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Sammanfattning 
Mariestads kommun planerar för ny detaljplan vid Korstorp 2:1. I samband 

med planarbetet har ett flertal ekologiska inventeringar utförts i området för 

detaljplan. Dessa visar att utredningsområdet hyser livsmiljöer för ett flertal, 

närmare bestämt 48, skyddade och fridlysta arter upptagna i 

artskyddsförordningen (ASF 2007:845). Denna rapport redovisar en 

artskyddsutredning som genomförts i syfte att tydliggöra vilka av dessa 48 

arter som kan komma att påverkas negativt av detaljplanen, samt vilken del av 

artskyddet som aktualiseras för respektive art.  

Sammantaget finns 15 nationellt fridlysta arter i detaljplaneområdet, inom 

artgrupperna groddjur, kräldjur och växter. Dessa omfattas av 6 § och 8 § 

artskyddsförordningen. Vidare finns det 33 strikt skyddade arter i eller i nära 

anslutning till detaljplanområdet, inom artgrupperna groddjur, insekter, 

fåglar och fladdermöss. Dessa omfattas av 4 § och 4a § artskyddsförordningen 

och är tillika de arter som är upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv eller 

fågeldirektiv.  

För nationellt fridlysta arter är det förbjudet att samla in, skada eller döda 

individer. För de strikt skyddade arterna, exklusive fåglar, är det dessutom 

bland annat förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden 

och viloplatser. För fåglar gäller istället att det är förbjudet att störa dem på 

ett sådant sätt att det försvårar för arternas möjligheter att bibehålla 

populationen på en tillfredsställande nivå eller möjligheten att återupprätta 

populationen till den nivån.   

Bedömning av påverkan har gjorts utifrån resultatet av 

naturvärdesinventeringar samt fördjupade artinventeringar för fåglar, 

groddjur och fladdermöss. Utöver detta har data sammanställts över arternas 

status, populationstrender och vilka livsmiljöer och biotopkvalitéer som 

arterna nyttjar.  

Resultatet visar att 44 av 48 analyserade arter hyser risk att skadas eller 

dödas vid ett genomförande av detaljplanen. För att undvika detta 

rekommenderas tidsrestriktioner för utförandet av exploatering av olika typer 

av biotoper. Exempelvis bör avverkning ej utföras under tiden för fåglars 

häckning, gamla byggnader bör ej rivas när fåglar och fladdermöss nyttjar 

dessa för häckning eller sommarkolonier och reproduktionsområden för 

groddjur (småvatten) bör ej förstöras under tiden för lek och yngeluppväxt. I 

rapporten redovisas förslag på samtliga föreslagna tidsrestriktioner att ta 

hänsyn till. Utöver tidsrestriktioner rekommenderas ytterligare 

skyddsåtgärder genom flytt av arter (en åtgärd som är dispenspliktig), dels i 

syfte att minska risken att skada eller döda individer, dels för att ej påverka 

arten i sådan omfattning att dess gynnsamma bevarandestatus riskerar 

försämras. Flytt av arter gäller främst groddjur och växter.  
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För de strikt skyddade arterna riskerar genomförandet av detaljplanen bryta 

den kontinuerliga ekologiska funktion (KEF) för nio av de analyserade arterna 

(större vattensalamander, åkergroda samt sju arter av fladdermöss). Därtill 

bedöms det kunna uppstå sådana störningar att fyra av fågelarterna 

(spillkråka, talltita, tornseglare, stare) riskerar att få minskade möjligheter att 

bibehålla populationen på en tillfredsställande nivå eller att återupprätta 

populationen till den nivån. 

Upprätthållande av KEF samt fortsatt möjlighet för fåglarna att bibehålla sin 

population på tillfredställande nivåer kan tillförsäkras genom skyddsåtgärder, 

för att inte aktualisera förbuden i artskyddsförordningen. Denna rapport 

redovisar möjliga förslag på sådana skyddsåtgärder. Exempelvis kan 

nyanläggning av funktionella våtmarker utföras, för grod- och kräldjur i 

allmänhet och större vattensalamander och åkergroda i synnerhet. Utöver 

detta rekommenderas även att tillgång på livsmiljö med rätt biotopkvalitéer 

säkerställs för spillkråka och talltita (flerskiktad barrskog med stort inslag av 

död ved och äldre tall och asp). Denna skogsbiotop finns idag i viss 

utsträckning söder om detaljplaneområdet. För tornseglare, stare och de sju 

arterna fladdermöss som berörs kan skyddsåtgärder vidtas i syfte att skydda 

arternas fortplantningsområden och viloplatser. Här rekommenderas 

exempelvis montering av holkar, designade för respektive art och monterade 

på rätt plats i rätt biotop. I rapporten, under avsnitt 5, redovisas samtliga 

identifierade förslag till skyddsåtgärder som kan möjliggöra ett 

ianspråktagande av marken inom planområdet utan att det utlöser förbud 

enligt artskyddsförordningen. 

Rapporten i sin helhet visar på hur skyddade och fridlysta arter kan påverkas 

av detaljplanen, men även förslag på hur skyddsåtgärder kan vidtas för att 

dessa arter fortsatt ska kunna hysa livskraftiga populationer i närområdet.  

Bedömningar i denna artskyddsutredning visar att det finns möjligheter till 

lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör ett genomförande av detaljplanen 

utifrån ett artskyddsperspektiv. Rekommenderade skyddsåtgärder är 

baserade på nuvarande kunskapsunderlag och bredare/djupare analyser kan 

resultera i andra skyddsåtgärder. Slutliga skyddsåtgärder regleras inte i 

detaljplanen utan kommer presenteras och beslutas om inom ramen för andra 

processer. 
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1 Inledning 
Mariestads kommun planerar för ny detaljplan vid Korstorp 2:1 (Figur 1). I 

samband med planarbetet har ett flertal ekologiska inventeringar utförts vilka 

visar på förekomst av skyddade arter. EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av 

Mariestads kommun att genomföra en artskyddsutredning för dessa skyddade 

arter i syfte att klargöra om och hur dessa arter riskerar att påverkas.  

Detaljplans utgörs huvudsakligen av småbruten jordbruksmark med främst 

åkrar samt skogsmark med både löv- och barrträd.  

1.1 Artskyddsförordningen 
I artskyddsutredningen genomförs en bedömning om artskyddet aktualiseras 

för fridlysta arter av fåglar, groddjur, växter, insekter och kräldjur som 

förekommer inom detaljplaneområdet. Skyddade arter regleras av 

artskyddsförordningen (ASF 2007:845). Samtliga arter som är listade i 

förordningens bilagor är skyddade, vilket bland annat innebär förbud mot att 

samla in, skada eller döda individer. Arter som omfattas av ASF 4 § och 4a § är 

Figur 1. Översiktskarta av detaljplaneområdet Korstorp, Mariestads kommun. 
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strikt skyddade. För de strikt skyddade arterna, exklusive fåglar, är det 

dessutom förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden 

och viloplatser. För fåglar gäller istället att det är förbjudet att störa dem på 

ett sådant sätt att det försvårar för arternas möjligheter att bibehålla 

populationen på en tillfredsställande nivå samt möjligheten att återupprätta 

populationen till den nivån. Samtliga av Sveriges cirka 350 inhemska 

fågelarter är strikt skyddade enligt ASF § 4. 67 av dessa arter är dessutom 

listade i bilaga 1 av EU:s fågeldirektiv. Det innebär att särskilda 

skyddsområden ska upprättas för arten där den häckar eller rastar i 

betydande antal. 

1.2 Bedömningsgrunder utifrån detaljplanens  
utformning  

I samband med genomförandet av detaljplanen kan hela området komma att 

exploateras. Vid bedömning om påverkan på skyddade arter är därför ut-

gångspunkten att samtliga förekommande livsmiljöer inom planområdet för 

respektive art kommer att försvinna. Mängden av den förekommande livsmil-

jön kan dock variera mellan arter.    
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2 Genomförande 
Artskyddsutredningen för detaljplanen Korstorp har genomförts med följande 

moment: 

◆ En sammanställning av de fridlysta och skyddade arterna som har 

noterats inom detaljplaneområdet. 

◆ För dessa arter hämtas fynd i Artportalen från detaljplaneområdet och 

dess omgivande 5 kilometer. 

◆ För nationellt fridlysta arter (6§, 8§, 9§ ASF) bedöms om arternas 

bevarandestatus skulle försämras av en exploatering samt om arterna 

riskerar dödas eller skadas.  

◆ För strikt skyddade arter (4§, 4a§, 7§ ASF) görs även en 

riskbedömning av om den kontinuerliga ekologiska funktionen (KEF) 

riskerar brytas av en exploatering. 

◆ Skyddsåtgärder och förstärkningsåtgärder föreslås för att minimera 

påverkan på de fridlysta och skyddade arterna.  

2.1 Sammanställning av nationellt fridlysta och 
strikt skyddade arter 

Kännedom om förekommande nationellt fridlysta samt strikt skyddade arter 

har inhämtats från följande inventeringar:  

◆ Pro Natura (2021) Naturvärdesinventering (NVI) av fastigheterna 

Korstorp 1:1, 2:1 m.fl., öster om väg E20 och söder om väg 202, 

Mariestads kommun. Juli 2021. 

◆ Pro Natura (2022) Naturvärdesinventering (NVI) av områden öster 

och söder om Korstorp, Mariestads kommun. Augusti 2022. 

◆ Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB (2022). Artinventering 

groddjur, fåglar och fladdermöss i Korstorp. Rapport 2021:471b 

◆ Naturcentrum (2022). Naturvärdesinventeringar kring Korstorp, 

Mariestad. Samlad bedömning, inklusive NVI, artinventeringar. 

Naturcentrum AB på uppdrag av Geosyntec AB. 

◆ Nattbakka Natur och Espen Jensen (2022). Inventering av fladdermöss 

i Korstorp, Mariestads kommun. 2022-10-04 

I denna utredning behandlas fågelarter som är prioriterade i 

naturvårdssammanhang, det vill säga arter som är rödlistade, upptagna i 

fågeldirektivets bilaga 1 eller har en minskande populationstrend (Birdlife 

Sverige 2020). 

För samtliga fridlysta och skyddade arter har fynd från Artportalen hämtats 

för ett område som omfattar detaljplaneområdet med omgivande 5 kilometer, 

observerade under perioden 2000-01-01 – 2022-08-31.  
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2.2 Bedömning av områdets ekologiska kontinuitet 
för strikt skyddade arter  

För att bedöma om den kontinuerliga ekologiska funktionen för strikt skyd-

dade arter (ASF 4§, 4a§) riskerar att brytas i samband med åtgärder inom 

planområdet kommer arternas förekomster i det omkringliggande landskapet 

och närområdet undersökas. Det vill säga, underlag tas fram för att möjliggöra 

bedömning om planområdet utgör en betydande lokal för arten i jämförelse 

med omgivningen. En bedömning görs även om arten är välspridd i omgiv-

ningen, inom ett för arten rörligt spridningsavstånd. Underlaget bygger på ob-

servationer från Artportalen för dessa arter under perioden 2000–2022 samt 

från utförd naturvärdesinventering inom området. 

Många skyddade arter är beroende av särskilda biotoper för sin överlevnad 

och upprätthållande av en gynnsam bevarandestatus. För att möjliggöra be-

dömning av hur arternas livsmiljö finns inom planområdet, samt i närheten 

till detsamma med en god konnektivitet (sammankoppling), sammanställs 

data över biotoper inom planområdet och dess omgivningar. Denna data häm-

tas från utförd naturvärdesinventering i vilka naturvärdesobjekt angivna med 

biotop karterats. Även data från biologiska databaser med värdekärnor för 

olika naturtyper tas med i underlaget. Fakta om arternas biotopkrav hämtas 

bland annat från Artfakta.se (Artdatabanken 2022). Dessa biotopkrav har se-

dan undersökts i och utanför planområdet. 

Bedömning om påverkan på den skyddade arten sker dels genom om det före-

ligger risk att individer skadas eller dödas, dels om områdets kontinuerliga 

ekologiska funktion för arten riskerar brytas. 

2.3 Bedömning om påverkan på nationellt fridlysta 
arter  

För nationellt fridlysta arter (ASF bilaga 2) görs en bedömning om huruvida 

den fridlysta artens gynnsamma bevarandestatus risker att påverkas av de-

taljplanens utformning. Bedömningen baseras på hur livskraftig arten är (Art-

databanken 2022) i kombination med dess lokala och regionala förekomster. 

En grund för bedömningen är också hur stor andel av den lokala populationen 

som försvinner i och med genomförandet av detaljplanen. Om mer än halva 

populationen försvinner kommer bedömningen göras att den gynnsamma be-

varandestatusen påverkas och åtgärden är då dispenspliktig.  

Bedömning om påverkan på den nationells fridlysta arten sker dels genom om 

det föreligger risk att individer skadas eller dödas, dels om artens gynnsamma 

bevarandestatus påverkas lokalt, regionalt eller nationellt.  
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2.4 Förslag på skyddsåtgärder  
I de fall fridlysta och skyddade arter bedöms påverkas negativt av föreslagen 

detaljplan presenteras förslag till skyddsåtgärder i syfte att minska denna ne-

gativa påverkan på berörda arter (i linje med skadelindringshierarkin). 

Skyddsåtgärder syftar dels till att minska risken att individer skadas eller dö-

das genom en exploatering, samt för att säkerställa att arten kan fortleva i livs-

kraftiga bestånd i närområdet.  

2.5 Förklaring av begrepp i rapporten 
Nedan redovisas ett flertal begrepp som används i rapporten. Begreppen står i 

bokstavsordning.  

- Kontinuerlig ekologisk funktion (KEF) – Den ekologiska funktion en 

livsmiljö normalt ständigt tillhandahåller åt en art. 

- Nationellt fridlyst art – en art som är fridlyst genom artskyddsför-

ordningens 6, 8 och 9§.  

- Skyddsåtgärder – Bland annat åtgärder som syftar till att minska ris-

ken att djur och växter skadas eller dödas samt åtgärder som säker-

ställer att artens livsmiljö finns representerad i tillräcklig omfattning 

och inom ett för arten tillgängligt område.  

- Strikt skyddad art – en art som är skyddad genom artskyddsförord-

ningens 4§, 4a§ och 7§. 
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3 Resultat 
3.1 Strikt skyddade arter inom detaljplaneområdet  
Tabell 1 visar strikt skyddade arter som är kända inom detaljplaneområdet. 

För varje art visas uppgifter om vilket lagrum arten omfattas av, rödlistning 

(LC – livskraftig, NT - nära hotad, VU - sårbar, EN - starkt hotad), om arten är 

upptagen i Fågeldirektivet bilaga 1 (FD1), trender i populationsutveckling i 

Sverige (BirdLife Sverige 2020) samt uppgift om häckning. 

Tabell 1. Lista över strikt skyddade arter inom detaljplaneområdet.  

Rödlistningskategorier: NT - nära hotad, VU - sårbar, EN - starkt hotad. ASF = Artskydds- 

förordningen. FD 1 = Fågeldirektivet bilaga 1. NS = ingen signifikant ökning eller minskning i po-

pulationstrend. H = häckning och MH = möjlig häckning. 

Art ASF 

4 § 

ASF 

4a § 

Rödlistning  

/ FD 1 

Trender Häckning  

(fåglar) 

Grod- och kräldjur 
   

Habitatdirektivets  

bevarandestatus 

 

Åkergroda  
 

x LC Gynnsam, stabil trend 
 

Större vatten- 

salamander  

 
x LC Dålig, negativ trend 

 

Insekter 
     

Citronfläckad kärr- 

trollslända 

 
x LC Gynnsam, stabil trend 

 

Fladdermöss 
   

Habitatdirektivets beva-

randestatus 

 

Större brun- 

fladdermus 

 
x LC Gynnsam, stabil trend 

 

Gråskimlig  

fladdermus 

 
x LC Gynnsam, stabil trend 

 

Nordfladdermus 
 

x NT Gynnsam, stabil trend 
 

Dvärgpipistrell 
 

x LC Gynnsam, stabil trend 
 

Trollpipistrell 
 

x LC Gynnsam, stabil trend 
 

Dammfladdermus 
 

x NT Dålig, positiv trend 
 

Vattenfladdermus 
 

x LC Gynnsam, stabil trend 
 

Brunlångöra 
 

x NT Gynnsam, stabil trend 
 

Mustasch- 

fladdermus  

/tajgafladdermus 

 
x LC / LC Otillfredsställande, 

okänd trend/ Gynnsam, 

stabil trend 

 

Fåglar 
   

Trend 

20 års förändring* 

 

Buskskvätta  x 
 

NT Måttlig minskning H 

Björktrast x 
 

NT Måttlig minskning H 

Duvhök  x 
 

NT NS MH 
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Entita  x 
 

NT Måttlig minskning H 

Gråhäger  x 
 

LC Måttlig minskning MH 

Grönfink  x 
 

EN Kraftig minskning MH 

Grönsångare x 
 

NT Måttlig minskning H 

Gulsparv  x 
 

NT Måttlig minskning H 

Hornuggla x  NT Måttlig minskning MH 

Knipa  x 
 

LC Måttlig minskning MH 

Kråka  x 
 

NT Måttlig minskning MH 

Rödvingetrast x 
 

NT Måttlig minskning MH 

Spillkråka  x 
 

NT / X Måttlig minskning MH 

Stare  x 
 

VU Måttlig minskning MH 

Svartvit flug- 

snappare  

x 
 

NT Måttlig minskning H 

Sånglärka  x 
 

LC Måttlig minskning H 

Sädesärla  x 
 

LC Måttlig minskning H 

Talltita  x 
 

NT Måttlig minskning MH 

Tornseglare X 
 

EN Måttlig minskning H 

Trana X  LC / X Måttlig ökning MH 

Törnskata  x 
 

LC / X Stabil MH 

Ärtsångare  x 
 

NT Måttlig minskning H 

3.2 Nationellt fridlysta arter inom detaljplans-
området 

Tabell 2 visar nationellt fridlysta som är kända inom detaljplaneområdet. För 

varje art visas uppgifter om vilket lagrum arten omfattas av och rödlistnings-

kategori (LC – livskraftig, NT - nära hotad, VU - sårbar, EN - starkt hotad).  

Tabell 2. Lista över nationellt fridlysta arter inom detaljplaneområdet. Rödlistningskategorier: NT 

- nära hotad, VU - sårbar, EN - starkt hotad. ASF = Artskyddsförordningen. 

Art ASF 6 § ASF 8 § Rödlistning 

Grod- och kräldjur       

Huggorm x 
 

LC 

Vanlig groda  x 
 

LC 

Vanlig padda x 
 

LC 

Kopparödla x 
 

LC 

Skogsödla x 
 

LC 

Mindre vatten- 

salamander 

x 
 

LC 

Vanlig snok  x 
 

LC 

Växter       

Blåsippa  
 

x LC 

Gullviva  x LC 
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Grönvit nattviol  x LC 

Jungfru Marie nycklar 
 

x LC 

Knärot 
 

x VU 

Revlummer 
 

x LC 

Mattlummer 
 

x LC 

Nattviol 
 

x LC 

 

3.3 Utpekade naturvärdesobjekt och övriga 
värdefulla livsmiljöer inom detaljplaneområdet 

Figur 2 visar naturvärdesklassade objekt inom och i anslutning till detaljpla-

neområdet. Siffror på kartan hänvisar till biotopangivelse i tabell 3 som också 

anger den totala arean av varje biotop. Områden med förhöjda naturvärden 

används i bedömningarna över hur skyddade arter riskerar påverkas vid ge-

nomförandet av detaljplanen. Biotoper med förhöjda naturvärden kan kopplas 

till olika arters livsmiljöer och ger därmed en uppskattning över hur stor areal 

livsmiljö en art riskerar att förlora. Figur 3 visar biotoper som omfattas av det 

generella biotopskyddet och som också utgör livsmiljöer för ett flertal av de 

skyddade och fridlysta arterna.  

Figur 2. Naturvärdesobjekt inom och i anslutning till detaljplaneområdet. Siffror visar ID för  

biotopbeskrivning i tabell 3. 
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Tabell 3. Redovisning av förekommande biotoper i naturvärdesklassade objekt inom detaljplane-

området (efter Pro Natura 2021). 

ID på karta 

i figur 2 

Biotop (angivelse från naturvärdesinventering-

arna) 

Areal 

(ha) 

Förekomst utanför 

planområdet 

1 Allé, gräsmatta, trädgård 1,69  

2 Barrblandskog 0,45  

3 Barrblandskog av frisk och torr ristyp 1,88 Till stor del utanför  

4 Blandskog av frisk, örtrik typ, tallskog  2,11  

5 Blandsumpskog 0,24  

6 Friskäng 0,43  

7 Friskäng av prästkragetyp, torräng av  

fårsvingeltyp 

0,56  

8 Granskog 0,70  

9 Granskog av frisk ristyp 0,46 Delvis utanför  

10 Klibbalssumpskog 1,30 Delvis utanför 

11 Lövskog med ädellövsinslag 0,16 Delvis utanför 

12 Lövsumpskog, barrblandskog 0,94  

13 Sekundär blandskog 0,43  

14 Sekundär lövskog 1,29 Helt utanför 

15 Sekundär lövskog, frisk och torr typ 0,63  

16 Sekundär lövskog, tallmosse, klibbalsstrandskog 13,00  

17 Tall- och glasbjörksmosse av tuvullstyp 0,90  

18 Tallmosse av tuvulls- och skvattramtyp, 

klibbalssumpskog 

2,42  

19 Tallskog 0,24  

20 Tallskog av frisk ristyp 1,90  

21 Trädklädd betesmark 0,33  

22 Vegetationsrik damm och klibbalstrandskog 0,10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.  

Generella  

biotopskydd inom detalj-

plansområdet. I tecken- 

beskrivningen anges 

även total areal/längd 

för respektive biotop. 
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3.4 Markanvändning utanför detaljplaneområdet 
Förekomster av biotoper och livsmiljöer utanför detaljplaneområdet finns del-

vis beskrivet i den nationella marktäckedata (NMD) som Naturvårdsverket 

tillhandahåller. Figur 4 visar markanvändning inom en buffert på 3 km runt 

om detaljplanens gränser. Denna data svarar dock inte för biotopkvalitéer 

inom respektive markslag men ger en indikativ bild över vilken natur som 

finns var. Ett komplement till NMD är kartan i figur 5 som visar förekomster 

från riktade karteringar av livsmiljöer som tagit fram av Skogsstyrelsen och 

Länsstyrelsen. I detta fall finns områden upptagna i lövskogsinventeringen, i 

nyckelbiotopsinventeringen samt skyddsvärda träd.  

Vilka arter som nyttjar vilken typ av natur redovisas under avsnitt 4. Bedöm-

ning av arternas möjligheter att finnas i omgivningarna runt detaljplanen ut-

går från kännedom om markanvändningen, krav på specifika biotopkvalitéer 

och artens kända utbredning utifrån rapporteringar på Artportalen.    

Figur 4. Markanvändning från nationella marktäckedata (Naturvårdsverket 2022). 
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Figur 5. Kända  

naturvärden inom en  

3 km buffert runt  

detaljplaneområdet. 

 

 

3.5 Bedömning av påverkan på strikt skyddade  
arter 

I Tabell 4 presenteras en sammanställande bedömning av de strikt skyddade 

arterna och huruvida detaljplanens genomförande kan medföra sådan 

påverkan att artskyddet för respektive art aktualiseras. För varje art finns 

underlag till bedömningarna redovisade under avsnitt 4.   

Tabellen redovisar om arter riskerar skadas eller dödas vid genomförandet av 

detaljplanen (4 § punkt 1 och 4a § punkt 1 artskyddsförordningen), om 

områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten riskerar brytas (4a §, 

punkt 4 artskyddsförordningen) samt sammanfattning av förslag till möjliga 

skyddsåtgärder.  

3.6 Bedömning av påverkan på nationellt fridlysta  
I Tabell 5 presenteras en sammanställande bedömning av de nationellt 

fridlysta arterna och huruvida detaljplanens genomförande kan medföra 

sådan påverkan att artskyddet för respektive art aktualiseras. För varje art 

finns underlag till bedömningarna redovisade under avsnitt 4.   

Tabellen redovisar om arter riskerar skadas eller dödas vid genomförandet av 

detaljplanen, om detta riskerar leda till att artens gynnsamma 

bevarandestatus riskerar försämras (6 § och 8 § artskyddsförordningen) samt 

sammanfattning av förslag till möjliga skyddsåtgärder och om dispens från 

artskyddet bedöms kunna behövas. 
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Tabell 4. Sammanställande bedömning över påverkan på strikt skyddade arter. KEF = kontinuerlig ekologisk funktion. Bedömning om KEF redovisas ytterligare under avsnitt 4 och 

skyddsåtgärder redovisas ytterligare under avsnitt 5.  

Art Risk att indi-
vider skadas 
eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som  
påverkas 

Förslag till skyddsåtgärder Dispensansökan 

Groddjur 

Åkergroda  Ja Ja, då funktionella livsmiljöer av främst reprodukt-
ionslokaler och övervintringsplatser för en stor popu-
lation av arten försvinner i kombination med att 
motsvarande livsmiljöer utanför detaljplaneområdet 
är sparsamt förekommande, inom ett för arten möj-
ligt spridningsavstånd.  

Reproduktionsmil-
jöer, födosöksmil-
jöer, övervintrings-
miljöer, viloplatser 

Nyskapande av nya reproduktionsvatten och övervint-
ringsplatser.  
Anpassad tid för exploatering. Befintliga övervintrings-
platser får ej påverkas under oktober-mars. Reprodukt-
ionsvatten får ej påverkas under mars-juni.  

Dispens krävs för att få fånga och flytta 
individer samt för kvarvarande risk att 
enstaka individer kan komma att skadas 
eller dödas trots skyddsåtgärder. 
Dispens för punkt 4 i 4a§ ASF behövs ej 
sökas för om skyddsåtgärderna vidtas. 

Större vattensa-
lamander  

Ja Ja, då funktionella livsmiljöer av främst reprodukt-
ionslokaler och övervintringsplatser för en stor popu-
lation av arten försvinner i kombination med att 
motsvarande livsmiljöer utanför detaljplaneområdet 
är sparsamt förekommande, inom ett för arten möj-
ligt spridningsavstånd.  

Reproduktionsmil-
jöer, födosöksmil-
jöer, övervintrings-
miljöer, viloplatser 

Nyskapande av nya reproduktionsvatten och övervint-
ringsplatser.  
 
Anpassad tid för exploatering. Befintliga övervintrings-
platser får ej påverkas under oktober-mars. Reprodukt-
ionsvatten får ej påverkas under mars-september.  

Dispens krävs för att få fånga och flytta 
individer samt för kvarvarande risk att 
enstaka individer kan komma att skadas 
eller dödas trots skyddsåtgärder. 
Dispens för punkt 4 i 4a§ ASF behövs ej 
sökas för om skyddsåtgärderna vidtas. 

Insekter 

Citronfläckad 
kärrtrollslända 

Ja Ja, genom förlust av betydande fortplantningsområ-
den i kombination med att motsvarande livsmiljöer 
utanför planområdet är sparsamt förekommande. 

Fortplantningsmil-
jöer genom dammar 

Nyskapande av nya fortplantningsområden. Denna art 
gynnas av de åtgärder som presenteras för groddjuren 
och ytterligare åtgärder behövs ej. 

Dispens krävs för kvarvarande risk att 
enstaka individer/larver kan komma att 
skadas eller dödas trots skyddsåtgärder. 
Dispens för punkt 4 i 4a§ ASF behövs ej 
sökas för om skyddsåtgärderna vidtas. 

Fladdermöss  

Gråskimlig  
fladdermus 
Nord- 
fladdermus 

Ja Ja, då livsmiljöer genom främst gamla byggnader och 
lador försvinner i kombination med att tillräckliga fö-
rekomster av boplatser inte med säkerhet kan sägas 
finnas i tillräcklig mängd i omgivningarna.  

Viloplatser, boplat-
ser för kolonier 

Exploatering / avverkning kan utföras mellan oktober och 
april. Undvik belysning av omkringliggande marker, rikta 
ljuskällor in mot detaljplanområdet.  
Montering av holkar för kolonier och tillhåll av enskilda 
individer.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Trollpipistrell 
Damm- 
fladdermus 

Nej Nej Inga Inga Nej. Fyndet av trollpipistrell och damm-
fladdermus tolkas som tillfälligt förbifly-
gande 
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Art Risk att indi-
vider skadas 
eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som 
påverkas 

Förslag till skyddsåtgärder Dispensansökan 

Vatten- 
fladdermus 
Större  
brunfladdermus 

Ja Ja, då livsmiljöer genom boträd och jaktmarker för-
svinner i kombination med att tillräckliga förekoms-
ter av boplatser inte med säkerhet kan sägas finnas i 
tillräcklig mängd i omgivningarna.  

Jaktmarker, viloplat-
ser, boplatser för 
kolonier 

Exploatering / avverkning kan utföras mellan oktober och 
april. Undvik belysning av omkringliggande marker, rikta 
ljuskällor in mot detaljplanområdet.  
Montering av holkar för kolonier och tillhåll av enskilda 
individer. Anläggning av nya jaktmarker genom dammar 
(denna art gynnas av de åtgärder som presenteras för 
groddjuren). 

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Brunlångöra 
Mustasch- 
fladder-
mus/tajgaflad-
dermus 
Dvärgpipistrell 

Ja Ja, då livsmiljöer genom boträd och gamla byggnader 
och lador försvinner i kombination med att tillräck-
liga förekomster av boplatser inte med säkerhet kan 
sägas finnas i tillräcklig mängd i omgivningarna.  

Viloplatser, boplat-
ser för kolonier 

Exploatering / avverkning kan utföras mellan oktober och 
april. Undvik belysning av omkringliggande marker, rikta 
ljuskällor in mot detaljplanområdet.  
Montering av holkar för kolonier och tillhåll av enskilda 
individer.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Fåglar  

Buskskvätta  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Björktrast Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten. 

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Duvhök  Ja Om häckning påvisas inom detaljplaneområdet (om-
rådet nyttjas främst för födosök idag) kan KEF riskera 
brytas genom genomförandet av detaljplanen. Detta 
eftersom livsmiljöer genom barrskog och blandbarr-
skog minskar i området i kombination med att artens 
livsmiljö i omkringliggande landskap främst är på 
skogsproduktionsmarker där livsmiljön ej är säker-
ställd.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, mars-augusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg samt för att undvika betydande 
störning som medför att arten avbryter pågående häck-
ning.  
Avstå från skogliga åtgärder inom 300 meter från aktiva 
bon under perioden 20 mars–20 augusti. Avverkningar 
ska utformas så att boet skyddas av omgivande skog. 

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 
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Art Risk att indi-
vider skadas 
eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som 
påverkas 

Förslag till skyddsåtgärder Dispensansökan 

Entita  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg. Holkar anpassade för entita 
kan med fördel monteras i omgivande livsmiljöer i träd-
marker och lövskogar för att öka antalet boträd som ar-
ten nyttjar vid häckning.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Gråhäger  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  
Denna art gynnas av de åtgärder som presenteras för 
groddjuren där våtmarker anläggs. 

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Grönfink  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten. Hu-
vudorsaken till att arten är kraftigt minskande är en 
sjukdom som sprids inom arten, och ej främst förlust 
av livsmiljö. 

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Grönsångare Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Gulsparv  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Hornuggla Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 februari - 31 juli, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 
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Art Risk att indi-
vider skadas 
eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som 
påverkas 

Förslag till skyddsåtgärder Dispensansökan 

Knipa  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, i synnerhet 
runt Mariestad och Vänern och Ymsen, och en explo-
atering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  
Denna art gynnas av de åtgärder som presenteras för 
groddjuren där våtmarker anläggs. 
Holkar anpassade för knipa kan med fördel monteras i 
lämpliga livsmiljöer i närhet av vatten.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Kråka  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Rödvingetrast Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Spillkråka  Ja Ja, då livsmiljöer genom tallskog och blandbarrskog 
minskar i området i kombination med att artens livs-
miljö i omkringliggande landskap främst är på skogs-
produktionsmarker där livsmiljön ej är säkerställd, 
samt att ett häckande par kräver stora ytor mellan 
400-1000ha. En kumulativ effekt genom minskning 
av livsmiljö inom detaljplaneområdet och eventuell 
undermålig hänsyn i skogsbruket leder sannolikt till 
att KEF bryts. 

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, maj-juli, i syfte att undvika att skada eller döda 
individer och ägg samt för att undvika betydande stör-
ning som medför att arten avbryter pågående häckning.  
Säkerställa att omkringliggande skogsbestånd brukas på 
så vis att äldre tallar och aspar bevaras samt döda träd 
som gran och tall (för födosök) i kombination med att sä-
kerställa efterträdare av dessa träd.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Stare  Ja Ja, då antalet häckningsplatser minskar i landskapet 
kommer populationen av en redan sårbar art riskera 
minska än mer.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, maj-juli, i syfte att undvika att skada eller döda 
individer och ägg samt för att undvika betydande stör-
ning under häckningstid. Säkerställa att omkringliggande 
skogsbestånd brukas på så vis att äldre lövträd och aspar 
bevaras samt säkerställa efterträdare av dessa träd. Hol-
kar anpassade för stare kan monteras i omgivande livs-
miljöer för att öka antalet boträd.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 
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Art Risk att indi-
vider skadas 
eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som 
påverkas 

Förslag till skyddsåtgärder Dispensansökan 

Svartvit flug-
snappare  

Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, april-juli, i syfte att undvika att skada eller döda 
individer och ägg.  
Holkar anpassade för svartvit flugsnappare kan med för-
del monteras i omgivande livsmiljöer för att öka antalet 
boträd som arten nyttjar vid häckning.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Sånglärka  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Exploatering av åkermark ska ej ske under häckningstid, 1 
april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada eller döda 
individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Sädesärla  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Talltita  Ja Ja, då livsmiljöer genom tallskog och blandbarrskog 
minskar i området i kombination med att artens livs-
miljö i omkringliggande landskap främst är på skogs-
produktionsmarker där livsmiljön ej är säkerställd.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, maj-juli, i syfte att undvika att skada eller döda 
individer och ägg.  
Säkerställa att omkringliggande skogsbestånd brukas på 
så vis att en flerskiktad skog bibehålls samt att äldre 
murkna högstubbar sparas.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Tornseglare Ja Ja, då antalet häckningsplatser minskar i landskapet 
kommer populationen av en redan starkt hotad art 
riskera minska än mer.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Rivning av byggnader ska ej utföras under häckningstid, 
maj-augusti, i syfte att undvika att skada eller döda indivi-
der och ägg samt för att undvika betydande störning som 
medför att arten avbryter pågående häckning.  
Montera tornselgarholkar i omgivande livsmiljöer samt 
på befintliga och nya huskroppar.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Trana Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  
Denna art gynnas av de åtgärder som presenteras för 
groddjuren där våtmarker anläggs. 

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 
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Tabell 5. Sammanställande bedömning över påverkan på nationellt fridlysta arter. Bedömning om påverkan på gynnsam bevarandestatus redovisas ytterligare under avsnitt 4 och 

skyddsåtgärder redovisas ytterligare under avsnitt 5. 

Art Påverkan på artens gynnsamma bevarandestatus lokalt och regionalt Funktioner som  
påverkas 

Rekommendation  
dispensansökan 

Förslag till skyddsåtgärder 

Grod- och kräldjur 

Huggorm Ja, genom stor risk att en större andel av den lokala populationen*  
riskerar skadas eller dödas genom ianspråktagande av livsmiljöer för 
arten inom ett tämligen stort område, främst genom förlust av ett 
stort antal övervintringsplatser genom förlust av åkerholmar med od-
lingsrösen och skrymslen.  

Reproduktions- 
miljöer, födosöks-
miljöer,  
övervintringsmiljöer 

Ja. Dispens kan behövas, till exempel för att flytta indivi-
der.  

Fånga in och flytta individer till närlig-
gande lämpliga livsmiljöer.   
Anpassad tid för exploatering. Befintliga 
övervintringsplatser får ej påverkas un-
der oktober-mars.  

Vanlig groda  Ja, genom stor risk att en större andel av den lokala populationen*  
riskerar skadas eller dödas genom ianspråktagande av livsmiljöer för 
arten, främst genom att reproduktionslokaler och övervintringsplatser 
försvinner. 

Reproduktions- 
miljöer, födosöks-
miljöer,  
övervintringsmiljöer 

Ja. Dispens kan behövas, till exempel för att flytta indivi-
der.  

Fånga in och flytta individer till närlig-
gande lämpliga livsmiljöer i samband 
med att flytt av åkergroda och större 
vattensalamander utförs.   
Anpassad tid för exploatering. Befintliga 
övervintringsplatser får ej påverkas un-
der oktober-mars. Reproduktionsvatten 
får ej påverkas under mars-juni. 

Art Risk att indi-
vider skadas 
eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som 
påverkas 

Förslag till skyddsåtgärder Dispensansökan 

Törnskata  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 

Ärtsångare  Ja Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för 
arten förekommer spritt i omgivningarna, och en ex-
ploatering av planområdet riskerar inte att bryta den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej ske under häck-
ningstid, 1 april- 15 augusti, i syfte att undvika att skada 
eller döda individer och ägg.  

Nej, givet att skyddsåtgärderna vidtas 
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Art Påverkan på artens gynnsamma bevarandestatus lokalt och regionalt Funktioner som  
påverkas 

Rekommendation  
dispensansökan 

Skyddsåtgärder 

Vanlig padda Ja, genom stor risk att en större andel av den lokala populationen*  
riskerar skadas eller dödas genom ianspråktagande av livsmiljöer för 
arten genom att främst reproduktionslokaler och övervintringsplatser 
försvinner. 

Reproduktions- 
miljöer, födosöks-
miljöer,  
övervintringsmiljöer 

Ja. Dispens kan behövas, till exempel för att flytta indivi-
der.  

Fånga in och flytta individer till närlig-
gande lämpliga livsmiljöer i samband 
med att flytt av åkergroda och större 
vattensalamander utförs.    
Anpassad tid för exploatering. Befintliga 
övervintringsplatser får ej påverkas un-
der oktober-mars. Reproduktionsvatten 
får ej påverkas under mars-juni.  

Kopparödla Ja, genom stor risk att en större andel av den lokala populationen*  
riskerar skadas eller dödas genom ianspråktagande av livsmiljöer för 
arten, främst genom att ett stort antal övervintringsplatser genom för-
lust av åkerholmar med odlingsrösen och skrymslen och förlust av 
lövskogar och bryn.   

Reproduktions- 
miljöer, födosöks-
miljöer,  
övervintringsmiljöer 

Ja. Dispens kan behövas, till exempel för att flytta indivi-
der.  

Fånga in och flytta individer till närlig-
gande lämpliga livsmiljöer i samband 
med att flytt av åkergroda och större 
vattensalamander utförs.    
Anpassad tid för exploatering. Befintliga 
övervintringsplatser får ej påverkas un-
der oktober-mars.  

Skogsödla Ja, genom stor risk att en större andel av den lokala populationen*  
riskerar skadas eller dödas genom ianspråktagande av livsmiljöer för 
arten inom ett tämligen stort område, främst genom ett stort antal 
övervintringsplatser genom förlust av åkerholmar med odlingsrösen 
och skrymslen samt förlust av lövskogar och bryn.  

Reproduktions- 
miljöer, födosöks-
miljöer,  
övervintringsmiljöer 

Ja. Dispens kan behövas, till exempel för att flytta indivi-
der.  

Fånga in och flytta individer till närlig-
gande lämpliga livsmiljöer i samband 
med att flytt av åkergroda och större 
vattensalamander utförs.    
Anpassad tid för exploatering. Befintliga 
övervintringsplatser får ej påverkas un-
der oktober-mars.  

Mindre vatten-
salamander 

Ja, genom stor risk att en större andel av den lokala populationen*  
riskerar skadas eller dödas genom ianspråktagande av livsmiljöer för 
arten, främst genom reproduktionslokaler och övervintringsplatser. 

Reproduktions- 
miljöer, födosöks-
miljöer,  
övervintringsmiljöer 

Ja. Dispens kan behövas, till exempel för att flytta indivi-
der.  

Fånga in och flytta individer till närlig-
gande lämpliga livsmiljöer i samband 
med att flytt av åkergroda och större 
vattensalamander utförs.    
Anpassad tid för exploatering. Befintliga 
övervintringsplatser får ej påverkas un-
der oktober-mars. Reproduktionsvatten 
får ej påverkas under mars-augusti.  

Vanlig snok  Ja, genom stor risk att en större andel av den lokala populationen*  
riskerar skadas eller dödas genom ianspråktagande av livsmiljöer för 
arten inom ett tämligen stort område, främst genom ett stort antal 
övervintringsplatser genom förlust av åkerholmar med odlingsrösen 
och skrymslen och lämpliga jaktmarker.  

Reproduktions- 
miljöer, födosöks-
miljöer,  
övervintringsmiljöer 

Ja. Dispens kan behövas, till exempel för att flytta indivi-
der.  

Fånga in och flytta individer till närlig-
gande lämpliga livsmiljöer.   
Anpassad tid för exploatering. Befintliga 
övervintringsplatser får ej påverkas un-
der oktober-mars. Reproduktionslokaler 
får ej påverkas under juni-september.  
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Art Påverkan på artens gynnsamma bevarandestatus lokalt och regionalt Funktioner som  
påverkas 

Rekommendation  
dispensansökan 

Skyddsåtgärder 

Växter  

Blåsippa  Ja, då växtplatser för arten försvinner och en större del av den lokala 
populationen* påverkas.  

Växtplats, livsmiljö Ja. Dispens kan behövs där skyddsåtgärder specificeras. Eventuellt behövs flytt av plantor till ny 
lämplig växtplats med likande preferen-
ser och som kommer finnas kvar på sikt.  

Gullviva Ja, då växtplatser för arten försvinner och en större del av den lokala 
populationen* påverkas.  

Växtplats, livsmiljö Ja. Dispens kan behövs där skyddsåtgärder specificeras. Eventuellt behövs flytt av plantor till ny 
lämplig växtplats med likande preferen-
ser och som kommer finnas kvar på sikt 

Grönvit nattviol Ja, då växtplatser för arten försvinner och en större del av den lokala 
populationen* påverkas i kombination med att arten förekommer i 
måttlig utbredning i omkringgivande landskap.  

Växtplats, livsmiljö Ja. Dispens kan behövs där skyddsåtgärder specificeras. Flytta plantor till ny lämplig växtplats 
med likande preferenser och som kom-
mer finnas kvar på sikt.  

Jungfru Marie 
nycklar 

Nej, då livsmiljön för denna art ligger utanför detaljplaneområdet.  Inga Nej Inga  

Knärot Nej, då livsmiljön för denna art ej kommer exploateras eller påverkas 
på annat sätt.  

Inga Nej Inga (men anpassningar av skogsbruket 
på växtlokalen krävs) 

Revlummer Ja, då växtplatser för arten försvinner och en större del av den lokala 
populationen* påverkas i kombination med att arten förekommer i 
måttlig utbredning i omkringgivande landskap.  

Växtplats, livsmiljö Ja. Dispens kan behövs där skyddsåtgärder specificeras. Flytta plantor till ny lämplig växtplats 
med likande preferenser och som kom-
mer finnas kvar på sikt.  

Mattlummer Ja, då växtplatser för arten försvinner och en större del av den lokala 
populationen* påverkas i kombination med att arten förekommer i 
måttlig utbredning i omkringgivande landskap.  

Växtplats, livsmiljö Ja. Dispens kan behövs där skyddsåtgärder specificeras. Flytta plantor till ny lämplig växtplats 
med likande preferenser och som kom-
mer finnas kvar på sikt.  

Nattviol Ja, då växtplatser för arten försvinner och en större del av den lokala 
populationen* påverkas i kombination med att arten förekommer i 
måttlig utbredning i omkringgivande landskap.  

Växtplats, livsmiljö Ja. Dispens kan behövs där skyddsåtgärder specificeras. Flytta plantor till ny lämplig växtplats 
med likande preferenser och som kom-
mer finnas kvar på sikt.  

 
*   Med den lokala populationen utgår man i dessa bedömningar från populationen inom planområdet. Detta med anledning av att populationens utbredning utan-
för planområdet ej är kända. Det föreligger en stor sannolikhet att vissa arter är välrepresenterade i omgivande landskap och att den lokala populationen fortsätter 
utanför planområdet, exempelvis för skogsödla och kopparödla. För andra arter är dock utbredningen i omgivningarna mer osäkra och därmed avgränsningen av den 
lokala populationen, detta gäller främst för orkidéerna och lummerarterna.
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4 Bedömning per art  
4.1 Strikt skyddade arter 
Nedan följer en genomgång av respektive strikt skyddad arts ekologi och 

spridning i och utanför detaljplaneområdet. Kunskap om arternas ekologi har 

hämtats från Artfakta. Arterna presenteras i bokstavsordning utifrån artens 

svenska namn. 

4.1.1 Insekter 

Citronfläckad kärrtrollslända 
Citronfläckad trollslända är upptagen på bilaga 4 av EU:s art- och habitatdi-
rektiv men är bedömd som livskraftig i Sverige. Arten förekommer i många 
olika typer av vattenmiljöer, både i näringsrika och näringsfattiga sjöar och 
dammar samt även i svagt rinnande vatten. Den förekommer i dammen öster 
om gården Korstorp. Det finns inga fynd av citronfläckad kärrtrollslända utan-
för detaljplaneområdet. Detta i kombination med att ett flertal lämpliga livs-
miljöer för arten försvinner om detaljplanen genomförs bedöms områdets 
kontinuerliga ekologiska funktion för arten att riskera brytas.  

4.1.2 Groddjur 

Större vattensalamander 
Större vattensalamander (figur 6) är klassad som livskraftig men uppnår inte 
gynnsam bevarandestatus i Sverige på grund av minskande populationer. Ett 
hot är en försämring av artens habitat och antalet lokalområden. Arten är be-
roende av ett komplext småvattenlandskap, med rika, fiskfria akvatiska mil-
jöer sammanbundna med äldre skog. Det finns endast sparsamma observat-
ioner av arten på artportelen. Inom detaljplaneområdet förekommer dock ar-
ten tämligen rikligt. Genomförandet av detaljplanen kommer innebära att 
flera funktionella livsmiljöer av främst reproduktionslokaler och övervint-
ringsplatser för arten försvinner i kombination med att motsvarande livsmil-
jöer utanför detaljplaneområdet är sparsamt förekommande, inom ett för ar-
ten möjligt spridningsavstånd. Detta resulterar i att områdets kontinuerliga 
ekologiska funktion bryts för arten.  
 

 
Figur 6. Större vattensalamander som lägger ägg i undervattensvegetation. Bilden är ej från  

detaljplaneområdet. Foto: Sofia Berg. 



 

23 
 

Åkergroda 
Åkergroda är en av landets vanligaste grodor och förekommer i olika typer av 
fuktiga miljöer, utom i fjällkedjan. Reproduktionslokalerna utgörs främst av 
fisk- och kräftfria småvatten. Den uppnår gynnsam bevarandestatus i Sverige, 
utan tecken på populationsförändring. Det finns endast sparsamma observat-
ion av arten på artportelen. Inom detaljplaneområdet förekommer dock arten 
tämligen rikligt. Genomförandet av detaljplanen kommer innebära att flera 
funktionella livsmiljöer av främst reproduktionslokaler och övervintringsplat-
ser för arten försvinner i kombination med att motsvarande livsmiljöer utan-
för detaljplaneområdet är sparsamt förekommande, inom ett för arten möjligt 
spridningsavstånd. Detta resulterar i att områdets kontinuerliga ekologiska 
funktion bryts för arten. 

4.1.3 Fåglar 

Björktrast 
Björktrasten är rödlistad som nära hotad (NT) eftersom den svenska populat-
ionen har minskad under de senaste 15 åren. Arten häckar i träd- och busk-
miljöer, ofta i anslutning till odlad mark samt i parker och trädgårdar. Björk-
trasten häckar troligen i planområdet och är välspridd i omgivningarna (figur 
7). Genomförandet av detaljplanen bedöms ej riskera bryta områdets kontinu-
erliga ekologiska funktion för arten.   
 

 
Buskskvätta 
Buskskvättan är rödlistad som nära hotad (NT) eftersom den svenska populat-
ionen har minskat sedan 1970-talet. Den häckar i olika typer av biotoper på 
öppen mark, till exempel jordbruksmark, kalhyggen och hedar. Buskskvättan 
är beroende av en viss förekomst av längre gräs och buskar, och ett av de 
främsta hoten mot arten är bortrationaliseringen av småbiotoper i jordbruks-
landskapet. Buskskvättan häckar med enstaka par i planområdet och finns 

Figur 7. Observationer av buskskvätta och björktrast inom en 5 km buffert runt detaljplaneområdet. 
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även spridd i omgivningarna (figur 7). Genomförandet av detaljplanen be-
döms ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten.   

 
Entita 
Entitan är rödlistad som nära hotad (NT) och har minskat i antal på senare år. 
Den häckar i håligheter i löv- och blandskog, gärna i sumpskogar. Entitan fly-
ger ogärna över större öppna partier i landskapet, och är därmed beroende av 
trädridåer och små dungar för att kunna sprida sig i landskapet. Den är även 
beroende av befintliga bohål, gärna små hål som inte kan upptas av mer kon-
kurrensstarka fåglar som talgoxar. Entita häckar troligen i planområdets 
skogspartier och finns välspridd i omgivningarna (figur 8). Genomförandet av 
detaljplanen bedöms ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekologiska 
funktion för arten.   
 
Duvhök  
Duvhöken är rödlistad som nära hotad (NT) och förekommer främst i skogliga 
miljöer, där äldre skogar föredras som häckningsmiljö. Den födosöker även 
inom mer öppna miljöer inklusive tätortsnära grönområden som parker och 
trädgårdar. Duvhök födosöker inom planområdet, och det kan inte uteslutas 
att arten även häckar där. Observationer av arten finns välspridda i omgiv-
ningarna (figur 8). Om arten påvisas häcka i området behöver skyddsåtgärder 
vidtas för att undvika störning, i synnerhet under häckningsperioden. 

Gråhäger 
Gråhägern är klassad som livskraftig (LC) men anges som måttligt minskande 
av Birdlife 2020. Den häckar mest i södra delar av Sverige och trivs bäst i 
större eller mindre kolonier i skogsmark, vid sötvatten och våtmarker. Grå-
hägern bygger bon högt uppe i träd, i buskar eller i vassen, ibland även på 
marken. Arten finns tämligen välspridd i omgivningarna (figur 9). Genomfö-
randet av detaljplanen bedöms ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekolo-
giska funktion för arten.   

Figur 8. Observationer av entita och duvhök inom en 5 km buffert runt detaljplaneområdet. 
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Grönfink 
Grönfinken är rödlistad som starkt hotad (EN) på grund av en kraftig minsk-
ning under de senaste tio åren. Minskningen är orsakad av en parasitsjukdom 
som noterades först i de nordiska länderna 2008. Arten häckar i skogsbryn, 
buskmarker, parker och trädgårdar, och anses inte lida brist på häckningsmil-
jöer. Grönfink häckar i planområdet och är även välspridd i omgivningarna (fi-
gur 9). Artens status (CR) beror främst på ovan nämnd parasitsjukdom och 
inte på grund av brist på lämplig livsmiljö. Genomförandet av detaljplanen be-
döms därför ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekologiska funktion för 
arten.   

Grönsångare 
Grönsångaren är rödlistad som nära hotad (NT) på grund av en populations-
minskning under det senaste decenniet. Arten häckar i högstammig skog, 
främst lövskog men även granskog, oftast utan kraftig undervegetation. Minst 
ett par häckar i planområdet. Arten är välspridd i omgivningarna, med flera 
observationer rapporterade i Artportalen (figur 10). Genomförandet av detalj-
planen bedöms ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekologiska funktion 
för arten.  
 
Gulsparv 
Gulsparven, som är rödlistad som nära hotad (NT) förknippas främst med 
jordbruksmiljöer men förekommer även inom öppna skogliga miljöer som kal-
hyggen och kraftledningsgator. Den har minskat i antal på senare tid, troligen 
på grund av förändringar i jordbrukslandskapet, inklusive borttagande av 
småbiotoper. Arten häckar i planområdet och är välspridd i omgivningarna 
(figur 10). Genomförandet av detaljplanen bedöms ej riskera bryta områdets 
kontinuerliga ekologiska funktion för arten. 
 
 

Figur 9. Observationer av gråhäger och grönfink inom en 5 km buffert runt detaljplaneområdet. 
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Hornuggla 
Hornugglan är rödlistad som nära hotad (NT) på grund av minskningstakten 
de senaste 18 åren. Den häckar främst i anslutning till odlad mark och använ-
der gamla bon efter till exempel skata och kråka. I skymning och gryning är ar-
ten aktiv då den jagar över odlingslandskap och vid närliggande skogsdungar. 
Det är möjligt att arten häckar i planområdet. Arten är även välspridd i omgiv-
ningarna (figur 11). Genomförandet av detaljplanen bedöms ej riskera bryta 
områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten. 

 
 
 

Figur 10. Observationer av grönsångare och gulsparv inom en 5 km buffert runt detaljplaneområdet 

Figur 11. Observationer av hornuggla och knipa inom en 5 km buffert runt detaljplaneområdet. 
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Knipa 
Knipan är klassad som livskraftig men en minskning av antalet reproduktiva 
individer pågår eller förväntas ske. Arten häckar i holkar och hålträd vid sjöar 
och vattendrag över hela landet Ett par häckar möjligen vid en av planområ-
dets dammar. Arten finns även välspridd i omgivningarna figur 11).  
Genomförandet av detaljplanen bedöms ej riskera bryta områdets kontinuer-
liga ekologiska funktion för arten. 
 

Kråka 
Kråkan (gråkråkan) är en relativt vanligt förekommande fågel men rödlista-
des 2020 rödlistades som nära hotad (NT) på grund av en flerårig negativ 
trend i antal. Kråkan finns i många olika typer av miljöer, framför allt i skogs- 
och jordbrukslandskap. Flera par häckar i planområdet. Arten finns välspridd 
i omgivningarna (figur 12). Genomförandet av detaljplanen bedöms ej riskera 
bryta områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten. 

 
Rödvingetrast 
Rödvingetrasten är rödlistad som nära hotad (NT) eftersom en minskning har 
skett under senare tid, framförallt i södra Sverige. Rödvingetrast häckar 
främst i skogsmark, men även buskmarker och småbiotoper i jordbruksland-
skapet. Arten förekommer allmänt och häckar möjligen i planområdet, och 
finns välspridd i omgivningarna (figur 12). Genomförandet av detaljplanen be-
döms ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten. 

Spillkråka 
Spillkråkan är rödlistad som nära hotad (NT) och har minskat under senare 
år. Arten är även upptagen på fågeldirektivets bilaga 1. Den förekommer inom 
de flesta typer av skogliga miljöer. Spillkråkan behöver god tillgång till död 
ved och grova, äldre träd, vilket gör att arten kan klara sig även i mer intensivt 

Figur 12. Observationer av kråka och rödvingetrast inom en 5 km buffert runt detaljplaneområ-

det. 
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brukade skogar om tillgången på dessa resurser är god. Arten har stora revir 
(400–1000 ha) och planområdets skogsbestånd ingår troligen inom ett sådant 
häckningsrevir. Observationer av arten är välspridda i omgivningarna (figur 
13), och häckningsrevir förekommer troligen i de flesta sammanhängande 
skogsområdena. Genomförandet av detaljplanen kan dock komma att påverka 
områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten genom att lämplig livs-
miljö med rätt biotopkvalitéer minskar (tallskog och blandbarrskog) vilket 
kan påverka antalet revir och således häckande par. Upprätthållandet av antal 
häckande par bygger också på de facto att omkringliggande skogar brukas 
med sådan hänsyn att viktiga värdeelement (äldre träd och död stående ved) 
bevars i tillräcklig omfattning. En kumulativ effekt från eventuell undermålig 
hänsyn i skogsbruket tillsammans med förlust av livsmiljö inom detaljplane-
området kommer sannolikt bryta områdets kontinuerliga ekologiska funktion 
för arten.  
 
Stare 
Staren är rödlistad som sårbar (VU) och har minskat under lång tid. Den 
häckar främst i anslutning till odlad mark och är under häckningstiden helt 
beroende av öppna gräsmarker. Naturbetesmarker med kortvuxet fältskikt är 
särskilt gynnsamt för arten och starar följer ofta efter betande djur för att 
hitta insekter. Staren häckar i befintliga håligheter i träd, holkar eller byggna-
der. Arten häckar i planområdet och är även välspridd i omgivningarna (figur 
13). Genomförandet av detaljplanen riskerar dock att områdets kontinuerliga 
ekologiska funktion för arten påverkas negativt genom förlust av häcknings-
platser (hålträd) vilka även bör anses vara tämligen sparsamt förekommande 
i omgivningarna. Förlust av häckningsplatser för en redan hotad art riskerar 
bidra till ytterligare populationsminskning.  

Sånglärka 
Sånglärkan är bedömd som livskraftig (LC) men en minskning av populat-
ionen pågår avseende antalet reproduktive individer och kvalitén på artens 

Figur 13. Observationer av spillkråka och stare inom en 5 km buffert runt detaljplaneområdet. 
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habitat. Arten häckar huvudsakligen på jordbruksmark, men förekommer 
även i övriga öppna miljöer som mossar, hedar och alvar. Intensivt jordbruk 
men även nedläggning av jordbruk är hot mot arten. Flera par häckar i plan-
områdets öppna delar där jordbruksmark dominerar. Observationer av arten 
är välspridda i omgivningarna, där öppen jordbruksmark finns (figur 14). Ge-
nomförandet av detaljplanen bedöms ej riskera bryta områdets kontinuerliga 
ekologiska funktion för arten. 
 
Svartvit flugsnappare 
Svartvit flugsnappare är rödlistad som nära hotad (NT) på grund av en popu-
lationsminskning under de senaste tio åren. Den häckar i löv- och blandskog 
samt i parker och trädgårdar. Arten är beroende av befintliga håligheter i träd 
eller holkar för sin häckning. Arten förekommer allmänt och häckar möjligen i 
planområdet, och finns välspridd i omgivningarna (figur 14). Genomförandet 
av detaljplanen bedöms ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekologiska 
funktion för arten. 
 

Sädesärla 
Sädesärlan är bedömd som livskraftig (LC) men det finns indikationer på att 
det sker en populationsminskning. Arten häckar vid odlingsmark, bebyggelse 
och stränder över hela landet. Arten häckar troligen i planområdet och är 
välspridd i omgivningarna (figur 15). Genomförandet av detaljplanen bedöms 
ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten. 
 
Talltita 
Talltitan är rödlistad som nära hotad (NT) och har minskat på senare år i 
framför allt södra Sverige. Den trivs i sammanhängande barr- och barrbland-
skogar, gärna flerskiktade med en rik underväxt av mindre träd och buskar 

Figur 14. Observationer av sånglärka och svartvit flugsnappare inom en 5 km buffert runt  

detaljplaneområdet. 
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och gott om död ved. Murknande högstubbar är viktiga då de används till 
boplatser. Arten häckar möjligen i planområdets skogliga delar, och enstaka 
observationer finns i omgivningarna (figur 15). Genomförandet av detaljpla-
nen kan komma att påverka områdets kontinuerliga ekologiska funktion för 
arten genom att lämplig livsmiljö med rätt biotopkvalitéer minskar vilket 
kommer påverka artens reproduktionsframgång. Upprätthållandet av arten 
bygger också på de facto att omkringliggande skogar brukas med sådan hän-
syn att viktiga värdeelement (murken död ved) och värdestrukturer (fler-
skiktning) bevars i tillräcklig omfattning. En kumulativ effekt från undermålig 
hänsyn i skogsbruket tillsammans med förlust av livsmiljö inom detaljplane-
området kommer sannolikt bryta områdets kontinuerliga ekologiska funktion 
för arten. 

Tornseglare 
Tornseglaren är rödlistad som starkt hotad (EN). Den häckar främst i anslut-
ning till byggnader, men ibland även i högstubbar i skogsområden, och kan 
flyga långa avstånd när den födosöker i luftrummet. Arten häckar i planområ-
det med flera par under tegelpannorna på byggnaderna vid Korstorps gård. 
Observationer av tornseglare är välspridda i omgivningarna, med fokus kring 
Mariestads tätortsmiljö (figur 16). Genomförandet av detaljplanen riskerar 
dock att områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten påverkas nega-
tivt genom förlust av häckningsplatser. Förlust av häckningsplatser för en re-
dan hotad art riskerar bidra till ytterligare populationsminskning.  
 
Trana 
Tranan är inte rödlistade utan bedöms som livskraftig, men är upptagen i bi-
laga 1 till EU:s fågeldirektiv. Denna art har ökat kraftigt under de senaste de-
cennierna och den enda hotbilden är lokal påverkan genom störning. Tranan 
häckar på myrar samt vid sjöar och vattendrag. Rastlokaler utgörs av öppna 
våtmarker och åkrar. Vid planområdet häckar ett par i den större dammen 

Figur 15. Observationer av talltita och sädesärla inom en 5 km buffert runt detaljplaneområdet.  
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nordost om Korstorp. Observationer av tranor är välspridda i omgivningarna 
(figur 16). Genomförandet av detaljplanen bedöms ej riskera bryta områdets 
kontinuerliga ekologiska funktion för arten. 
 

Törnskata 
Törnskatan är inte rödlistade utan bedöms som livskraftig (LC), men är uppta-
gen i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv. Arten häckar i skogsbryn, på hyggen samt i 
öppna buskmarker. I jordbrukslandskapet har arten minskat (på grund av in-
tensifiering och bortrationalisering av småbiotoper), men den har ökat i 
skogslandskapet. Arten möjligen häckar i planområdet, och observationer 
finns spridda i omgivningarna figur 17). Genomförandet av detaljplanen be-
döms ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekologiska funktion för arten. 
 
Ärtsångare 
Ärtsångaren har minskat under de senaste tio åren och är rödlistad som nära 
hotad (NT). Den häckar i olika typer av miljöer såsom skogsbryn, buskmarker 
och trädgårdar. Som många andra insektsätande fåglar gynnas den av ett vari-
ationsrikt landskap med gott om småbiotoper och kantzoner mellan skog och 
öppen mark. Enstaka par häckar inom planområdets busk- och skogsmarker. 
Observationer av arten är välspridda inom omgivningarna figur 17). Genomfö-
randet av detaljplanen bedöms ej riskera bryta områdets kontinuerliga ekolo-
giska funktion för arten. 
 

 

 

 

 

Figur 16. Observationer av trana och tornseglare inom en 5 km buffert runt detaljplaneområdet. 



 

32 
 

4.1.4 Fladdermöss 

Nedan redovisas förekommande fladdermusarter inom detaljplaneområdet. 
Dock har ej kartor tagits fram som visar arternas utbredning i omgivande 
landskap, detta då förekommande observationer på artportalen är mycket få 
för samtliga arter. Det ska förtydligas att få rapporteringar på artportalen inte 
nödvändigtvis betyder att arterna inte finns här, utan snarare att det är spar-
samt inventerat alternativt att observationer av fladdermöss ej kunnat artbe-
stämmas.  

Brunlångöra 
Brunlångöra är vanlig men är rödlistad som nära hotad (NT) på grund av en 
populationsminskning under de senaste 20 åren. Arten förekommer i tät skog 
men även i parker och trädgårdar. Kolonier finns ofta i större byggnader som 
kyrkor, lador och magasin. Arten förekommer sannolikt spridd inom projekt-
området. Genomförandet av detaljplanen bedöms dock medföra risk att områ-
det kontinuerliga ekologiska funktion för arten bryts. Detta eftersom livsmil-
jöer genom boträd och gamla byggnader och lador försvinner i kombination 
med att tillräckliga förekomster av boplatser inte med säkerhet kan sägas fin-
nas i tillräcklig mängd i omgivningarna. 
 
Dvärgpipistrell 
Dvärgpipistrell är klassad som livskraftig och förekommer inom många olika 
typer av miljöer, som gles barr- och lövskog, parker, trädgårdar och sjöar och 
vattendrag. Förekommer inom hela planområdet, utom det öppna jordbruks-
landskapet och ovanför produktionsskogen. Genomförandet av detaljplanen 
bedöms dock medföra risk att området kontinuerliga ekologiska funktion för 
arten bryts. Detta eftersom livsmiljöer genom boträd och gamla byggnader 
och lador försvinner i kombination med att tillräckliga förekomster av boplat-
ser inte med säkerhet kan sägas finnas i tillräcklig mängd i omgivningarna. 
 
 

Figur 17. Observationer av ärtsångare och törnskata inom en 5 km buffert runt detaljplaneområdet 
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Gråskimlig fladdermus 
Gråskimlig fladdermus är klassad som livskraftig och har ökat i antal och ut-
bredning sedan 2015. Arten förekommer i relativt öppna miljöer och besöker 
ofta städer på hösten under parningssäsongen. Förekommer inom hela plan-
området, utom det öppna jordbrukslandskapet och ovanför produktionssko-
gen. Genomförandet av detaljplanen bedöms dock medföra risk att området 
kontinuerliga ekologiska funktion för arten bryts. Detta eftersom livsmiljöer 
genom boträd och gamla byggnader och lador försvinner i kombination med 
att tillräckliga förekomster av boplatser inte med säkerhet kan sägas finnas i 
tillräcklig mängd i omgivningarna. 
 
Nordfladdermus 
Nordfladdermus förekommer inom de flesta typer av skogs- och kulturmiljöer 
i nästan hela landet. På grund av en minskning på senare år är dock arten röd-
listad som nära hotad (NT). Förekommer inom hela planområdet, utom det 
öppna jordbrukslandskapet och ovanför produktionsskogen. Genomförandet 
av detaljplanen bedöms dock medföra risk att området kontinuerliga ekolo-
giska funktion för arten bryts. Detta eftersom livsmiljöer genom boträd och 
gamla byggnader och lador försvinner i kombination med att tillräckliga före-
komster av boplatser inte med säkerhet kan sägas finnas i tillräcklig mängd i 
omgivningarna. 
 
Mustasch-/Tajgafladdermus 
Mustaschfladdermus och tajgafladdermus är två olika arter som inte kan sär-
skiljas enbart på läten, varför de oftast grupperas inom inventeringar och art-
skyddsutredningar. Båda arterna är klassade som livskraftiga. Mustaschflad-
dermus påträffas huvudsakligen i skogsmiljöer, gläntor eller kantzoner mellan 
skog och öppna biotoper. Sumpskogar är viktiga miljöer i skogslandskapet. 
Taigafladdermus har liknande biotopkrav men är mer knuten till stora, mer 
näringsfattiga barrskogsområden. Observationer av artkomplexet förekom-
mer inom hela planområdet, utom det öppna jordbrukslandskapet och ovan-
för produktionsskogen. Genomförandet av detaljplanen bedöms dock medföra 
risk att området kontinuerliga ekologiska funktion för arten bryts. Detta ef-
tersom livsmiljöer genom boträd och gamla byggnader och lador försvinner i 
kombination med att tillräckliga förekomster av boplatser inte med säkerhet 
kan sägas finnas i tillräcklig mängd i omgivningarna. 
 
Större brunfladdermus 
Större brunfladdermus är klassad som livskraftig och är knuten till det öppna 
kulturlandskapet och har sommarkolonier i hålträd (figur 18). Arten förekom-
mer i det öppna jordbrukslandskapet inom planområdet. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms dock medföra risk att området kontinuerliga ekologiska 
funktion för arten bryts. Detta eftersom livsmiljöer genom boträd och gamla 
byggnader och lador försvinner i kombination med att tillräckliga förekomster 
av boplatser inte med säkerhet kan sägas finnas i tillräcklig mängd i omgiv-
ningarna. 
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Trollpipistrell 
Trollpipistrell är klassad som livskraftig och har ökande populationer. Den fö-
rekommer i gles barr- och lövskog, brynmiljöer, parker trädgårdar samt vid 
sjöar och vattendrag. Trollpipistrell noterades endast vid enstaka tillfällen, 
och bedöms endast passera planområdet tillfälligt. Genomförandet av detalj-
planen bedöms ej riskera påverka områdets kontinuerliga ekologiska funktion 
för arten.  
 
Dammfladdermus 
Dammfladdermus är relativt sällsynt i Sverige och är rödlistad som nära hotad 
(NT). Arten visar dock en positiv trend. Den är starkt knuten till sjöar och 
stora vattendrag. Endast enstaka fynd gjordes i planområdet, och tolkas som 
att det gäller en tillfälligt förbipasserande individ. Genomförandet av detalj-
planen bedöms ej riskera påverka områdets kontinuerliga ekologiska funktion 
för arten. 
 
Vattenfladdermus 
Vattenfladdermus är en av de vanligaste fladdermusarterna i Sverige och är 
klassad som livskraftig. Den förekommer i många olika miljötyper, från skog 
till jordbruksmiljöer. Arten observerades vid flera platser i planområdet. Ge-
nomförandet av detaljplanen bedöms dock medföra risk att området kontinu-
erliga ekologiska funktion för arten bryts. Detta eftersom livsmiljöer genom 
boträd och gamla byggnader och lador försvinner i kombination med att till-
räckliga förekomster av boplatser inte med säkerhet kan sägas finnas i till-
räcklig mängd i omgivningarna. 

Figur 18. Större brunfladdermus i hål-

träd av ek. Foto: John Hartill. Bilden är 

ej från inventeringsområdet. 
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4.2 Nationellt fridlysta arter 
Nedan följer en genomgång av respektive nationellt fridlyst arts ekologi och 

förutsättningar i omgivningarna. Kunskap om arternas ekologi har hämtats 

från Artfakta eller Mossberg & Stenberg (2018).  

Kartor som visar respektive arts spridning i omgivningarna har ej tagits fram 

då förekommande observationer på artportalen är mycket få för samtliga ar-

ter. Det ska förtydligas att få rapporteringar på artportalen inte nödvändigtvis 

betyder att arterna inte finns här, utan snarare att det är sparsamt inventerat 

alternativt sparsamt rapporterat. Det är tämligen vanligt att triviala arter ej 

rapporteras in i samma omfattning som mer sällsynta eller rödlistade arter.   

Arterna presenteras i bokstavsordning utifrån artens svenska namn. 

4.2.1 Växter 

Blåsippa 
Blåsippan (figur 19) växer på näringsrik mark, i löv- och blandskogar, gärna i 
lundar och lundartade skogar. Dess frön sprids till nya platser med hjälp av 
myror. Blåsippan är ganska vanlig och är inte rödlistad, utan klassas som livs-
kraftig (LC). Ett genomförande av detaljplanen kommer medföra att hela den 
lokala populationen av blåsippa försvinner vilket har en påverkan på artens 
lokala gynnsamma bevarandestatus. På grund av detta aktualiseras artskyd-
det och en dispensprövning behövs där skyddsåtgärder specificeras som kan 
inkludera flytt av plantor. Arten förekommer i omkringliggande miljöer, men 
det är okänt i vilken frekvens. Detaljplanen kommer dock inte medföra en för-
sämrad gynnsam bevarandestatus på nationell nivå.  

Gullviva 
Gullviva förekommer i Syd- och Mellansverige och växer främst i ängsmark, 
gräsmark och i skogar på mullrik mark. Den förekommer som regel mer rikligt 
på kalkhaltiga marker.  Gullviva är vanlig och är inte rödlistad, utan klassas 

Figur 19. Blåsippa. Foto: Sofia Berg. 
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som livskraftig (LC). Ett genomförande av detaljplanen kommer medföra att 
hela den lokala populationen av gullviva försvinner vilket har en påverkan på 
artens lokala gynnsamma bevarandestatus. På grund av detta aktualiseras art-
skyddet och en dispensprövning behövs där skyddsåtgärder specificeras som 
kan inkludera flytt av plantor. Arten förekommer högst sannolikt i omkringlig-
gande miljöer, men det är okänt i vilken frekvens. Detaljplanen kommer dock 
inte medföra en försämrad gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 
 
Grönvit nattviol 
Grönvit nattviol växer på frisk-fuktig, gärna halvskuggig, näringsrik mark, i 
lövskogar, på lövängar, betesmark, ängsrester och rikkärr. Grönvit nattviol är 
ganska vanlig och är inte rödlistad, utan klassas som livskraftig (LC). Ett ge-
nomförande av detaljplanen kommer medföra att hela den lokala populat-
ionen av grönvit nattviol försvinner vilket har en påverkan på arten lokala 
gynnsamma bevarandestatus. På grund av detta aktualiseras artskyddet och 
en dispensprövning behövs där skyddsåtgärder specificeras som kan inklu-
dera flytt av plantor. Arten förekommer i omkringliggande miljöer, och är san-
nolikt ganska vanlig, men det är okänt i vilken frekvens. Detaljplanen kommer 
dock inte medföra en försämrad gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 
 
Jungfru Marie nycklar 
Jungfru Marie nycklar växer på frisk-fuktig, ofta mager mark, i skogar, på ha-
gar, myrkanter, betesmark, fukthedar, stränder och vägdiken. Jungfru Marie 
nycklar är vanlig och är inte rödlistad, utan klassas som livskraftig (LC).  
Detaljplanen omfattar dock inte platsen där arten växer, vilket är strax öster 
om planområdet (Figur 20). Detaljplanen kommer därför inte medföra en för-
sämrad gynnsam bevarandestatus vare sig lokal eller på nationell nivå. 
 
Knärot 
Knärot växer på frisk, mossbeväxt, blockrik och humusrik mark, i äldre gran- 
och tallskogssluttningar, raviner, sumpskogar och även norrut i björkskog. 
Knäroten är ganska vanlig i lämpliga biotoper men minskar i takt med skogs-
bruk. Knärot är rödlistad och klassas som sårbar (VU). Detaljplanen omfattar 
dock inte platsen där knärot växer (figur 20). Vidare kommer inte genomfö-
randet av detaljplanen påverka växtplatsens gynnsamma förutsättningar för 
arten genom rådande mikroklimat och markfuktighet. Detaljplanen kommer 
därför inte medföra en försämrad gynnsam bevarandestatus vare sig lokal  
eller på nationell nivå. 
 
Mattlummer 
Mattlummer växer på ljus och torr, mager sand- eller torvmark, i glesa hed-
skogar, vägrenar, slänter, hedar, hagmark, rasbranter, kraftledningsgator, 
sandtag, hyggen och stigkanter. Mattlummer är ganska vanlig och är inte röd-
listad, utan klassas som livskraftig (LC). Ett genomförande av detaljplanen 
kommer medföra att hela den lokala populationen av mattlummer försvinner 
vilket har en påverkan på arten lokala gynnsamma bevarandestatus. På grund 
av detta aktualiseras artskyddet och en dispensprövning behövs där skyddsåt-
gärder specificeras som kan inkludera flytt av bestånd. Det är okänt hur van-
ligt förekommande arten är i omkringliggande miljöer. Detaljplanen kommer 
dock inte medföra en försämrad gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 
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Nattviol 
Nattviol (figur 21) växer på frisk-fuktig mark, på naturbetesmark, hedar, slåt-
termarker, rikkärr, vägrenar, sydbranter och skogssluttningar. Nattviol vanlig-
sällsynt och är inte rödlistad, utan klassas som livskraftig (LC). Ett genomfö-
rande av detaljplanen kommer medföra att hela den lokala populationen av 
nattviol försvinner vilket har en påverkan på arten lokala gynnsamma beva-
randestatus. På grund av detta aktualiseras artskyddet och en dispenspröv-
ning behövs där skyddsåtgärder specificeras som kan inkludera flytt av plan-
tor. Arten förekommer sannolikt i omkringliggande miljöer men det är okänt i 
vilken frekvens. Detaljplanen kommer dock inte medföra en försämrad gynn-
sam bevarandestatus på nationell nivå. 
 

Figur 20. Förekomster av skyddade och fridlysta arter av groddjur och växter. 
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Revlummer 
Revlummer växer på frisk-fuktig, mager, något beskuggad mark, i barrskogar, 
sumpskogar, buskmarker, skogssluttningar, raviner, igenlagda mossodlingar, 
torrlagda myrar, barrträdsplanteringar och ibland på hedartad mark. Revlum-
mer är vanlig och är inte rödlistad, utan klassas som livskraftig (LC). Ett ge-
nomförande av detaljplanen kommer medföra att hela den lokala populat-
ionen av revlummer försvinner vilket har en påverkan på arten lokala gynn-
samma bevarandestatus. På grund av detta aktualiseras artskyddet och en dis-
pensprövning behövs där skyddsåtgärder specificeras som kan inkludera flytt 
av bestånd. Det är okänd hur vanligt förekommande arten är i omkringlig-
gande miljöer. Detaljplanen kommer dock inte medföra en försämrad gynn-
sam bevarandestatus på nationell nivå. 

4.2.2 Grod- och kräldjur 

Huggorm 
Huggormen är klassad som livskraftig (LC) och visar inga tecken på betydande 
populationsförändring. Den förekommer över större delen av landet i olika 
miljöer, mossmarker, ljunghedar, skogsbryn, vägrenar, ängs- och åkerkanter. 
Dock undviker den tät skog då den är beroende av platser med hög solinstrål-
ning. Ett genomförande av detaljplanen kommer medföra att individer i den 
lokala populationen som nyttjar området inom detaljplanen riskerar att ska-
das eller dödas vilket medför en påverkan på artens lokala gynnsamma beva-
randestatus. På grund av detta aktualiseras artskyddet och en dispenspröv-
ning behövs där skyddsåtgärder specificeras. Det är okänt hur stor population 
av huggorm som finns i omgivningarna. Detaljplanen kommer dock inte med-
föra en försämrad gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 
 

Figur 21. Nattviol  

(Platanthera bifolia). 

Foto: Sofia Berg. 



 

39 
 

 
Kopparödla 
Kopparödla är klassad som livskraftig och det finns inga tecken på en populat-
ionsminskning. Den förekommer i främst fuktiga miljöer med mycket markve-
getation, till exempel buskmarker, trädgårdar, skogsbryn och vägkanter. Ett 
genomförande av detaljplanen kommer medföra att individer i den lokala po-
pulationen som finns i området för detaljplanen riskerar att skadas eller dö-
das vilket medför en påverkan på artens lokala gynnsamma bevarandestatus. 
På grund av detta aktualiseras artskyddet och en dispensprövning behövs där 
skyddsåtgärder specificeras. Detaljplanen kommer dock inte medföra en för-
sämrad gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 
 
Mindre vattensalamander 
Mindre vattensalamander är klassad som livskraftig och det finns inga tecken 
på en populationsminskning. Arten är huvudsakligen landlevande och före-
kommer inom fuktiga miljöer som skogsbryn, skogar och trädgårdar. Den hål-
ler sig gärna nära sina reproduktionslokaler, som består av tillfälliga eller per-
manenta småvatten. Ett genomförande av detaljplanen kommer medföra att 
individer i den tämligen stora lokala populationen som finns i området för de-
taljplanen riskerar att skadas eller dödas vilket medför en påverkan på artens 
lokala gynnsamma bevarandestatus. På grund av detta aktualiseras artskyd-
det och en dispensprövning behövs där skyddsåtgärder specificeras. Detalj-
planen kommer dock inte medföra en försämrad gynnsam bevarandestatus på 
nationell nivå. 
 
Skogsödla 
Skogsödlan är klassad som livskraftig (LC) och visar inga tecken på betydande 
populationsförändring. Den trivs över större delen av landet i skiftande mil-
jöer, i skogsmark, öppet kulturlandskap, vägslänter, trädgårdar och ända upp 
på kalfjället, där den kan hitta föda. Ett genomförande av detaljplanen kom-
mer medföra att individer i den lokala populationen som finns i området för 
detaljplanen riskerar att skadas eller dödas vilket medför en påverkan på ar-
tens lokala gynnsamma bevarandestatus. På grund av detta aktualiseras art-
skyddet och en dispensprövning behövs där skyddsåtgärder specificeras. Åt-
gärder inkluderar att ej ianspråkta övervintringsmiljöer under vinterhalvåret 
då arten har försämrade möjligheter att fly platsen. Detaljplanen kommer 
dock inte medföra en försämrad gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 
 
Vanlig groda 
Vanlig groda är klassad som livskraftig. Den påträffas i många olika typer av 
miljöer, men gärna fuktiga områden. Reproduktionslokalerna utgörs av vat-
tensamlingar i varierande storlek, men främst småvatten utan fisk och kräftor. 
Ett genomförande av detaljplanen kommer medföra att individer i den tämli-
gen stora lokala populationen som finns i området för detaljplanen riskerar 
att skadas eller dödas vilket medför en påverkan på artens lokala gynnsamma 
bevarandestatus. På grund av detta aktualiseras artskyddet och en dispens-
prövning behövs där skyddsåtgärder specificeras. Detaljplanen kommer dock 
inte medföra en försämrad gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 
 
Vanlig padda 
Vanlig padda är klassad som livskraftig (LC) och visar inga tecken på bety-
dande populationsförändring. Den förekommer i hela Sverige i många olika 
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miljöer och leker ofta i lite större vatten. Reproduktionslokalerna utgörs av 
vattensamlingar i varierande storlek, men främst småvatten utan fisk och 
kräftor. Ett genomförande av detaljplanen kommer medföra att individer i den 
lokala populationen som finns i området riskerar att skadas eller dödas vilket 
medför en påverkan på artens lokala gynnsamma bevarandestatus. På grund 
av detta aktualiseras artskyddet och en dispensprövning behövs där skyddsåt-
gärder specificeras. Detaljplanen kommer dock inte medföra en försämrad 
gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 
 

 
Vanlig snok 
Vanlig snok är klassad som livskraftig men det föreligger en indikation på en 
populationsminskning. Snoken lever i olika typer av vatten och fuktiga mar-
ker, och utdikning av våtmarker är ett hot mot arten. Dessutom har lämpliga 
äggläggningsplatser såsom öppna gödselstackar och komposthögar blivit färre 
i landskapet. Ett genomförande av detaljplanen kommer medföra att individer 
i den lokala populationen som nyttjar området inom detaljplanen riskerar att 
skadas eller dödas vilket medför en påverkan på artens lokala gynnsamma be-
varandestatus. På grund av detta aktualiseras artskyddet och en dispenspröv-
ning behövs där skyddsåtgärder specificeras. Det är okänt hur stor population 
av vanlig snok som finns i omgivningarna. Detaljplanen kommer dock inte 
medföra en försämrad gynnsam bevarandestatus på nationell nivå. 

 

 

 

 

Figur 22. Vanlig padda 

under lekperiod.  

Foto: Sofia Berg. 
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5 Skyddsåtgärder 
5.1 Skyddsåtgärder för att upprätthålla KEF 
För att undvika att påverka områdets kontinuerliga ekologiska funktion (KEF) 

för strikt skyddade arter föreslås skyddsåtgärder vidtas som säkerställer upp-

rätthållandet av densamma. Detta gäller främst för följande arter (se även ta-

bell 4): 

◆ Större vattensalamander 

◆ Åkergroda 

◆ Spillkråka 

◆ Stare 

◆ Talltita 

◆ Tornseglare 

◆ Fladdermöss (se tabell 4 för arter) 
 
Nedan specificeras vilka skyddsåtgärder som rekommenderas för att KEF ska 
upprätthållas för dessa arter. Bedömningar och rekommendationer är base-
rade på nuvarande kunskapsunderlag och bredare/djupare analyser kan re-
sultera i andra skyddsåtgärder. Slutliga skyddsåtgärder kommer inte regleras 
i detaljplanen utan kommer presenteras och beslutas om inom ramen för 
andra processer. 

Anlägg nya våtmarker  

Ett nätverk av nya småvatten inom nära avstånd från varandra kan anläggas i 
närheten till detaljplaneområdet för att ett ianspråktagande av befintliga små-
vatten inte ska orsaka ett avbrott i den kontinuerliga tillgången på ekologiska 
funktionella livsmiljöer för större vattensalamander och åkergroda.  

Det nya komplexet av småvatten rekommenderas utgöra minst samma yta av 
småvatten som totalt går förlorade. En överkompensation är att föredra, där 
det nya våtmarkskomplexet snarare är ca 25% större än nuvarande totala yta 
av småvatten inom detaljplaneområdet. En god anledning till att överkompen-
sera är att nyanläggning av livsmiljöer kan innebära en viss risk där vissa små-
vatten inte blir funktionella inom den tidsaspekten som planeras för. En över-
kompensation minskar risken för detta och ökar sannolikheten att det inom 
önskad tidsaspekt finns fungerande livsmiljöer för den aktuella artgruppen.    

Utformningsförslag på våtmarker med småvatten finns redovisade i Esplund 
m.fl (2022). 

Inom våtmarkskomplexet bör i så fall ett flertal småvatten finnas varvat med 
skyddande platser och övervintringsplatser på land. För att området ska fun-
gera för groddjuren krävs förekomster av reproduktionslokaler, övervintring-
slokaler och födosöksområden.  

Anlägg nya övervintringsområden  

Inom detaljplaneområdet kommer ett flertal odlingsrösen att försvinna. Dessa 
fungerar bland annat som viloplatser och övervintringsplatser för grod- och 
kräldjur om de ligger på övrig mjuk mark (ej på berg i dagen). Odlingsrösen 
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bör flyttas till platser som fortsatt ger möjligheten för arterna att nyttja dessa 
som del i sin livsmiljö. Av stor betydelse är att nya övervintringsområden an-
läggs i närhet till våtmarkskomplexet med reproduktionsvatten för groddjur 
och andra arter.   

Odlingsrösen omfattas även av det generella biotopskyddet och kompensation 
för förlusten av dessa kan komma att behövas i samband med beslut om dis-
pens från biotopskyddet. 

Förslag på platser där övervintringsområden genom flytt av odlingsrösen kan 
anläggas redovisas i Esplund m.fl. (2022).  

Skydd av barrskog och barrblandskog 

För att säkerställa att KEF upprätthålls för arter knutna till skoglig kontinuitet 
med stort inslag av död ved och gamla träd (spillkråka och talltita) rekom-
menderas av delar av de närliggande skogliga bestånden skyddas eller brukas 
på sådant sätt att biotopkvalitéerna för arterna upprätthålls. Ytan som inklud-
eras bör motsvara minst den yta som går förlorad inom detaljplaneområdet 
som idag kan ha en funktion för spillkråka och talltita. Det handlar då främst 
om tallskog, granskog och barrblandskog. Denna yta summerar till ca 10 ha 
inom detaljplaneområdet (se tabell 3).  

I skogsbestånden söder om detaljplaneområdet finns idag bitvis skogar med 
höga naturvärden. Dessa omfattar tallskog och blandskogssumpskogar varav 
ett område är en utpekad nyckelbiotop. Tillsammans håller dessa bestånd de 
kvalitéer som spillkråka och talltita behöver för att fortsatt kunna upprätt-
hålla sina populationer i området. Detta gör att området är av särskilt stor be-
tydelse för de strikt skyddade arterna.  

Karta i figur 23 visar förslag på skogsområden som rekommenderas för denna 
skyddsåtgärd. Det norra området på 19 ha är lämpligt utifrån både biotopkva-
litéer, storlek och närhet till detaljplaneområdet. Övriga områden kan också 
vara lämpliga. Däremot är dessa ej inventerade och det är osäkert om de i 
praktiken hyser de biotopkvalitéer som behövs.  

Om skogarna söder om detaljplaneområdet försämras i biotopkvalitéer och 
yta kan genomförandet av detaljplanen komma att hysa en risk, genom de ku-
mulativa effekter som uppstår, för arternas möjligheter att bibehålla populat-
ionen på en tillfredsställande nivå samt möjligheten att återupprätta populat-
ionen till den nivån (4§, punkt 4a och b Artskyddsförordningen).  

Skydd av föreslagna skogsområden kan även gynna ett flertal andra arter som 
är hotade och som kan påverkas av detaljplaneområdet, exempelvis ryl (EN), 
knärot (VU), hängticka (VU) och hållav (VU). 

Montering av holkar  

Ett flertal arter som idag finns och nyttjar livsmiljöer inom detaljplaneområ-
det är beroende av tillgång till hålträd eller gömslen i gamla byggnader för en 
framgångsrik reproduktion. I syfte att ej försämra reproduktionsmöjlighet-
erna för dessa arter (främst fladdermössarterna, stare, tornseglare) och där-
med påverka KEF eller möjligheten att bibehålla populationen på en tillfred-
ställande nivå, rekommenderas montering av holkar anpassade för respektive 
art. Holkarna bör monteras i den direkta närheten till detaljplanen, i skogs-
bryn och inne i de slutna skogarna.  

För att åtgärden ska få önskad effekt ska de artspecifika holkarna monteras i 
rätt livsmiljö och på rätt höjd.  
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Figur 23. Karta som visar föreslag på skogsområden som kan fungera som skyddsåtgärd för att 

upprätthålla populationerna av barrskogsarter på en tillfredställande nivå. Exakta avgränsningar 

av respektive område bör göras i fält.  
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5.2 Skyddsåtgärder för att minska risk att döda och 
skada växter och djur 

5.2.1 Tidsrestriktioner för utförandet 

För att undvika att skada eller döda individer, ägg, larver och rom av fauna bör 
det fysiska genomförandet av planförslaget utföras utanför spel– och häck-
ningssäsong enligt nedan: 

◆ Avverkning av träd och buskar undviks i hela detaljplaneområdet under 

fåglarnas huvudsakliga häckningsperiod, 1 april – 15 augusti. Skyddsåtgär-

den är av stor betydelse för att artskyddet inte ska aktualiseras genom de-

len att riskera skada eller döda individer och ägg. För att undvika att skada 

eller döda individer av hornuggla bör ej ingrepp göras i artens livsmiljö un-

der 1 februari – 31 juli.  

◆ Utrivning av byggnader bör ej utföras under april-oktober i syfte att ej 

döda eller skada individer av tornseglare och fladdermöss som nyttjar 

byggnaderna.  

◆ Påverkan på småvatten (reproduktionslokaler för groddjur och citron-

fläckad kärrtrollslända) bör ej ske under tiden för lek och yngeluppväxt, 

det vill säga mellan 1 mars - 30 augusti.  

◆ Påverkan på övervintringsplatser för grod- och kräldjur bör ej ske under 

perioden oktober – mars. 

5.2.2 Flytt av arter 

För ett antal arter (grod- och kräldjur och växer) rekommenderas flytt av indi-

vider eller bestånd. Åtgärden syftar till att minska risken att artens gynn-

samma bevarandestatus påverkas negativt samt att individer skadas eller dö-

das. Följande arter bör flyttas från detaljplaneområdet till livsmiljö med lik-

nande preferenser: 

◆ Växter: Grönvit nattviol, nattviol, jungfru-Marie nycklar, mattlummer, rev-

lummer, blåsippa, gullviva 

◆ Groddjur: Åkergroda, större vattensalamander, vanlig groda, vanlig 

padda, mindre vattensalamander 

◆ I samband med fångst och flytt av groddjuren kan även individer av skogs-

ödla, kopparödla, vanlig snok och huggorm som påträffas flyttas, alterna-

tivt att detta görs i ett senare skede innan exploatering.   

◆ Förslag på platser dit arterna kan flyttas redovisas delvis i Berg & Esplund 

(2022) för groddjur. Förslag på platser och utförandet kommer tas fram i 

samband med upprättandet av dispensansökning för flytt.  

5.3 Dispensansökan  
Även om skyddsåtgärder genomförs kan delar av artskyddet ändå aktualiseras 

för flera arter. Detta gäller främst risken att döda eller skada individer, trots 

att åtgärder vidtas för att minska den risken. Exempelvis kommer individer av 

främst grod- och kräldjur sannolikt skadas vid ett genomförande av detaljpla-

nen då det är orimligt / mycket svårt att fånga in och flytta alla individer. I 
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samband med upprättandet av dispensansökan specificeras vilken del av art-

skyddet som dispensansökan avser samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.   

6 Slutsats 
Ett genomförande av detaljplanen kommer skapa effekter genom förlust av 

livsmiljöer för strikt skyddade arter och nationellt fridlysta arter identifierade 

inom planområdet. Detta innebär att förbuden i artskyddsförordningens 6§, 

8§, 4§ och 4a§ riskerar aktualiseras. Denna artskyddsutredning visar att det 

genom olika skyddsåtgärder, såsom tidsrestriktioner och säkerställandet av 

livsmiljöer utanför planområdet, finns möjlighet för respektive art att långsik-

tigt finnas kvar i närområdet.  

Givet att skyddsåtgärder vidtas i lämplig omfattning minskar planens negativa 

konsekvenser på naturvärden. Detta visar att ett ianspråktagande av 

planområdet kan genomföras utifrån ett artskyddsperspektiv.  

Rekommenderade skyddsåtgärder är baserade på nuvarande 

kunskapsunderlag och kompletterande inventeringar och analyser kan 

resultera i andra skyddsåtgärder. De slutliga skyddsåtgärderna kommer ej att 

regleras i detaljplanen utan i samband med andra processer för verksamheter 

eller åtgärder inom detaljplaneområdet. 
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