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Remissyttrande: Detaljplan för Emmekalv 4:309
Biologiska sällskapet i Oskarshamn har tagit del av handlingarna i rubricerade ärende samt besökt
området under december 2015 och januari 2016.
Naturvärden. Inom planområdet finns i sydost ett höjdparti med stort naturvärde. Det är bevuxet med
tall, varav många träd är riktigt gamla. Åtminstone på fyra tallar har vi sett talltickor med rejält stora
fruktkroppar. Planbeskrivningen nämner också dessa förekomster, vilkas lägen skall vara inmätta av
kommunen. Vid våra besök har vi inte iakttagit några kärlväxtarter som är skyddade eller påkallar
särskilt hänsynstagande.
Bedömningen att höjdpartiet har ett högt naturvärde grundar sig på att på att det är bevuxet med delvis
mycket gamla tallar, vilka också har efterföljare i olika åldersklasser. Den glesa tallskogen med sparsam
undervegetation utgör ett attraktivt element i landskapsbilden. Dess läge, ganska centralt i Påskallavik,
gör den särskilt värdefull. Marken är näringsfattig och vegetationen kan förväntas bibehållas i
nuvarande skick utan nämnvärda skötselåtgärder.
Kulturminnen. Inom nämnda gamla tallskog finns också en loftbod. Den är knuttimrad och försedd
med en trappa av fyra halva kvarnstenar. Byggnaden är i ganska dåligt skick och dess värde bör
bedömas av expertis, i första hand från länsmuseet och hembygdsförening.
Sammanfattning. I planbeskrivningen (sida 9) sägs att träd i den äldre tallskogen i så stor utsträckning
som möjligt skall bevaras. De tre alternativ för bebyggelse som redovisas på sida 17–19 visar dock
knappast på att detta beaktats eftersom området helt upptas med tomter och stora huskroppar.
Loftbodens öde framgår inte av detaljplanen, men av de tre alternativen för bebyggelse att döma tycks
den förutsättas att rivas. Byggnadens värde måste bedömas och möjligheten att restaurera eller
återuppföra på annan plats undersökas.
Vi anser att höjdpartiet i sydost har så högt naturvärde att det inte bör bebyggas. Ett bättre alternativ
vore att det utformades som naturpark, till fromma för den förtätning av bebyggelsen i Påskallavik som
planeras.
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