
Djur- och
växtskyddsomr.
Djur- och
växtskyddsomr.
Djur- och
växtskyddsomr.
Djur- och
växtskyddsomr.

Blå Jungfrun

Nationalpark

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

Blå Jungfrun
Bråbygden
Em
Emåns vattensystem i
Kalmar län
Figeholm
Fårhagsberget
Hammarsebo brandfält
Humlenäs
Krokshult
Malghult
Skrikebo
Stora Ramm och
Marströmmen
Viråns vattensystem

Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)

N/A
JA
NEJ

0
528,4
38,9

0
528,4
0

SKÄRGÅRD

Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)

N/A
JA
NEJ
N/A
JA
JA
NEJ
NEJ

0
154,8
52,2
0
75,7
70
21,7
20,1

0
154,8
0
0
75,7
70
0
0

Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)

N/A
N/A

0
0

0
0

Runnö Rödskär
Runnö Rödskär
Stora Skjutegrundet
Stora och Lilla Rönnen
Stora Örskäret
fågelskyddsområden inom
Misterhults naturreservat

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

I

VATTENRELATERAT

BRANDFÄLT

VATTENRELATERAT
VATTEN-

RELATERAT
Västra Ramnebo
biotopskyddsområde
Ölvedals
biotopskyddsområde
Örö Sankor
Ösjökärr
Våtmarker längs Emåns
nedre lopp
Furön
Misterhult
Storö
Virbo med Ekö
Ängmossen

Natura 2000 (SCI)

NEJ

5,2

0

Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)
Natura 2000 (SCI)
Natura 2000
(SPA)
Natura 2000
(SPA/SCI)
Natura 2000
(SPA/SCI)
Natura 2000
(SPA/SCI)
Natura 2000
(SPA/SCI)
Natura 2000
(SPA/SCI)

NEJ
N/A
NEJ

2,5
0
33,7

0
0
0

N/A

0

0

VATTENRELATERAT

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

NEJ

69,4

0

1072,6

828,9

Summa Natura 2000 (ha)

Blomsfors
Bockemålen

Naturreservat
Naturreservat

NEJ
JA

162,60
5
33,722

0
33,722

Emsfors-Karlshammar

Naturreservat

N/A

0

0

Fagereke

Naturreservat

JA

65,862

Figeholm
Furön
Fårhagsberget
Hammarsebo brandfält
Hulteglänn
Humlenäs
Humlenäs

Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat

JA
N/A
NEJ
N/A
JA
JA
N/A

Ishult
Krokshult
Köksmåla

Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat

NEJ
JA
JA

65,862
222,32
4
0
52,584
0
55,788
75,673
0
102,24
4
22,187
47,575

222,324
0
0
0
55,788
75,673
0

Naturreservat

JA

72,4

72,4

Malghult
Misterhults skärgård

Naturreservat
Naturreservat

NEJ
N/A

0
0

Mörtfors
  
Norra Göten

Naturreservat

NEJ

21,651
0
210,90
3

Naturreservat

NEJ

55,219

0

II

77,28%
Endast en mindre del
av den skyddade
naturen finns på
basisk berggrund,
dessutom i dess
norra del. Medtas
därför inte.
VATTENRELATERAT
Framgår av
berggrundskarta i
skala 1:250 000.

SKÄRGÅRD
BRANDFÄLT

ÖVERKLAGAT

0
22,187
47,575

Lämmedal

  

SKÄRGÅRD

0

Framgår av
berggrundskarta i
skala 1:250 000.
Hummelns norra del,
eventuell
kalkstensförekomst
ej omnämnd.
SKÄRGÅRD

Runnö
Sjöboviken
Skrikebo
Späckemåla
Stamsjövägen
Storö
Talldungen
Virbo med Ekö skärgård
Ängsmossens
domänreservat

Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat
Naturreservat

N/A
NEJ
NEJ
NEJ
JA
N/A
NEJ
N/A

0
41,089
20,073
36,751
45,25
0
5,418
0

0
0
0
0
45,25
0
0
0

Naturreservat

NEJ

81,721

0

Ölvedal
Summa Naturreservat
(ha)

Naturreservat

Emån

Ramsarområde
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.

Biotopskydd 1997:55
Biotopskydd 1997:67
Biotopskydd 1998:263
Biotopskydd 1998:264
Biotopskydd 2000:76
Biotopskydd 2000:77
Biotopskydd 2000:78
Biotopskydd 2000:79
Biotopskydd 2002:1013
Biotopskydd 2003:455
Biotopskydd 2004:354
Biotopskydd 2004:683
Biotopskydd 2005:665
Biotopskydd 2005:954
Biotopskydd 2005:975
Biotopskydd 2006:420
Biotopskydd 2006:582
Biotopskydd 2006:583
Biotopskydd 2006:584
Biotopskydd 2006:585

SKÄRGÅRD

SKÄRGÅRD
SKÄRGÅRD

91,298

0

Endast en mindre del
av reservatet finns i
den basiska
berggrundens norra
del.

1522,3

640,781

42,09%

N/A

0

0

VÅTMARK

NEJ

4,926

0

JA

3,5

3.5

JA

0,913

0,913

JA

1,284

1,284

NEJ

0,568

0

NEJ

0,459

0

NEJ

4,072

0

NEJ

5,249

0

NEJ

4,23

0

JA

8,996

8,996

NEJ

1,854

0

JA

7,691

7,691

NEJ

7,892

0

JA

5,83

5,83

NEJ

16,715

0

NEJ

5,665

0

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

N/A

0

0

SKÄRGÅRD

NEJ

III

Biotopskydd 2006:587
Biotopskydd 2006:669
Biotopskydd 2006:734
Biotopskydd 2007:568
Biotopskydd 2008:550
Biotopskydd 2010:327
Biotopskydd 2012:398
Biotopskydd 2014:210
Biotopskydd 2015:84
Biotopskydd 2015:88
Biotopskydd SK 467-2014

Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.
Skogligt
biotopskyddsomr.

NEJ

10,071

0

NEJ

2,047

0

NEJ

13,406

0

NEJ

9,547

0

NEJ

3,911

0

NEJ

10,874

0

NEJ

4,23

0

NEJ

3,84

0

NEJ

11,096

0

NEJ

8,171

0

NEJ

11,195

0

168,23

24,714

Summa Biotopskydd (ha)

14,69%
VATTENRELATERAT
VATTENRELATERAT
VATTENRELATERAT

Bockara

Vattenskyddsomr.

N/A

0

0

Fårbo

Vattenskyddsomr.

N/A

0

0

Malghult

Vattenskyddsomr.

N/A

0

0

Stora Bråen, Eckern,
Djupeträsk

Vattenskyddsomr.

N/A

0

0

Älvehult

Vattenskyddsomr.

N/A

0

0

VATTENRELATERAT
VATTENRELATERAT

5526,3

2988,79

54,08%

SUMMA TOTALT (HA)

IV

V

