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Remissyttrande: Detaljplan för del av fastigheten Sörvik 4:36 m. fl., Sörbo

Biologiska Sällskapet har gjort en genomgång av egna databaser och av samlingarna vid Biologiska 
Museet med avseende på observationer och fynd inom det område som är aktuellt för detaljplanen för 
fastigheten Sörvik 4:36. Tidigare observationer finns huvudsakligen från södra och nordöstra utkanten 
av området. Området har dessutom besökts 2010-03-30.
Som på så många andra ställen söder om Oskarshamns centralort förekommer här grönbladsbjörnbär. 
Det är en för landet unik björnbärsart, som finns med på den svenska rödlistan. Fram till 2005 
klassades den som sårbar, därefter som missgynnad.
Rika förekomster av grönbladsbjörnbär finns särskilt längs Örbäcken, norr om området, samt längs 
vägen söder om området. Det finns således goda förekomster av arten strax intill det område som skall 
bebyggas, och över huvud taget kring Oskarshamn, särskilt i tätortens södra del. 
Ett litet bestånd påträffades helt nära sydöstra hörnet av området, vid läget (RT90) 6345554/1538762. 
Det kan knappast ha någon betydelse för grönbladsbjörnbärets fortlevnad om detta eller andra 
småbestånd inom planområdet skulle decimeras.
En översikt över grönbladsbjörnbärets förekomst finns på Biologiska Sällskapets nätplats: 
http://www.bimon.se/sida16/sida16_4_2.php

En för trakten ovanlig art är sydkråkbär. Det förekommer på näringsfattigt underlag och är inte alls 
ovanligt i landskapet som helhet eller i kommunens nordligare delar. Ett bestånd vid Sörbo är tidigare 
känt och intressant såsom betingat av den svårvittrade bergrunden. 
Observationen är från 1983 och lägesangivelsen något oprecis. Troligen ligger växtplatsen inom 
planområdets västra del, vilket skall behållas som naturområde. Vid besöket 2010-03-30 hittades ej 
kråkbär men det kan bero på att mycket snö ännu låg kvar. Det är önskvärt att hänsyn tas till 
kråkbärsbeståndet så att det inte onödigtvis utsätts för t ex körskador.
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