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Sammanfattning  

Mariestads kommun planerar för ny detaljplan (Korstorp 2:1 m.fl.) vilken 

kan komma att påverka groddjursmiljöer med höga naturvärden. Enviro-

Planning AB har fått i uppdrag av Mariestads kommun att identifiera möj-

liga biotoper eller platser med goda förutsättningar att fungera som nya 

livsmiljöer för grod- och kräldjur. Syftet är att visa på om det finns möjlig-

heter att genom förstärkningsåtgärder eller kompensationsåtgärder kunna 

undvika att den kontinuerliga ekologiska funktionen för groddjur bryts i 

samband med de åtgärder som planeras inom detaljplaneområdet Korstorp 

2:1 m.fl. Utredningen identifierade drygt 2 ha fördelade på 27 platser där 

nya småvatten eller våtmarker kan anläggas eller restaureras. Det identifie-

rades även fyra områden där större våtmarkskomplex kan anläggas. 

Utredningen visar att det finns flera olika möjligheter att ta nödvändig  

hänsyn till förekommande grod- och kräldjur i planområdet. Sammantaget 

bedöms cirka 8250 m2 (0,83ha) livsmiljö (reproduktionsvatten) för grod-

djur att tas i anspråk vid ett genomförande av planen och utredningen visar 

att det finns drygt 2 ha lämplig yta där förstärkningsåtgärder kan vidtas.  
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1 Inledning 
Mariestads kommun har för avsikt att detaljplanera ett område som ligger på 

fastigheten Korstorp 2:1 m.fl. som industrimark. Området är beläget öster om 

Mariestads tätort med anslutning till trafikplats Brodderud. Detaljplaneområ-

det upptar cirka 144 hektar jordbruks- och skogsmark samt en mindre gårds-

tomt. Inför planprocessen har grod- och kräldjur inventerats vid två tillfällen 

(Bertilsson et. al. 2022).  

Inom detaljplaneområdet finns flera dammar och småvatten med förekomst 

av flera arter av grod- och kräldjur. Genomförandet av detaljplanen kan 

komma att innebära att dammar och småvatten försvinner och därmed även 

livsmiljön för de grod- och kräldjur som finns i området, vilka är fridlysta en-

ligt artskyddsförordningen §§ 4 & 6 (SFS 2007:845). Innan planprocessen går 

vidare behöver kommunen därför undersöka vilka möjligheter som finns för 

förstärkningsåtgärder av livsmiljöer för grod- och kräldjur i närområdet för 

att stärka den ekologiska funktionen för de arter som förlorar sin livsmiljö om 

detaljplanen genomförs.   

Figur 1. Detaljplaneområdet ligger öster om Mariestad. Utredningsområdet för denna utredning 

sträcker sig en kilometer utanför planområde, öster om E20.  
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2 Bakgrund 
2.1 Uppdraget 
EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Mariestads kommun att inventera be-

fintliga livsmiljöer eller nya potentiella platser som är lämpliga för grod- och 

kräldjur i närheten av detaljplaneområdet (figur 1). Syftet är att göra en utvär-

dering av dessa biotoper avseende förutsättningar att fungera långsiktigt som 

livsmiljö för minst det antal individer av grod- och kräldjur som identifierades 

i området 2021 och 2022.  

Under 2022 har ytterligare småvatten inom utredningsområdet lokaliserats 

varpå dessa inventerats på grod- och kräldjur under 2022. Planområdet har 

även utökats under 2022 vilket medfört att ytterligare en damm berörs av 

planförslaget. Skydds- och förstärkningsåtgärder för bevarandet av identifie-

rade arter av grod- och kräldjur inom planområdet omfattar även dessa till-

komna dammar och småvatten. 

2.2 Skillnad mellan förstärkningsåtgärder och  
kompensationsåtgärder 

Med förstärkningsåtgärder menas restaurering eller nyskapande av livsmil-

jöer för grod- och kräldjuren genomförs i syfte att områdets kontinuerliga 

ekologiska funktion (KEF) aldrig bryts för arterna i fråga. Förstärkningsåtgär-

derna måste av denna anledning vara färdigställda och funktionella innan på-

verkan på ”originalbiotopen” påbörjas, i detta fall de småvatten som kommer 

att försvinna genom detaljplanens genomförande. Genom att upprätthålla KEF 

bör förbudet Artskyddsförordningens § 4 a p.4 inte aktualiseras.  

Med kompensationsåtgärder menas att åtgärder vidtas i syfte att kompen-

sera för en skada som uppstått genom att dispens från förbud/förbuden i 4§ 

Artskyddsförordningen medgetts. För att åtgärden ska benämnas som kom-

pensationsåtgärd ska verksamhetsutövaren således söka dispens för en åt-

gärd som strider mot artskyddet i § 4 a eller § 6 i Artskyddsförordningen. Re-

dovisning av kompensationsåtgärder kommer dock inte ligga som underlag 

för beslut om dispens eller ej utan är endast åtgärder som ska genomföras om 

dispens av andra orsaker medges.  

2.3 Dammarna inom detaljplaneområdet 
Inom planområdet finns tre dammar samt två småvatten med förekomst av 

grod- och kräldjur (tabell 1 och figur 2). Dammen med ID 1 i figur 2 har tidi-

gare inventerats vid två tillfällen och bedömdes då hysa höga- till mycket höga 

värden för grod- och kräldjur. Norra delen består av öppen vattenspegel och i 

söder övergår dammen till en klibbalsumpskog med riklig tillgång på stående 

och liggande död ved. Dammen är rik på vegetation och består av bland annat 

kaveldun, starrarter, veketåg, gäddnate och missne. I delar av dammen växer 
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vitmossa som bildar gungflyn. Dammen hyser även en rik bottenfauna (An-

dersson 2021; Bohman 2016).  

Vid groddjursinventeringen 2016 tilldelades dammen högsta naturvärde 

(klass 1) varvid 35 individer större vattensalamander, 10 individer mindre 

vattensalamander, cirka 30 individer åkergroda med cirka 275 romklumpar 

samt en individ vanlig groda med tre romklumpar dokumenterades. Den na-

turvärdesinventering som genomfördes 2021 tilldelade dammen högt natur-

värde (klass 2) och dokumenterade tre större vattensalamandrar, 15 mindre 

vattensalamander, åkergroda, vanlig groda samt snok. 

Utöver klibbalsumpskogen består närområdet kring dammen av gles lövskog 

med högt naturvärde (klass 2). Lövskogen har varierande slutenhet med 

öppna partier, gallrade delar och mer slutna delar. Trädskiktet domineras av 

björk med inslag av asp, fågelbär, hägg, apel, gråal, sälg, lönn, oxel och lind. 

Hela området består av gammal åker- eller betesmark och är rik på block och 

stenrösen. Buskskiktet består främst av hassel, en och brakved med inslag av 

rosor, berberis, druvfläder, svart vinbär, hagtorn och krusbär. Området har 

även ett rikt insekts- och fågelliv samt har gott om övervintringslokaler för 

grod- och kräldjur (Andersson 2021).  

Figur 2. Dammar och småvatten inom planområdet. ID 1, 3 och 5 är dammar, ID 2 en större  

vattensamling i skog och ID 4 ett vattenfyllt dike. Total areal av dessa vatten är cirka 8250 m2. 
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Tabell 1. Översikt över identifierade dammar och småvatten som hyser förekomst av grod- och 

kräldjur inom planområdet (Bertilsson m.fl. 2022; Hultengren & Bohman 2022). 

 

Under 2022 har grod- och kräldjur inventerats i ytterligare två dammar och 

tre småvatten. Observationer av åkergroda, mindre vattensalamander och 

större vattensalamander konstaterades i ID 1, 3 och 5 (figur 2). Komplette-

rande test med eDNA genomfördes i samtliga dammar och småvatten samt ett 

dike strax öster om planområdet. DNA från flera grod- och kräldjur kunde på-

visas från samtliga vattenförekomster. Förekomster som påvisas genom eDNA 

indikerar dock endast om individer av identifierade arter uppehållit sig i vatt-

net, inte huruvida reproduktion pågår eller inte (Bertilsson et. al. 2022). 

2.4 Utformning av förstärkningsåtgärder 
För att den kontinuerliga ekologiska funktionen ska kunna upprätthållas i när-

området bedöms förstärkningsåtgärder behöva genomföras. Den livsmiljö 

som dammar och småvatten i detaljplaneområdet utgör idag kan därför be-

höva nyskapas genom anläggandet av nya våtmarker eller klustrade småvat-

ten alternativt förbättring av befintliga våtmarker som idag inte hyser de bio-

topkvalitéer som grod- och kräldjuren behöver. Även övervintringslokaler 

som finns i livsmiljön behöver nyskapas. 

Inom planområdet har dammar och småvatten med betydelse för grod- och 

kräldjur identifierats med en area på cirka 8250 m2. De förstärkningsåtgärder 

som bör genomföras för att säkerställa den kontinuerliga ekologiska funkt-

ionen behöver därför minst motsvara denna yta. Nya livsmiljöer såväl som be-

fintliga som restaureras behöver även hysa övervintringslokaler i närheten. 

Övervintringslokaler kan utgöras av stenmurar, odlingsrösen och faunadepåer 

(högar av ris och trädstammar). Mest gynnsamt är att anlägga komplex med 

flera, mindre våtmarker som djuren kan röra sig emellan. Genom detta går det 

id Areal Typ Dokumenterade arter Reproduktion 

1 990 m2 Anlagd damm 

Större vattensalamnder, 

Mindre vattensalamnder, 

åkergroda, vanlig groda 

Ja 

2 5460 m2 
Småvatten i 

skog 

Större vattensalamnder, 

Mindre vattensalamnder, 

åkergroda, vanlig groda 

Sannolikt 

3 960 m2 
Trädgårds-

damm 

Större vattensalamnder, 

Mindre vattensalamnder, 

vanlig groda 

Vanlig padda 

Ja 

4 Ca 30 m2 Åkerdike 
Större vattensalamander, 

minder vattensalamander 
Sannolikt 

5 800 m2 Mindre damm 

Större vattensalamander, 

mindre vattensalamander, 

vanlig groda 

Ja 
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att skapa en mosaik av små habitat som kan bidra till en etablering av grod- 

och kräldjur och samtidigt även gynna andra artgrupper, som till exempel in-

sekter och fåglar. 

Utformningen av våtmarker som ska anläggas bör ske så att den ekologiska 

funktionen för grod- och kräldjur blir så bra som möjligt. Kantzonen till an-

lagda våtmarker rekommenderas vara minst sex meter för att minimera ris-

ken för erosion vid kraftiga regn. Vidare bör djupet variera mellan grundare 

partier och djuphålor och vara tillräckligt djupt för att inte torrläggas under 

sommarhalvåret eller bottenfrysa under vintern. Det är positivt om våtmarker 

placeras i ett soligt läge så att vattnet värms upp tidigt på våren. Stora träd, 

skog och buskar som ger skugga i mindre delar av våtmarker är bra, men de 

bör i sådana fall endast beröra mindre delar av vattenytan. Lägg gärna sten-, 

träd- och rishögar inom tio meter från strandkanten eftersom de är utmärkta 

gömslen och säkra övervintringsplatser för många arter. Stora stenar och död 

ved kan även placeras i dammen för att skapa ytor där påväxtalger och mossor 

kan växa och för att öka variationen i livsmiljöer. Vattenväxter kan med fördel 

planteras för att påskynda etablering av strandvegetation. Fisk och kräftor ska 

inte planteras in eftersom dessa gärna äter groddjurens yngel. 

Befintliga våtmarker kan med fördel restaureras genom habitathöjande åtgär-

der för att förbättra dess kvaliteter som livsmiljöer för grod- och kräldjur. 

Detta kan göras genom att glesa ut trädskiktet inom cirka 10 till 20 meter från 

strandkanten så att vattnet får högre grad av solinstrålning. Avverkning av 

gran bör prioriteras men även yngre tall och lövträd kan behöva glesas ut. Det 

är även viktigt att säkerställa att det finns lämpliga övervintringsplatser i när-

heten av våtmarker som restaureras. Dessa kan med fördel anläggas med de 

träd som avverkas för restaureringen genom att placera dem i högar av ris el-

ler stammar. Det kan även kompletteras med stenhögar. Vid eventuell restau-

rering är det viktigt att säkerställa att våtmarkerna eller sumpskogarna inte 

torkar ut under sommaren då detta skulle innebära att de inte kan användas 

som reproduktionslokal av groddjur.  

Om restaurering av redan befintliga våtmarker kommer att genomföras som 

förstärkningsåtgärd eller kompensationsåtgärd bör detta genomföras på 

minst dubbla arealen av den/de borttagna dammarna och småvattnen. Detta 

då befintliga våtmarker ofta redan har ett biotopvärde för grod- och kräldjur 

och därmed redan bidrar i viss utsträckning till den kontinuerliga ekologiska 

funktionen. Restaureringen görs i syfte att skapa högre biotopkvalitéer i om-

rådena för grod- och kräldjuren än vad dessa har idag.   

 

 



 
 

6 (21) 
 
 

3 Metod och genomförande 
3.1 Förabeten i GIS 
Utredningen omfattar en yta som sträcker sig en kilometer utanför plangrän-

sen (figur 1). Utredningsområdet avgränsades till östra sidan om E20 för att 

undvika barriäreffekter för grod- och kräldjuren som uppstår av vägen. Även 

ett våtmarksområde precis intill E20 östra sida har avgränsats bort med an-

ledningen att platsen är olämplig då grod- och kräldjuren lätt blir trafikdö-

dade i samband med spridning till och från dammen. För att identifiera ytor 

för anläggande av förstärkningsåtgärder eller kompensationsåtgärder använ-

des kartunderlaget markfuktighetskartan (SLU, 2019). Kartunderlaget visar 

områden med högt grundvatten, vilka lämpar sig bra för anläggning av små-

vatten. I utredningen har endast ytor i markfuktighetskartan klassade som 

fuktiga till blöta valts ut och ytor under 100 m2 har avgränsats bort då ytorna 

är för små för att uppfylla lämplig storlek för nya våtmarker. Utredningen ge-

nomfördes i QGIS 3.28.0. 

3.2 Fältbesök och värdering av platserna 
En fältinventering har genomförts i syfte att besöka de ytor som avgränsats 

vid GIS-utredningen för att göra en bedömning av utvalda områden. Vid fält-

besöket tilldelades ytorna en prioriteringsklass baserat på: 

(1) närhet till möjliga födosöksplatser och övervintringsplatser 

(2) närhet till befintliga eller nya våtmarker och  

(3) genomförbarhet avseende anläggning och långsiktigt skötselbehov av 

våtmarkerna.  

De platser som uppfyller samtliga kriterier klassades som prioriteringsklass 1 

(prio 1). Platser som uppfyller två kriterier hamnade i prioriteringsklass 2 

(prio 2) och platser som endast uppfyller ett av kriterierna gavs prioriterings-

klass 3 (prio 3).  

Identifierade områden där det är möjligt att anlägga våtmarkskomplex med 

flera mindre våtmarker tilldelades en prioriteringsklass baserat på: 

(1) närhet till möjliga födosöksplatser och övervintringsplatser och  

(2) genomförbarhet avseende anläggning och långsiktigt skötselbehov av 

våtmarkerna.  

Områden som uppfyller båda kriterierna tilldelades prioriteringsklass 1 (prio 

1), områden som uppfyller kriterium 1 tilldelades prioriteringsklass 2 (prio 2) 

och områden som endast uppfyller kriterium 2 tilldelades prioriteringsklass 3 

(prio 3). 

Fältinventeringen utfördes 2022-03-15 av biologerna Sofia Berg, Anders Es-

plund och Malin Ysterfors, EnviroPlanning AB.  
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Vid insamlandet av information i fält användes Android mobiltelefoner med 

programmet QField 1.10.0 kopplat till QGIS 3.22.3. Koordinatsystem som an-

vänts är SWEREF 99 TM. Färdiga kartor har framställts i QGIS 3.28.0 och GIS-

skikten redovisas i shp-filer.  

Identifierade förstärkningsåtgärder presenteras både på karta och i form av 

korta textbeskrivningar. 
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4 Resultat 
Sammantaget har 27 platser lämpliga för nyanläggning eller restaurering av 

småvatten samt fyra platser där ett kluster av småvatten kan anläggas och 

bilda våtmarkskomplex (figur 3 för översikt och figur 4-6 för detaljkartor).  

4.1 Förslag på platser för förstärkningsåtgärder 
Nedan presenteras förslag på platser där förstärkningsåtgärder kan genomfö-

ras samt beskrivning av lokala förhållanden på de föreslagna platserna. För-

slagen på förstärkningsåtgärder redovisas med prioriteringsangivelse efter 

ovan redovisad bedömningsgrund (se avsnitt 3.2). Figur 4-6 visar kartor med 

platser för förstärkningsåtgärder samt deras objekt-ID.  

Områden där förstärkningsåtgärder kan vidtas för att skapa en bra livsmiljö 

för grod- och kräldjuren kan kombineras på olika sätt. Det viktiga är att vid 

planering för nyskapande av livsmiljö ska denna motsvara minst samma areal 

Figur 3. Översikt över identifierade ytor för förstärkningsåtgärder samt områden för anläggning 

 av större våtmarkskomplex.  
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borttagen funktionell biotop för grod- och kräldjuren. Om man i stället väljer 

att restaurera befintliga biotoper/våtmarker ska restaureringen omfatta 

minst dubbla arealen då dessa områden redan hyser ett visst biotopvärde.  

 

  

Figur 4. Delöversikt över inventerade ytor för anläggande av småvatten i sydöstra delen av utred-

ningsområdet (inom den gulmarkerade rektangeln i den lilla kartan). 
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Figur 5. Delöversikt över platser för anläggande av småvatten eller våtmarkskomplex i södra delen 

av utredningsområdet (inom den gulmarkerade rektangeln i den lilla kartan). 
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Förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur 

ID på karta 1 & 2 (figur 4) 

Prioritet 2 (kan vara svårt att förena med befintliga naturvärden i sumpskogen) 

Våtmarks-

komplex 

Ingår ej i ett våtmarkskomplex 

Area 660 + 740 m2 

Beskrivning Sumpskogar med höga naturvärden och sammanhängande småvatten. Träd-

skiktet består av klibbal, björk, tall och gran som omges av mer trivial pro-

duktionsskog. Området kan möjligen redan fungera som leklokal för grod- och 

kräldjur.  

Föreslagen 

åtgärd 

Röjning av gran cirka 10 - 20 meter runt sumpskogen för att släppa fram ljus 

och värme rekommenderas som biotopförstärkande åtgärd. Tillskapande av 

lämpliga övervintringsområden bör genomföras vid eventuell restaurering. 

Säkerställ att sumpskogen inte torkar ut under sommaren. Kräver viss skötsel 

genom röjning för att långsiktigt upprätthålla biotopvärdet efter eventuella åt-

gärder. 

Foto 
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Förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur 

ID på karta 3 (figur 4) 

Prioritet 3 

Våtmarks-

komplex 

Ingår ej i ett våtmarkskomplex 

Area 770 m2 

Beskrivning Utdikad skogsmark med björkskog med låga naturvärden. Saknas livsmiljöer 

för grod- och kräldjur i närheten då objektet omges med produktionsskog.  

Föreslagen 

åtgärd 

Igenläggning av diken, avverka björkskogen och tillskapa öppen våtmark samt 

övervintringslokaler. Se avsnitt 2.3 Utformning av förstärkningsåtgärd. 

 

Foto 

  

 

Förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur 

ID på karta 4 (figur 4) 

Prioritet 3 

Våtmarks-

komplex 

Ingår ej i ett våtmarkskomplex 

Area 2500 m2 

Beskrivning Befintlig våtmark i lövskog. Då ytan ligger långt från detaljplaneområdet och 

andra möjliga förstärkningsåtgärderger bedöms ytan inte aktuell för habitat-

höjande förstärkningsåtgärder.  

Foto Saknas 
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Förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur 

ID på karta 5, 6, 7 & 8 (figur 5) 

Prioritet 2  

Våtmarks-

komplex 

Prio 2 

Area Ungefärliga areal är för objekt nr 5 ca 3000m2, för objekt 6 ca 780 m2, för ob-

jekt 7 ca 570 m2 och för objekt 8 ca 180m2. Exakt areal tas fram i samband 

med eventuell projektering av våtmarkerna.  

Beskrivning Trädklädd mosse med ytligt grundvatten och en mindre del äldre tallskog med 

påtagliga naturvärden. Övervägande tallskog, delvis senvuxna tallar, med in-

slag av björk och gran. Sparsamt med grova barrlågor. Markskikt med 

skvattram, blåbär, lingon, tuvull, tranbär och vitmossor. Mossen är omgiven av 

produktionsskog varav stora delar av västra sidan består av ung granplante-

ring. Objekt med ID 8 består av en mindre våtmark. Söder om området finns 

en sumpskog med höga naturvärden som registrerats som nyckelbiotop. Pri-

oriteringsklassen av våtmarkskomplexet baseras på att området ligger i skog 

utan väganslutning samt att det skulle kräva skötsel i form av röjning för att 

bibehålla värdet för grod- och kräldjur samt att det saknas lämpliga övervint-

ringslokaler i stora delar av området. 

Föreslagen 

åtgärd 

Tillskapande av våtmarkskomplex genom att anlägga öppna våtmarker i gran-

planteringen i direkt anslutning till mossens västra sida. Förstora vattenspe-

geln och skapa djuphålor i ID 8 samt ta ner ett flertal yngre tallar i anslutning 

för att släppa ner ljus och värme. Anläggning av trä- och rishögar eller stenrö-

sen i anslutning till våtmarkerna. Vid eventuella anläggningsarbeten i anslut-

ning till mossen eller sumpskogen är det av stor vikt att det utförs på ett sätt 

som inte avvattnar mossen eller sumpskogen. 

Foto 
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Förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur 

ID på karta 9 (figur 5) 

Prioritet 3 

Våtmarks-

komplex 

Ingår ej i ett våtmarkskomplex 

Beskrivning Hygge i anslutning till skogsbilväg. En bäck rinner över hygget i en smal bård 

av sumpskog (nyckelbiotop), ett mindre område invid östra sidan av bäcken 

ligger lågt i terrängen. 

Föreslagen 

åtgärd 

Tillskapande av våtmark på östra sidan av bäcken utan att ändra bäckens 

flöde eller avvattna sumpskogen. Se avsnitt 2.3 Utformning av förstärknings-

åtgärd. 

Foto 

  

 
 

Förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur 

ID på karta 10, 11, 12, 13 & 14 (figur 5) 

Prioritet 2 

Våtmarks-

komplex 

Prio 2 

Area Ungefärliga areal är för objekt nr 10 ca 670 m2, för objekt 11 ca 250 m2, för ob-

jekt 12 ca 610 m2, för objekt, för objekt 13 ca 570m2 och för objekt 14 ca 

410m2. Exakt areal tas fram i samband med eventuell projektering av våtmar-

kerna.  

Beskrivning Skogklädd mosse med omgivande fastmark. Trädskiktet domineras till stora 

delar av unga tallar med inslag av björk, samt rikligt med torrakor. Markskik-

tet domineras av vitmossor och skvattram i mossen medan omgivande ter-

räng består av ljung, blåbär, lingon och odon. Omges till stora delar av 

ungskog och enstaka äldre tallar. I sydväst gallrad skog på mark med gott om 

stora stenar och andra gömslen, även i norr finns möjliga övervintringsplatser. 

I södra delen av mossen finns en öppen våtmark om cirka 700 m2 som möjli-

gen redan fungerar som grod- och kräldjurslokal. Goda möjligheter finns att 

skapa våtmarkskomplex med flera öppna våtmarker (figur 7). Vid eventuella 

anläggningsarbeten i anslutning till mossen är det av stor vikt att det utförs på 

ett sätt som inte avvattnar mossen. Prioriteringsklassen av våtmarkskom-

plexet baseras på att området är varierat och har befintliga förutsättningar för 

ett våtmarkskomplex i och med att det redan finns en öppen våtmark med 

närliggande övervintringsområden.  
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Föreslagen 

åtgärd 

Tillskapande av öppna våtmarker i blöta partier i mossens utkanter. Bevara 

äldre tallar. Anlägg träd- och rishögar samt stenrösen i närheten av våtmar-

kerna om det saknas. Se avsnitt 2.3 Utformning av förstärkningsåtgärd. 

Foto 

  

 

Förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur 

ID på karta 15 (figur 5) 

Prioritet 2 

Våtmarks-

komplex 

Ingår ej i ett våtmarkskomplex 

Area 800 m2 

Beskrivning Fuktigt område i åkermark. Lämpligt område för kompensation av generella 

biotopskydd. Skapa våtmark.  

Föreslagen 

åtgärd 

Skapa våtmark. Se avsnitt 2.3 Utformning av förstärkningsåtgärd. 

Foto 
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Förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur 

ID på karta 18-27 (figur 6) 

Prioritet 1 

Våtmarks-

komplex  

Prio 1 

Area Ungefärliga areal är för objekt nr 18 ca 670 m2, för objekt 19 ca 330 m2, för ob-

jekt 20 ca 345 m2, för objekt 21 ca 670 m2, för objekt 22 ca 700m2, för objekt 

23 ca 425m2, för objekt 24 ca 360m2, för objekt 25 ca 585m2, för objekt 26 ca 

700m2 och för objekt 27 ca 700m2. Exakt areal tas fram i samband med even-

tuell projektering av våtmarkerna. 

Beskrivning Friska-fuktiga områden i åkermark och i anslutning till lövskog, öppna diken, 

barrskog eller gårdsmiljö. Lämpligt område för kompensation av generella bi-

otopskydd.  

Föreslagen 

åtgärd 

Nyanläggning av småvatten som skapar ett alternativt två våtmarkskomplex 

med öppna våtmarker med djuphålor. Se avsnitt 2.3 Utformning av förstärk-

ningsåtgärd. 

Foto  Saknas 

 
 
 
 

Förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur 

ID på karta 16 & 17 (figur 5) 

Prioritet 1 

Våtmarks-

komplex  

Ingår ej i ett våtmarkskomplex 

Area Ungefärliga areal är för objekt nr 16 är 1900 m2 och för objekt nr 17 är 300 m2 

Beskrivning Utdikad fuktig lövskog intill grusväg, domineras av klibbal. Mellan 16 och 17 

är marken torrare med uppvuxna träd.  

Föreslagen 

åtgärd 

Restaurera våtmarken genom igenläggning av diken för att höja vattenståndet 

samt tillskapa öppna våtmarker med djuphålor. Se avsnitt 2.3 Utformning av 

förstärkningsåtgärd. 

Foto 
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Figur 6. Delöversikt över platser för anläggande av småvatten eller våtmarkskomplex i östra delen 

av utredningsområdet (inom den gulmarkerade rektangeln i den lilla kartan). 
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5 Slutsats & rekommendation 
Artskyddets lydelse är olika för de arter som inventerats i groddjursdammen 

inom detaljplaneområdet. Större vattensalamander och åkergroda är strikt 

skyddade enligt artskyddsförordningen 4 a § vilket innebär att individer inte 

får dödas, störas under reproduktion eller övervintring eller att den kontinu-

erliga ekologiska funktionen inte får brytas. Mindre vattensalamander, vanlig 

groda, vanlig padda och vanlig snok är nationellt skyddade genom artskydds-

förordningen § 6 vilket gör att varken individer, ägg eller larver får skadas el-

ler dödas samt att arternas gynnsamma bevarandestatus måste upprätthållas.  

För att upprätthålla kontinuerlig ekologisk funktion för groddjuren givet att 

detaljplanen för Korstorp 2:1 m.fl. genomförs, rekommenderas att förstärk-

ningsåtgärder vidtas på ett sätt att det skapas flera våtmarker och småvatten i 

miljöer där individer har möjlighet att spridas mellan de olika livsmiljö-

erna/vattenförekomsterna. Det finns goda möjligheter för detta i de områden 

som identifierats som våtmarkskomplex i denna utredning. Närhet till eventu-

ella kompensationsåtgärder för öppna diken som omfattas av det generella bi-

otopskyddet är även gynnsamt då detta ytterligare bidrar till möjliga livsmil-

jöer (se Esplund m.fl. 2022).  

Det är av stor betydelse att förstärkningsåtgärder i syfte att upprätthålla kon-

tinuerlig ekologisk funktion bör ha genomförts innan påverkan sker på befint-

liga livsmiljöer inom planområdet för att säkerställa att områdets kontinuer-

liga ekologiska funktion upprätthålls. Om den kontinuerliga ekologiska funkt-

ionen kan upprätthållas trots den påverkan som planens genomförande inne-

bär torde inte förbudet i artskyddsförordningen § 4 a p. 4 aktualiseras. Däre-

mot är det även av betydelse att genomförande av arbeten som påverkar livs-

miljöerna inom detaljplaneområdet eller eventuella restaureringar och för-

stärkningsåtgärder anpassas med skyddsåtgärder för att undvika konflikt med 

artskyddets övriga punkter genom att individer dödas eller störs under lek el-

ler övervintring (se Berg m.fl. 2022). 

När förstärkningsåtgärder genomförts för att säkerställa arternas kontinuer-

liga ekologiska funktion kan en ansökan om dispens från artskyddet (4a§ p.1, 

p.2 och p.3) behöva skickas till Länsstyrelsen för att flytta individer från livs-

miljöer inom detaljplaneområdet innan några anläggningsarbeten påbörjas i 

dessa. Dispens kan även behövas då det trots skyddsåtgärder finns risk att in-

divider skadas eller dödas, då det är osannolikt att alla individer av grod- och 

kräldjur lyckas fångas in. I en dispensansökan behöver genomförda förstärk-

ningsåtgärder samt skyddsåtgärder för att minimera risken för påverkan på 

skyddade individer redovisas. 

Rekommenderade skyddsåtgärder vid arbeten inom dessa livsmiljöer är: 

1. Anläggningsarbeten i dammar och småvatten bör inte ske under arter-

nas reproduktionstid, från mars till augusti.  
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2. Eventuella övervintringslokaler, som stenrösen, stenmurar, liggande 

död ved bör inte tas bort under vintersäsongen, från oktober till april, 

då arter som ligger i dvala då kan skadas. Detta är särskilt viktigt när 

det kommer till strikt skyddade arter då dessa är skyddade på individ-

nivå.  

De förstärkningsåtgärder och skyddsåtgärder som primärt genomförs för 

strikt skyddade arter kommer även säkerställa gynnsam bevarandestatus för 

nationellt skyddade arter. Dispens kan dock även för dessa arter behövas an-

sökas om från artskyddet (6§ p.1 och p.2) för att få fånga och flytta individer 

samt risk att skada individer då det är osannolikt att alla individer lyckas 

fångas in. 

Lokalisering av förstärkningsåtgärder för grod- och kräldjur rekommenderas 

utformas tillsammans med kompensationsåtgärder för biotoper som omfattas 

av det generella biotopskyddet (se Esplund m.fl. 2022). Generella biotopskydd 

är ofta en betydande del av grod- och kräldjurs livsmiljö och kompensations-

åtgärder för dessa biotoper kan samplaneras med förstärkningsåtgärder för 

grod- och kräldjur för att stärka livsmiljön ytterligare.  
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