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2. Läge och disposition 

Parkeringen inom Fastigheten avses placeras på det sätt som framgår av bifogad situationsplan 
(Bilaga 1), och disponeras enligt följande.  

Tänkt parkering består av två fält vilka skiljs åt av en öppen bäck, överbryggad av en befintlig 
bro, samt en mindre väg till/från Sältebo gård. Sökanden avser anordna infart från Hällenevägen 
i det västra fältets norra hörn och utfart via vägen till/från Sältebo gård. Trafik mellan de två 
fälten kommer göras via befintlig bro och befintliga öppningar i staketen.  

Uppställning av bilar inom det aktuella parkeringsområdet ska göras i god ordning och 
Sökanden avser hålla med bemanning av parkeringen under högsäsong så att besökare kan 
hänvisas till annan parkeringsplats ifall avsedd parkeringsyta inom Fastigheten är fullbelagd. 

3. Miljöaspekter 

Sökanden har låtit biologen Svante Hultengren från Naturcentrum AB inventera den aktuella 
ytan och lämna bifogat utlåtande (Bilaga 2). I korthet konstateras att den berörda ytan inom 
Fastigheten inte innehåller några skyddsvärda arter eller biotoper. Det kan vidare framhållas att 
fälten inte avses hårdgöras utan även fortsättningsvis kommer att vara bevuxna, inte heller 
kommer befintliga trästaket eller det öppna diket att påverkas av att marken tas i bruk för 
parkeringsändamål. Platsens karaktär av jordbruksmark kommer sålunda att bevaras. 

4. Trafikrelaterade åtgärder 

Parkeringen på Fastigheten kommer i första hand till användning vid eventuella besökstoppar 
under högsäsong och bedöms då ge en mindre ökning av gångtrafiken på Hällenevägen. Vägen 
mellan Fastigheten och skulpturparkens entré har en rekommenderad hastighet om max 30 km/h 
och utgör del av cykel- och vandringsleden mellan Skärhamn och Pilane vilket får tas till 
inteckning för att kommunen redan tidigare bedömt att Hällenevägen är trygg och säker för 
gående. 

I avsikt att ytterligare förbättra säkerheten på det aktuella avsnittet av vandringsleden så 
undersöker Sökanden möjligheten att i samverkan med kommunen och förutsatt godkännande 
från berörda markägare, att anlägga ett enkelt gångstråk separerat från vägbanan.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Jonas Larson, 
enligt fullmakt 
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tidsperiod 1800 – 2020) eller skyddsvärda naturtyper inom det avgränsade området (se figur 2). 
Fältbesöken förstärkte den bilden.  
 

 
Figur 2. Dokumenterade värden inom avgränsat område norr om gården Sältebo.  
 
Beskrivning av områdets natur 
Sältebo är en gård med ett stort markinnehav där det bedrivs ett omfattande och naturvårdsinrik-
tat jordbruk. Flera av områdena kring gården har utomordentligt höga naturvärden, med många 
olika naturvårdsarter och rikt innehåll av väl utvecklade naturtyper. Markägaren Peter Lennby har 
under åren utfört omfattande och framgångsrika restaureringar av tidigare kraftigt igenväxta hagar 
samt berg- och lövmarker. Hävden utförs av får, nötkreatur och med hjälp av slåtter av olika typer. 
De största naturvärdena finns på strandängarna utmed Säby kiles stränder, i öppna 
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naturbetesmarker, utmed ekskogsklädda, betade brynmiljöer samt inte minst kring gravfältet och 
skalgrustäkten i området Pilane.  
 
Det aktuella området utgörs av två delytor (A och B, ca 12 000 m2) belägna strax norr om gården 
Sältebo. De är omgivna av kulturmarker, bebyggelse och små vägar. De aktuella ytorna hyser inga 
naturvärden. Enbart vanliga arter påträffades på gärdena (kvävegynnade arter som rödklöver, vit-
klöver, maskrosor, med mera). De aktuella gärdena omgärdas av öppna diken, mindre trädbuskage 
och av tämligen nyligen uppförda stängsel av ek (som håller på att utveckla ”vissa naturvärden” ge-
nom påväxt av en artrik lavflora). I de angränsande dikena finns enbart högväxt och trivial igenväx-
ningsvegetation med vass, rörflen, älgört, kaveldun, brännässla, tuvtåtel, hundäxing, besksöta. Till-
farten till på gärdena området planeras från en tidigare traktorinfart, samt från landsvägen i väster. 
Det finns ett igenväxande dike utmed vägen in mot gården, som kan definieras som ett ”öppet 
dike” enligt biotopskyddsbestämmelserna. Diket påverkas inte eftersom det finns en överbyggd in-
fart till åkergärdena på ömse sidor om vägen. Det västra gärdet avgränsas mot söder av en i åker-
gärdet nedsjunken stenmur, vilken även den bedöms omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. 
Denna stenmur ingår inte i det aktuella parkeringsområdet. 
 
Samlad bedömning 
Min samlade bedömning är att det område som planeras för säsongsparkering saknar särskilda na-
turvärden samt att intilliggande miljöer inte kommer att påverkas negativt av den aktuella planen. 
Inga skyddsvärda arter eller naturtyper förekommer inom området, och jag kan heller inte se några 
negativa ekologiska konsekvenser av planerna, jämfört med den vanliga driften med ensilageslåt-
ter. Det finns ett igenväxande dike utmed vägen in mot gården, som kan definieras som ett ”öppet 
dike” enligt biotopskyddsbestämmelserna. Diket påverkas emellertid inte eftersom det finns en 
överbyggd infart till åkergärdena på ömse sidor om vägen. Det västra gärdet genomkorsas av en 
nedsjunken stenmur, vilken även den bedöms omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Denna 
ingår emellertid inte i den planerade parkeringsytan. 

 
Svante Hultengren/Naturcentrum AB 
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