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Sammanfattning 
Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Lerums kommun utfört en artskyddsutredning 
avseende fåglar, groddjur och kräldjur i samband med en detaljplan för området Norra Hallsås. De 
frågor som utretts är: 

a) om skyddade arter förekommer inom områden som omfattas av detaljplanen och använder 
området för fortplantning (exempelvis häckning inklusive födosöksrevir, yngelplatser), 
övervintring eller för vila (exempelvis rastplatser, dagvisten) samt, om så är fallet, hur 
otillåten störning eller försämring/skada kan undvikas.

b) hur förutsättningarna är för de skyddade arter som genom detaljplanen förlorar områden för 
fortplantning, vila och övervintring att tillgodo se sina behov genom motsvarande områden i 
närområdet.

I uppdraget ingick även att summera planförslaget och att ge en helhetsbild av åtgärder och 
påverkan.  

Fåglar 
Totalt har 26 arter noterats inom utredningsområdet för fågel varav fyra är upptagna i Rödlistan 
2020. Samtliga fågelarter är fridlysta i hela landet enligt 4 paragrafen i artskyddsförordning 2007:845. 
Inventeringsområdet bedöms utgöra livsmiljö för samtliga noterade arter och detaljplanen riskerar 
därför att bryta mot artskyddsförordningen.  

Om området ska exploateras är det oundvikligt att livsmiljöer för fåglar går förlorade då det i sin 
helhet utgörs av myr eller skogsmark. Detaljplanen kommer därför innebära en förlust av livsmiljöer 
för fåglarna. För att minska påverkansgraden på arterna ska detaljplanen utformas så att påverkan 
blir så liten som möjligt och förlust av värden ska i den mån det går ersättas genom skydd- och 
kompensationsåtgärder. 

För att undvika otillåten störning bör avverkning av skog, markarbeten eller annan verksamhet som 
kan påverka fåglarna negativt ske utanför häckningstid för samtliga förekommande arter som infaller 
från slutet av mars till slutet av augusti. 

I strikt mening innebär detaljplanen ett brott mot artskyddsförordningen eftersom det är oundvikligt 
att skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser för de fåglar som idag utnyttjar 
området när naturmiljön förändras (punkt 4 i artskyddsförordningen 4 paragrafen). Om 
skyddsåtgärder vidtas så kan brott mot punkt 1-3 i artskyddsförordningen 4 paragrafen undvikas och 
påverkan på punkt 4 minimeras. Detaljplanen kommer sannolikt inte påverka fåglarnas 
bevarandestatus på regional eller nationell nivå. På lokal nivå är det rimligt att anta att detaljplanen 
kommer ha en försumbar påverkan på populationerna av de fågelarter som förekommer i området. 
Planområdet och arealen som kommer exploateras är liten i ett landskapsperspektiv. Landskapet i 
stort bedöms fortfarande hålla så stora arealer födosöksområden och potentiella häckningsbiotoper 
att livsmiljöns ekologiska funktion upprätthålls även efter en eventuell exploatering. 

Groddjur 
Inom utredningsområdet för groddjur har fyra arter av groddjur noterats: 

• vanlig groda (Rana temporaria)
• vanlig padda (Bufo bufo)
• mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris) 
• större vattensalamander (Triturus cristatus)
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Större vattensalamander omfattas av artskyddsförordningen och är fridlyst i hela landet enligt 4, 5 §§. 
Övriga tre groddjur är fridlysta i hela landet enligt 6 paragrafen i artskyddsförordningen. Samtliga 
arter bedöms använda planområdet för födosök, viloplats och som övervintringshabitat. 
Reproduktion av vanlig groda konstaterades i en tillfällig lekmiljö i den södra delen av området. Det 
tillfälliga lekvattnet kan endast användas av vanlig groda och vanlig padda och troligen med 
varierande resultat. Förutsättningarna för groddjur i närområdet är goda och värdekärnan, 
lekdammen ligger utanför detaljplanerat område, omkring 130 meter norr om planområdet.

Ett antal skyddsåtgärder för groddjur finns föreslagna i planen. De viktigaste är att det efter 
detaljplanens genomförande kommer finnas fler permanenta lekvatten och att en groddjurstunnel 
med anslutande fångstarmar kommer att byggas under vägen i norr för att minimera 
trafikdödligheten.  

Om tidpunkten för markarbeten eller andra åtgärder som kan skada eller döda groddjur, deras ägg 
(rom) eller larver (yngel) anpassas efter grodjurens land- eller vattenfas och att en groddjurstunnel 
byggs innebär detaljplanen inte något brott mot artskyddsförordningen 6 paragrafen som mindre 
vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda omfattas av.  

Då naturmark bevaras i den norra delen av planområdet, den del som kan antas vara vilo- och 
övervintringsområde för större vattensalamander är det även tveksamt om detaljplanen bryter emot 
artskyddsförordningen 4 och 5 paragrafen som den större vattensalamandern omfattas av. Inom 
planområdet finns inga lekvatten för större vattensalamander. 

Den kvarvarande arealen naturmark och dess innehåll av fuktiga miljöer bedöms vara tillräckliga för 
att till godo se groddjurens behov av födosöks- vilo- och övervintringsområden och livsmiljöns 
ekologiska funktion bedöms därför upprätthållas. Endast en mindre del av groddjurspopulationerna 
bedöms utnyttja planområdet och förutsättningarna för groddjur utanför detaljplanerat område är 
goda. 

Kräldjur 
Inom utredningsområdet för kräldjur har en art noterats, skogsödla (Zootoca vivipara). Skogsödla är är 
fridlyst i hela landet enligt 6 paragrafen i artskyddsförordningen (2007:845). Skogsödla bedöms 
använda planområdet för födosök, som reproduktionsområde, viloplats och som övervintringshabitat. 

Att berika den bevarande naturmarken eller mark i närområdet till planområdet med lågor och 
stenhögar gynnar skogsödlan och andra eventuella kräldjur i området. För att undvika att skada eller 
döda skogsödlor bör avverkning av skogen ske när skogsödlan ligger i dvala, dvs under vintern från 
oktober till mars.  

 Om området ska exploateras genom markarbeten är det nästan oundvikligt att skada eller döda 
enstaka individer och därmed bryta mot artskyddsförordningen. Om skyddsåtgärder vidtas så kan 
brott mot artskyddsförordningen ändå minimeras. Detaljplanen påverkar sannolikt inte skogsödlans 
och övriga kräldjurs bevarandestatus på regional eller nationell nivå. På lokalnivå skulle planområdets 
storlek kunna påverka bevarade statusen negativt men planområdet och arealen som kommer 
exploateras är liten i ett landskapsperspektiv. Landskapet i stort bedöms fortfarande hålla så stora 
arealer födosöks-, reproduktions- och övervintringsområden att livsmiljöns ekologiska funktion 
upprätthålls även efter en eventuell exploatering. 
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Bakgrund 
Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Lerums kommun utfört ett tillägg till en 
naturvärdesutredning med kompletterande artutredningar av ett område som kallas för Norra 
Hallsås. Områdets geografiska placering och utbredning framgår av figur 1.  

Figur 1: Områdesöversikt där utredningsområdet för fågel avgränsas med en röd linje. Utredningsområdet för groddjur är 
något större och inkluderar fågel- och kräldjurområdet samt ett område i nordväst som är avgränsat med blå linje.  

Uppdraget omfattade en artskyddsutredning för att besvara frågor som Länsstyrelsen ställt vid 
samråd kring detaljplanen. I uppdraget ingick även att summera planförslaget och att ge en 
helhetsbild av åtgärder och påverkan. 

De frågor som utretts är: 

c) om skyddade arter förekommer inom områden som omfattas av detaljplanen och använder 
området för fortplantning (exempelvis häckning inklusive födosöksrevir, yngelplatser), 
övervintring eller för vila (exempelvis rastplatser, dagvisten) samt, om så är fallet, hur 
otillåten störning eller försämring/skada kan undvikas.

d) hur förutsättningarna är för de skyddade arter som genom detaljplanen förlorar områden för 
fortplantning, vila och övervintring att tillgodo se sina behov genom motsvarande områden i 
närområdet.

Fyra inventeringar eller utredningar har genomförts i området eller i dess närområde (figur 2). En 
naturvärdesinventering (NVI) utfördes under 2019 av SWECO Environment AB i området söder om 
vägen (Ährlund C, 2019). Svensk Naturförvaltning AB utförde under 2020 en fördjupad inventering av 
groddjur och fåglar (Svensk Naturförvaltning AB, 2020). Området för fågelutredningen var samma 
som för NVI:n 2019 och för groddjursinventeringen ingick även ett område norr om vägen där det 
även ligger en damm. Ytterligare en naturvärdesinventering (NVI) med kompletterande 
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fågelinventering utfördes under våren och försommaren 2021 av ett mindre område norr om vägen 
av Svensk Naturförvaltning AB (Svensk Naturförvaltning AB, 2021) 

Figur 2: Flygfoto över området med inventeringsområdet för NVI:n 2019 och artinventeringen av fåglar 2020 avgränsat med 
gul linje. Artinventeringen av groddjur 2020 indikeras med blå linjer och NVI:n 2021 för kompletteringsområdet är 
avgränsad med röd linje. 

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har lite drygt 42.500 invånare. Centralorten Lerum 
ligger drygt två mil öster om Göteborgs stad. I den befolkningsprognos som skattades 2018 för 
kommunen beräknades den genomsnittliga befolkningsökningen per år 2018-2027 vara 1,45 % 
(Lerums kommun 2018). Lerums kommunförvaltning har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för en 
ny skola F-9, för cirka 1000 elever inklusive en särskola för 50 elever. Till skolan ska även en 
idrottshall uppföras som är planerad att nyttjas både av föreningsliv och av skolan. Den här 
artskyddsutredningen kommer att användas i det fortsatta planeringsarbetet med detaljplanen för 
den planerade skolan i området, i kommunikation med Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt vid 
tillståndsprövningar. 
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Området 
Utredningsområdet som till större delen utgörs av skogsmark ligger mellan bostadsområdena Norra 
Hallsås och Torpadal i den norra delen av Lerum (figur 1). 

Utredningsområdet för fåglar och kräldjur är omkring 10,5 hektar stort, utgörs i sin helhet av skogs- 
och myrmark och ligger till den största delen söder om den mindre vägen. Ett litet område på den 
norra sidan av vägen i väster ingår också. Hela utredningsområdet har naturvärdesinventerats.  

För groddjursutredningen har inventeringsområdet utökats åt norr med ett 4,4 hektar stort område 
och utgörs i sin helhet av ett 14,9 hektar stort område. Det utökade området ingår inte i området 
som ska detaljplaneras men spelar en viktig roll i uppdraget med att analysera om och i vilket 
utsträckning den större vattensalamandern och övriga groddjur har planområdet som livsmiljö. 
Området utgörs av skogs- och myrmark i väst, tomtmark centralt och i öst, öppen gräsmark och en 
större damm i nordöst. 

Utredningsområdet gränsar i stort sett runt om till tomtmark förutom i norr där utredningsområdet 
för fåglar och kräldjur gränsar till den mindre vägen och skogs-myrmark och utredningsområdet för 
groddjur fortsätter som skogsmark åt väst och delvis åt norr. 

Figur 3: Flygfoto över området med utredningsområdet för fåglar och kräldjur avgränsat med en röd linje och 
utredningsområdet för groddjur markerat med blå linjer. 
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Underlag 
Följande inventeringar och utredningar har använts som underlag i artskyddsutredningen: 

• Naturvärdesinventering, Norra Hallsås, Lerums kommun utförd av SWECO Environment AB,
2019 (Ährlund C, 2019)

• Naturvärdesinventering med fördjupad artinventering av fåglar samt inventering av invasiva
arter, Norra Hallsås, Lerum kommun utförd av Svensk Naturförvaltning AB, 2021 (Svensk
Naturförvaltning AB, 2021)

• Tillägg till naturvärdesutredning, fåglar och groddjur, Norra Hallsås, Lerums kommun utförd
av Svensk Naturförvaltning AB, 2020 (Svensk Naturförvaltning AB 2020)

• Ekosystemtjänstanalys. Detaljplan för ny skola i Norra Hallsås, Lerum utförd av AL STUDIO i
samarbete med Lerums kommun, 2021 (AL STUDIO, 2021)

Vid arealsberäkningar och digitaliseringar av kartmaterial har dwg-filer tillhandahållna av 
detaljplanens ansvariga arkitekter på AL STUDIO använts. Detaljplanen är fortfarande under 
bearbetning och framtagna arealer kan komma att ändras. Arealen naturmark avser mark där 
naturen ska bevaras utan exploaterande åtgärder. Med naturmark kvartersmark avses den mark där 
det i planen finns planbestämmelser som syftar till att bevara naturmarkskaraktär och utgöras av 
naturmark inom skolgården. Enklare lekutrustning, gångstråk eller sittytor kommer kunna anläggas 
här.  
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Resultat 

Fåglar i området 
Under inventeringen av fåglar 2020 noterades 24 arter inom inventeringsområdet. Ytterligare två 
arter noterades under den fördjupade fågelinventering som utfördes i samband med NVI:n för det 
kompletterande området under våren och försommaren 2021. Totalt har 26 arter noterats inom 
utredningsområdet för fågel varav fyra är upptagna i Rödlistan 2020 (tabell 1). 

Tabell 1: Fågelarter som observerats i samband med inventeringen av fåglar 2020 och vid NVI:n för det kompletterande 
området 2021 i Norra Hallsås. 

Samtliga fågelarter är fridlysta i hela landet enligt 4 § i Artskyddsförordning (2007:845). Fridlysningen 
innebär att man avsiktligen inte får döda, skada eller fånga djur och det gäller även ägg.  Man får inte 
störa fåglarna, speciellt inte under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder. Fortplantningsmiljöer och viloplatser får heller inte förstöras eller skadas 
(Miljödepartementet, 2021). 

Naturvårdsverket rekommenderar att arter markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen 
(listade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv), rödlistade arter samt att arter som uppvisar en negativ trend 
prioriteras i artskyddsarbetet (Naturvårdsverket, 2009). 

Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Rödlistad 2020 2020 2021
1 Blåmes Cyanistes caeruleus 1 1
2 Bofink Fringilla coelebs 1 1
3 Gransångare Phylloscopus collybita 1 1
4 Gråkråka Corvus corone cornix NT 1
5 Grönsångare Phylloscopus sibilatrix NT 1 1
6 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 1
7 Kaja Corvus monedula 1
8 Koltrast Turdus merula 1 1
9 Korp Corvus corax 1
10 Kungsfågel Regulus regulus 1 1
11 Lövsångare Phylloscopus trochilus 1 1
12 Morkulla Scolopax rusticola 1
13 Nötskrika Garrulus glandarius 1
14 Nötväcka Sitta europaea 1 1
15 Ringduva Columba palumbus 1 1
16 Rödhake Erithacus rubecula 1 1
17 Skata Pica pica 1
18 Stjärtmes Aegithalos caudatus 1
19 Större hackspett Dendrocopos major 1
20 Svartmes Periparus ater 1
21 Svarthätta Sylvia atricapilla 1
22 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca NT 1
23 Talgoxe Parus major 1 1
24 Talltita Poecile montanus NT 1
25 Taltrast Turdus philomelos 1
26 Trädkrypare Certhia familiaris 1 1
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Inventeringsområdet bedöms utgöra livsmiljö för samtliga noterade arter och detaljplanen riskerar 
därför att bryta mot Artskyddsförordningen.  

Alla arter är skyddade men inte nödvändigtvis alla individer och en bedömning om hur arter påverkas 
lokalt, regionalt och nationellt ska alltid göras och prövas i enskilda fall.  

Samtliga noterade arter är vanligt förekommande i Sverige och i regionen. Inga arter är klassade som 
hotade, utan alla rödlistade arter är listade i kategorin nära hotad, NT, i Rödlistan 2020. Inga av de 
noterade arterna är listade i bilaga 1 till EU:s fågeldirektiv (SLU Artdatabanken, 2021).  

Nuläge 
Planområdet utgörs nästan i sin helhet av naturmark (figur 4). Naturmarken utgörs främst av 
blandskog, barrskog och mindre delar sumpskog. Blandskog är den dominerande biotopen inom 
området och skogen i sin helhet är tämligen likformig med små variationer. Knappt en hektar av 
marken utgörs av sumpskog.  

Figur 4: Flygfoto över området i nuläge med planområdet avgränsat med en rosa linje. Naturmark indikeras med gröna 
linjer och sumpskog med orangea polygoner. Sumpskogarna är numrerade med det nummer som hänvisas till i text. 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Om området ska exploateras är det oundvikligt att livsmiljöer för fåglar går förlorade då det i sin 
helhet utgörs av myr-eller skogsmark. Detaljplanen kommer därför innebära en förlust av livsmiljöer 
för fåglarna. För att minska påverkansgraden på arterna ska detaljplanen utformas så att påverkan 
blir så liten som möjligt och förlust av värden ska i den mån det går ersättas genom skydd- och 
kompensationsåtgärder. 

Naturmark och spridningskorridorer 
En variation av olika livsmiljöer ökar den biologiska mångfalden och antalet fågelarter som kan häcka 
inom området. Naturmarken inom planlagt område utgörs främst av blandskog, barrskog och mindre 
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delar sumpskog. Blandskog är den dominerande biotopen inom området och skogen i sin helhet är 
tämligen likformig med små variationer. Sumpskogar är av betydelse för större hackspett som är en 
nyckelart inom området och bör om möjligt bevaras. Sumpskogen är även av betydelse för talltita. 
Större sammanhängande naturområden och gröna korridorer som binder ihop naturområden inom 
planområdet bör eftersträvas vid detaljplanens utförande. Mark som lämnas som naturmark bör 
skyddas i plan, behålla sin naturlighet och inte omvandlas till park med enskiktade trädmiljöer. 

Förlust av värdeelement 
En förlust av hålträd, blommande och bärande träd och buskar, liggande och stående död ved och 
andra värdeelement som är av betydelse för fåglar bör kompenseras genom åtgärder inom 
detaljplanerat område eller/och i närområdet.  
Ett antal träd per hektar av olika trädslag bör ringbarkas varje eller vartannat år och högstubbar 
tillkapas. Förekomsten av död ved bör även förstärkas med liggande död ved från området som 
kommer att avverkas. Den döda veden bör placeras i olika förhållanden, blött eller torrt, soligt eller 
skuggigt, och kan läggas både i travar och som enskilda stockar. En viss del av den döda veden bör 
placeras som stående död ved. Under kommande år kan även död ved från andra områden i 
kommunen tillföras. Veteranisering av träd, det vill säga att åldringsprocessen för trädet påskyndas, 
kan också utföras. De här åtgärderna bör ske kontinuerligt och under en tid framåt. Genom att öka 
andelen död ved i föreslagna områden kommer värdet av de här skogarna att öka och kan efter en 
tid motsvara värdet av de områden som går förlorade vid exploateringen. Död ved är av stort värde 
för större hackspett och minst två par konstaterades ha inventeringsområdet som livsmiljö. Stående 
död ved är också av betydelse för talltita och nötväcka. 

Hålträd bör kompenseras både genom veteranisering och genom att ett antal fågelholkar sätts ut i 
området. Hålträd är av värde för alla hålhäckare, där ibland talltita, blåmes, nötväcka, svartmes, 
talgoxe, svartvit flugsnappare och trädkrypare som alla är beroende av håligheter för sin häckning. 
Blommande och bärande träd bör tillsammans med inhemska träd prioriteras vid nyplantering av 
träd inom kvartersmark skola. Blommande och bärande träd är av värde för ett stort antal fågelarter, 
dels som föda för bärätare men även indirekt för insektsätare då de ökar insektstillgången. 

Skolgårdens utformning 
Skolgården bör planeras och utformas så att en viss del utgörs av bevarad natur. Naturligt skapade 
miljöer, träd, buskar och annan växtlighet bör också planeras in. All naturmark är av betydelse för 
fågelfaunan och flera av de förekommande arterna kan häcka i anslutning till bebyggelse där ibland 
den rödlistade svartvit flugsnapparen. 

Tidpunkter för åtgärder 
För att undvika otillåten störning bör avverkning av skog, markarbeten eller annan verksamhet som 
kan påverka fåglarna negativt ske utanför häckningstid för samtliga förekommande arter som infaller 
från slutet av mars till slutet av augusti. 
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Detaljplanen, åtgärder och förutsättningar för fåglar 
Vid detaljplanens genomförande kommer naturmarken inom planområdet minska med lite drygt 
halva arealen och två femtedelar av sumpskogen kommer att försvinna. Omkring 1,1 hektar av 
skolgården kommer utgöras av bevarad naturmark så kallad naturmark kvartersmark (figur 5).  

Figur 5: Flygfoto över området efter detaljplanens genomförande med planområdet avgränsat med en rosa linje. Naturmark 
indikeras med mörkgröna linjer, naturmark kvartersmark med ljusgröna linjer och sumpskog med orangea polygoner. 
Borttagen sumpskog indikeras med ljusgula polygoner, dike med ett gult streck och dammar indikeras med blå polygoner. 
Sumpskogarna är numrerade med det nummer som hänvisas till i text. 

Naturmark 
Ett större sammanhängande naturområde bevaras i den norra delen av planområdet. Sammanhållna 
biotoper har ett större värde för fågelfaunan i området än fragmenterade.  

Sumpskog 
Sumpskog och andra fuktiga miljöer är viktiga för insektsproduktionen i området och en minskad 
areal sumpskog är negativt för fågelfaunan. Det är dock bara en mindre andel av sumpskogen som 
kommer att försvinna och det bör påpekas att detaljplanen har reviderats och i granskningsversionen 
bevaras större delen av sumpskogen i nordväst, nummer 2 och sumpskogen längst i öst, nummer 4.  
I samrådsversionen var dessa sumpskogar planerade att tas i anspråk. Människor väljer generellt sett 
inte att vistas i sumpskogar och stående död ved med värde för fåglar är därför lättare att bevara i 
sumpskog jämfört med friska skogar där de kan utgöra en fara. Sumpskogarna kommer att skyddas 
genom planbestämmelser i plankartan. 

Vatten 
En mindre damm i den norra delen av planområdet och en större damm i den södra delen kommer 
att skapas inom planområdet. Småvatten är ofta högproduktiva och insektsproduktionen gynnar 
fågelfaunan i området. Det skapar även en större variation i livsmiljöer och nya småbiotoper skulle 
kunna gynna andra arter än de som i dagsläget har noterats i området. Insektsproduktionen är 
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generellt högre i vattenmiljöer och även de två dikena som kommer skapas har ett värde för 
produktionen av föda i området. 

Gröna korridorer 
I den östra gränsen av planområdet bevaras en grönkorridor som binder ihop området i nord-sydlig 
riktning. Naturmarken i norr utgör en grön korridor i öst-västlig riktning. Gröna korridorer underlättar 
spridningen av fåglar och då vissa arter undviker öppna miljöer skapar de även bättre möjligheter för 
att hela den bevarande arealen ska kunna nyttjas av alla arter. 

Skolgårdens utformning 
Naturvårdskunniga kommer tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekt utforma skolgården 
inom vilken en viss andel naturmark kommer att bevaras.   

Värdeelement 
I planförslaget har bevarande av sumpskogsytor prioriterats där ett av målen varit att bevara död 
ved, både liggande och stående. Här ges även möjlighet att skapa ny död ved och andra 
värdeelement så som hålträd. 

Detaljplanen och bevarandestatus 
Vid naturvärdesinventeringen som utfördes av SWECO Environment AB 2019 avgränsades totalt 13 
naturvärdesobjekt inom planområdet. Ett naturvärdesobjekt hade högt naturvärde, åtta påtagligt 
naturvärde och fyra visst naturvärde (Ährlund C, 2019). Vid NVI:n av det kompletterande området i 
nordväst som Svensk Naturförvaltning utförde 2021 avgränsades ytterligare ett naturvärdesobjekt 
med påtagligt naturvärde (Svensk Naturförvaltning AB, 2021). Generellt utgörs objekten av 
naturvärden knutna till blandskog, sumpskog och barrskog och det finns en god artrikedom av olika 
mossarter. I planområdet är det värden knutna till äldre och grova tallar och granar som är viktiga. 
Det förekommer även död ved, såväl stående som liggande. Delar av den stående döda veden är rik 
på insektshål, gångar och spår av hackspettar. Området är omväxlande med lägre, fuktigare, delar 
och högre partier där tall dominerar. Inslaget av ek är tämligen allmänt (Ährlund C, 2019).  

Norrut övergår planområdet i ett större skogsområde med inslag av sumpskogar, bäckar och längre 
norrut sjöar. Precis utanför planområdet i norr finns en tämligen brant bergvägg. Därefter, i nordväst 
består skogen av äldre barrblandskog med lövinslag som sträcker sig rakt norrut. Andelen död ved i 
området är hög. Tall och gran dominerar men bitvis är det ett tämligen stort inslag av lövträd. I 
nordöst är skogen yngre till mogen. De ingående biotoperna i den omgivande skogen liknar delvis 
naturmarken i planområdet och fågelfaunan bedöms likna den inom planområdet. 

Merparten av fåglarna i området är så kallade skogsfåglar med stark anknytning till skogsmark och 
kan antas påverkas negativt av de förändringar i livsmiljön som detaljplanen innebär. Talltita, svartvit 
flugsnappare och grönsångare är rödlistade skogsfåglar vars populationsstorlekar anses överstiga 
gränsvärdet för rödlistning men där negativa trender de senaste åren ändå motiverar en rödlistning. 
Grönsångare och talltita är mer bundna till skogliga miljöer än svartvit flugsnappare som även gärna 
häckar i trädgårdar och parker. Grönsångare och talltita kan därför antas påverkas negativt i högre 
grad än svartvit flugsnappare som troligen klarar förändringen bra.  Alla tre missgynnas vid 
avverkning av grova och gamla träd och talltita är mer beroende av stående död ved. 

Gråkråka, skata och kaja är i jämförelse mer utpräglade generalister knutna till odlad mark eller 
bebyggelse. Gråkråka är rödlistad men även den till följd av en vikande trend i individantal och inte 
på grund av en liten populationsstorlek i sig.  
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I strikt mening innebär detaljplanen ett brott mot artskyddsförordningen eftersom det är oundvikligt 
att skada eller förstöra fortplantningsområden eller viloplatser för de fåglar som idag utnyttjar 
området när naturmiljön förändras (punkt 4 i artskyddsförordningen 4 paragrafen). Om 
skyddsåtgärder vidtas så kan brott mot punkt 1-3 i artskyddsförordningen 4 paragrafen undvikas och 
påverkan på punkt 4 minimeras. Detaljplanen kommer sannolikt inte påverka fåglarnas 
bevarandestatus på regional eller nationell nivå. På lokal nivå är det rimligt att anta att detaljplanen 
kommer ha en försumbar påverkan på populationerna av de fågelarter som förekommer i området. 
Planområdet och arealen som kommer exploateras är liten i ett landskapsperspektiv. Landskapet i 
stort bedöms fortfarande hålla så stora arealer födosöksområden och potentiella häckningsbiotoper 
att livsmiljöns ekologiska funktion upprätthålls även efter en eventuell exploatering. 
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Groddjur i området 
Inom utredningsområdet för groddjur har fyra arter av groddjur noterats: 

• vanlig groda (Rana temporaria)
• vanlig padda (Bufo bufo)
• mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris)
• större vattensalamander (Triturus cristatus)

Större vattensalamander omfattas av artskyddsförordningen (2007:845) och är fridlyst i hela landet 
enligt 4 och 5 paragrafen. Arten är inte rödlistad i Sverige men har ett starkt skydd enligt 
Artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att avsiktligt störa, fånga eller döda individer 
av arten. Ägg och larver får inte samlas in och lekvatten, viloplatser och övervintringsplatser är 
skyddade och får inte förstöras. Arten är även skyddad enligt artskyddsförordningen 23 paragrafen 
vilket innebär att det är förbjudet att transportera eller förvara levande eller döda djur. Även handel 
med levande eller döda djur är förbjudet. Den större vattensalamandern är även upptagen i bilaga 2 
och 4 i EU:s art- och habitatdirektiv samt i Bernkonventionens bilaga II vilket innebär att dess 
reproduktionslokaler och viloområden är skyddade enligt lag samt att en åtgärdsplan för bevarande 
av dessa ska upprättas 
(SLU Artdatabanken, 2021; Miljödepartementet 2021). 

Mindre vattensalamander och vanlig padda är upptagen i Bernkonventionens Bilaga III och är fridlyst i 
hela landet enligt 6 paragrafen i artskyddsförordningen. 

Vanlig groda är upptagen i habitatdirektivets bilaga 5, i Bernkonventionens Bilaga III och är fridlyst i 
hela landet enligt 6 paragrafen i artskyddsförordningen. 

De tre sistnämnda arterna har ett lägre skydd enligt artskyddsförordningen än den större 
vattensalamandern. Deras lekvatten, viloplatser och övervintringsplatser är inte skyddade i sig. 
Däremot är det förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in vilt levande exemplar 
samt att ta bort eller skada deras ägg, rom eller larver. Enligt undantaget i 12 paragrafen i 
artskyddsförordningen får ägg (rom) och larver (yngel) samlas in om det är i liten skala, inte i 
kommersiellt syfte och insamlade djur snarast sätts tillbaka på den plats där de hämtades. Vanlig 
groda är även upptagen i habitatdirektivets bilaga 5 där arter finns som kan behöva särskilda 
förvaltningsåtgärder om det finns risk att de minskar på grund av insamling eller annan exploatering 
(Miljödepartementet 2021).  

Samtliga arter bedöms använda planområdet för födosök, viloplats och som övervintringshabitat och 
reproduktion av vanlig groda konstaterades i den södra delen av området. Lekmiljön inom 
planområdet utgörs dock av en så kallad tillfällig lekmiljö som uppstår där vattenhöljor bildas i fuktiga 
biotoper. Det tillfälliga lekvattnet kan endast användas av vanlig groda och vanlig padda och troligen 
med varierande resultat.  

Förutsättningarna för groddjur i närområdet är goda och värdekärnan, lekdammen ligger utanför 
detaljplanerat område, omkring 130 meter norr om planområdet. Den större vattensalamandern 
vandrar inga längre sträckor och är bunden till närområdet till lekvattnet. De flesta individerna i en 
population övervintrar inom en radie av 100 meter från dammen förutsatt att det finns goda miljöer 
för födosök och övervintringsplatser i närområdet. Naturmarken omkring dammen är komplex och 
majoriteten av populationen bedöms övervintra utanför planområdet i närområdet till dammen. En 
del av populationen antas följa det vandringsstråk som sträcker sig söderut mot planområdet och 
troligen används den norra delen av området som vinterhabitat där det finns fuktiga miljöer, lågor, 
block, rötter och andra strukturer som salamandrarna utnyttjar som vilo-och övervintringsplatser. 
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Nuläge  
Ett antal värdefulla miljöer identifierades för groddjuren i området under tilläggsutredningen för 
groddjur under 2020 och under NVI:n 2019 (figur 6). 

Figur 6: Flygfoto över området i nuläge med utredningsområdet avgränsat med en röd linje och plangränsen avgränsad med 
rosa linje. Naturmark indikeras med gröna linjer och sumpskog med orangea polygoner. Vandringsvägar indikeras med gul 
linje och dammen indikeras med en blå polygon. Lekvatten indikeras med en neongrön punkt och tillfälliga lekvatten med en 
ljusgrön punkt. Sumpskogarna är numrerade med det nummer som hänvisas till i text. 

Inom utredningsområdet för groddjur finns ett fungerande lekvatten för större- och mindre 
vattensalamander. Norr om planområdet, i den norra delen av utredningsområdet finns en större 
damm som utgör leklokal för groddjuren i området. Det är rikt med vattenvegetation, både i 
kanterna i form av bland annat tåg och längre ut i vattnet i form av gäddnate. Vattendjupet i 
strandzonen är tämligen grunt. Strandzonen är berikad med bland annat död ved i form av lågor och 
dammen är till stora delar solbelyst. Dammen har ett högt värde för groddjuren i området, är det 
enda permanenta lekvattnet inom utredningsområdet för groddjur och inom närområdet. 

Brungrodor och vanlig padda kan ibland leka i tillfälliga och periodvisa vattensamlingar som bildas i 
fuktiga miljöer, ofta med blandat resultat. Vid inventeringen av groddjur under 2020 påträffades 
romsamlingar i ett par vattenhöljor som bildats i anslutning till ett par vindfällen i den södra 
sumpskogen. Flera av vattenmiljöerna torkade ut under försommaren vilket resulterade i att 
rommen aldrig kläcktes och reproduktionen misslyckades. Endast enstaka romsamlingar kläcktes. 

Utredningsområdet utgörs till den största delen (85 %) av naturmark. Endast en mindre del i norr 
utgörs av tomtmark och en mindre väg skär området i väst-östlig riktning. Ungefär tio procent av 
naturmarken utgörs av sumpskogar. En vandringsväg för groddjur löper från dammen och söder ut 
på naturmarken mellan bostäderna. Ytterligare en vandringsväg löper från dammen och norrut. Flest 
groddjur identifierades i området runt dammen samt i sumpmarken i den västra delen av 
utredningsområdet, nummer 2. 
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Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 
Detaljplanen kommer innebära en förlust av livsmiljöer för groddjur. För att minska påverkansgraden 
på arterna kan detaljplanen utformas så att påverkan blir så liten som möjligt och förlust av värden 
ska i den mån det går ersättas genom skydds- och kompensationsåtgärder. 

Groddjurstunnel  
Groddjur har konstaterats vandra över Skogshöjden för att ta sig till naturområdet på andra sidan 
vägen från lekdammen. Då trafiken kommer att öka på vägen finns det viss risk för trafikdöd av 
groddjur och för att minimera risken bör en groddjurstunnel byggas under vägen. Groddjurstunneln 
bör ha anslutande fångstarmar på båda sidor om vägen som leder groddjuren rätt och förhindrar 
dem från att ta sig upp på vägen.  

Spridningsvägar och gröna korridorer 
För att underlätta migrationen mellan lekvatten och landmiljöer för övervintring- vila- och födosök 
bör spridningsvägar skapas. Spridningsvägarna ska planeras utefter groddjurens rörelsemönster inom 
och utanför planområdet. En väl fungerande spridningsväg kan till exempel utgöras av ett fuktigt 
stråk med ett dike eller en bäck som beskuggas av träd och buskar. Det får gärna finnas gömslen i 
form av sten- eller vedhögar och vegetationen bör företrädesvis utgöras av gräs. Spridningsvägarna 
bör kompletteras med gröna korridorer. 

Landmiljöer 
Om goda miljöer för födosök och övervintringsplatser finns i närområdet vandrar majoriteten av 
individerna i de olika groddjurspopulationerna inga längre sträckor utan stannar i närheten av 
lekdammen. Naturmarken omkring dammen är redan komplex men ytterligare förstärkningsåtgärder 
kan utföras i området. Fler lågor, stenhögar och vedhögar kan placeras ut i närområdet. Inom 
planområdet bör en större andel naturmark sparas i den norra delen av planområdet då det troligen 
är den här delen som är av den största betydelsen för groddjuren. Sumpskog och annan fuktig mark 
bör också prioriteras.  

Lekvatten 
Även om det inte finns några permanenta lekvatten inom planområdet kan en eller flera dammar 
anläggas inom planområdet. En damm bör anläggas i den norra delen av området, företrädesvis 
centralt eller i väst där sumpmark finns. Övervintringsplatser och födosöksområden bör skapas inom 
en radie på 100 meter från dammen. Trädskiktet bör utgöras av lövträd och markstrukturen bör vara 
komplex. Att tillföra block och sten, död ved i form av lågor och eventuellt gräva övervintringsgropar 
är effektiva sätt för att skapa markstrukturer som utnyttjas av salamandrarna både för vila och 
övervintring. 

Skolgårdens utformning 
Skolgården bör planeras och utformas så att en viss del utgörs av bevarad natur. Naturligt skapade 
miljöer, träd, buskar och annan växtlighet bör också planeras in. All naturmark är av betydelse för 
groddjuren. 

Tidpunkt för åtgärder 
För att undvika otillåten störning bör åtgärder inom landmiljöer, där groddjuren uppehåller sig under 
deras landfas utföras under tiden på året då groddjuren leker och befinner sig i lekvatten eller under 
deras övervintringsperiod på vintern. På fuktiga delar där det kan bildas tillfälliga lekmiljöer bör 
istället åtgärden utföras under groddjurens landfas. Det här gäller särskilt inom den sydöstra 
sumpskogen, nr 4 där lek av vanlig groda konstaterats. I praktiken innebär det att avverkningen av 
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skogen bör göras under vintertid då groddjuren befinner sig under marken i sina övervintringsplatser. 
Vid avverkningen ska hänsyn visas mot död ved, stenmiljöer och andra strukturer som kan användas 
av groddjur för övervintring. Markarbeten i områden som groddjuren använder som vilo-och 
övervintringsplatser bör utföras från slutet av mars och under april då groddjuren befinner sig i sina 
lekvatten. Markarbeten i områden där det finns tillfälliga lekvatten bör istället utföras under 
groddjurens landfas (slutet av juli till början av mars) och det här gäller sumpskogen längst i sydöst, 
nummer 4.  

Detaljplanen, åtgärder och förutsättningar för groddjur 
Detaljplanen kommer innebära en förlust av naturmiljöer inom planområdet men det finns även ett 
antal föreslagna skyddsåtgärder för groddjur i planen (figur 7). 

Figur 7: Flygfoto över området efter deataljplanens genomförande med utredningsområdet avgränsat med en röd linje och 
plangränsen avgränsad med en rosa linje. Naturmark indikeras med mörkgröna linjer, naturmark kvartersmark med 
ljusgröna linjer, sumpskog med orangea polygoner och borttagen sumpskog indikeras med ljusgula polygoner. 
Vandringsvägar indikeras med gul linje, groddjurstunnel med rosa linje och dammar med blå polygoner. Lekvatten indikeras 
med en neongrön punkt och tillfälliga lekvatten med en ljusgrön punkt. Sumpskogarna är numrerade med det löpnummer 
som hänvisas till i text. 

Lekvatten 
Populationen av större vattensalamander vid Norra Hallsås är tämligen isolerad och en fungerande 
metapopulationsdynamik är viktig för artens överlevnad i området på sikt. Efter detaljplanens 
genomförande kommer antalet potentiella lekvatten öka från ett permanent lekvatten och ett 
tillfälligt till tre permanenta lekvatten och två tillfälliga.  

Två lekvatten i form av en groddjursdamm i nordväst och en större dagvattendamm i söder är 
planerade i området. Groddjursdammen i nordväst ligger i anslutning till sumpskogen, kommer 
planeras och utformas i samarbete med ekolog och dammen kommer ha en ytarea på minst 25 
kvadratmeter. Dammen kommer vara permanent vattenhållande, högproduktiv och fungera som 
lekvatten för 
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samtliga förekommande arter i området. Den ligger i anslutning till en sumpskog och ett större 
område med bevarad naturmark.  

Dagvattendammen i den södra delen kommer ligga strax söder om sumpskogen och omgärdas av 
fuktig mark. Dagvattendammen bör optimeras utifrån groddjurens krav på sin livsmiljö och lekvatten. 
Även om dagvattendammars främsta syfte är att uppehålla och rena dagvatten på ett effektivt sätt 
har de ofta stora värden för flora och fauna. Groddjur, där ibland större vattensalamander är en av 
artgrupperna som ofta förekommer i och gynnas av dagvattendammar och det finns många goda 
exempel på sådana dammar (Andersson J, med flera, 2013). 

För att undvika störning av groddjuren kan följande rekommendationer stå i föreskrifterna för 
dagvattendammen: 

• Ingen muddrig eller grävning får ske i vattnet under groddjurens vattenfas (senvår till höst).
Rensning av till exempel sediment ska göras under senhöst när samtliga groddjur lämnat
dammen.

• Körning av tunga fordon eller andra maskiner undviks i eller intill vattnet.
• Bekämpningsmedel eller andra giftiga ämnen som kan läcka till vattnet får inte användas.
• Naturliga miljöer invid dammen vårdas för att gynna groddjur till exempel genom anläggning

av övervintringsplatser.
• Vattnet ska i alla fall delvis, företrädesvis åt söder ligga öppet och inte tillåtas att helt växa

igen med träd och buskar så att vattenytan beskuggas helt.

I den östra gränsen av detaljplanerat område kommer ett dike anläggas från den norra delen av 
området ner till dagvattendammen. Diket kommer utformas så att det meandrar och har höljor med 
mera stillastående vatten och kommer också kunna fungera som tillfälligt lekvatten för vanlig groda 
och vanlig padda. 

Spridningsvägar 
För att underlätta migrationen mellan lekvatten och landmiljöer för övervintring och födosök 
kommer spridningsvägar skapas. Mellan den befintliga lekdammen norr om detaljplanerat område 
och groddjursdammen i den nordvästra delen av planområdet kommer en spridningsväg i form av ett 
fuktigt stråk och dike skapas inom detaljplanerat område. Diket kommer ansluta till den naturliga 
spridningsvägen norr om vägen som leder till och från dammen och som identifierades under den 
fördjupade artutredningen av groddjur. Söder om vägen kommer spridningsvägen utgöras av ett dike 
med omgivande vegetation.  

För att underlätta spridningen söder ut, mellan de båda dammarna i norr och dagvattendammen i 
söder kommer ett meandrande dike skapas i den östra gränsen. Diket kommer både utgöra livsmiljö, 
spridningsväg och tillfälligt lekvatten. 

Groddjurstunnel med fångstarmar 
En groddjurstunnel kommer att byggas under vägen i norr. Groddjurstunneln kommer att placeras 
vid den befintliga spridningsvägen och ansluta till det planerade diket (spridningsvägen) på andra 
sidan. Den kommer bestå av två trummor, en på vardera sida vägen, en tunnel under vägen och 
anslutande fångstarmar på båda sidor av vägen. Fångstarmarna kommer leda grodorna mot 
trumman och förhindra att de tar sig upp på vägen. 

Sumpskog 
Naturmarken inom utredningsområdet kommer att utgöras av omkring 1,2 hektar sumpskog efter 
detaljplanens genomförande. Det är en minskning med cirka 20 procent i jämförelse med nuvarande 
areal. Det är dock bara en mindre andel av sumpskogen som kommer försvinna och det bör påpekas 
att detaljplanen har reviderats och i granskningsversionen bevaras större delen av sumpskogen i 
nordväst, nummer 2 och sumpskogen längst i öst, nummer 4 som i samrådsversionen togs i anspråk. 
De två sumpskogarna som bevaras i granskningsversionen är de som bedömdes ha högst värde för 
groddjuren i området. Sumpskogarna kommer att skyddas genom planbestämmelser i plankartan. 
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Födosök- och övervintringsmiljöer 
Inom detaljplanerat område kommer det finnas cirka 7,7 hektar naturmark som utgörs av myr- och 
skogsmark. Det innebär en minskning med omkring 39 procent i jämförelse med nuläget. Till den 
arealen kommer ytterligare omkring 1,1 hektar naturmark bevaras inom skolgården vilken benämns 
som naturmark kvartersmark. I den norra delen av planområdet har ett större sammanhängande 
område lämnats som naturmark. Den här delen, tillsammans med sumpskogarna är de delarna av 
planområdet som högst troligt har störst värde för groddjuren i området. 

Skolgårdens utformning 
Naturvårdskunnig kommer tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekt utforma skolgården 
inom vilken en viss andel naturmark kommer att bevaras.   

Tidpunkt för åtgärder 
I planen finns restriktioner för när och hur åtgärder i området får utföras. Markarbeten inom den 
nordvästra sumpskogen, nummer 2, där bland annat en lekdamm ska skapas utförs under 
groddjurens lekperiod. När groddjursdammen är uppförd kommer åtgärder vidtas för att grodor som 
befinner sig i eller vid dammen inte tar skada. Eventuella åtgärder i den sydöstra sumpskogen, nr 4 
där det bildas tillfälliga lekmiljöer utförs utanför grodornas lekperiod, dvs efter slutet av juli men 
innan början av mars. Eventuella åtgärder i den omkringliggande sumpskogen, nr 4 utförs under 
lekperioden i april månad. Det tillfälliga lekvattnet och den omgivande sumpskogen avgränsas med 
fysiska hinder för att hindra groddjuren att röra sig mellan de olika miljöerna och på så sett skadas. 

Detaljplanen och bevarandestatus 
Om tidpunkten för markarbeten eller andra åtgärder som kan skada eller döda groddjur, deras ägg 
(rom) eller larver (yngel) anpassas efter grodjurens land- eller vattenfas och att en groddjurstunnel 
byggs innebär detaljplanen inte något brott mot artskyddsförordningen 6 paragrafen som mindre 
vattensalamander, vanlig groda och vanlig padda omfattas av. Det tillfälliga lekvattnet som 
identifierats inom en sumpskog, nummer 4 i den sydöstra delen av planområdet kommer även att 
bevaras som naturmark. 

Då naturmark bevaras i den norra delen av planområdet, den del som kan antas vara vilo- och 
övervintringsområde för större vattensalamander (figur 7 och 8) är det även tveksamt om 
detaljplanen bryter emot artskyddsförordningen 4 och 5 paragrafen som den större 
vattensalamandern omfattas av. Majoriteten av populationen utnyttjar troligen inte planområdet 
och de individer som gör det kan antas uppehålla sig i den delen av planområdet som kommer bevaras som naturmark 
(figur 7 och 8). Inom planområdet finns inga lekvatten för större vattensalamander. 

Detaljplanen påverkar sannolikt inte groddjurens bevarandestatus på regional eller nationell nivå. 
Arealen som påverkas är liten och området bedöms inte vara ett kärnområde för större 
vattensalamander utan snare en isolerad population (Bertilson A, 2018). Den större 
vattensalamandern vandrar normalt sett bara korta sträckor på land till och från 
reproduktionsvattnet. Det finns studier där enskilda individer har vandrat så långa sträckor som 1300 
meter men det vanligaste är att de söker hemområden inom 50-300 meter från lekvattnet. Sträckan 
som salamandrarna vandrar är beroende av strukturer i det omgivande landskapet och förekomst av 
vandringsvägar. Finns goda jaktmarker och övervintringsområden i dammens närområde övervintrar 
de flesta individer i en population endast 10-100 meter från vattnet (Malmgren J 2007, 
Artdatabanken 2020). 

I den befintliga dammens närområde finns mycket goda förutsättningar för groddjur och strandzonen 
samt den omkringliggande marken är berikad med bland annat död ved i form av lågor. Troligtvis är 
det bara en mindre del av populationen av större vattensalamander som vandrar så långt som till 
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planområdet och större delen övervintrar troligen i närområdet till dammen, det vill säga utanför 
planområdet (figur 8). 

Figur 8: Kartan visar dammen, två olika hemområden för större vattensalamander och dess förhållande till planområdet. 
Den gröna cirkeln motsvarar hemområdet med en radie på 100 meter och den gula cirkeln motsvarar ett hemområde med 
en radie på 300 meter. Dammen indikeras med en blå polygon, områdesgränsen för planområdet avgränsas med en rosa 
linje och förekommande spridningsbarriär med ett vitt och svart streck. 

På lokalnivå skulle planområdets storlek kunna påverka bevarade statusen negativt men med de 
planerade skyddsåtgärderna för groddjur som föreslås i detaljplanen kommer groddjuren i området 
inte påverkas negativt av planförslaget, utan snarare gynnas. Det är dock ytterst viktigt att man följer 
upp och utvärderar groddjurens status efter detaljplanens genomförande. Groddjur är känsliga för en 
förändrad hydrologi och det kan vara svårt att helt analysera hur de kommer påverkas. 

Den viktigaste åtgärden i detaljplanen är skapandet av fler möjliga lekvatten. Fler lekvatten är mycket 
positivt för groddjuren, speciellt för den större vattensalamandern som har högre krav på sina 
lekvatten än övriga förekommande groddjur. Populationen av större vattensalamander vid Norra 
Hallsås är tämligen isolerad och en fungerande metapopulationsdynamik är viktig för artens 
överlevnad i området på sikt. Fler dammar gör arten mindre känslig för habitatsförändringar så som 
tillfälligt sämre vattenkvalitet eller mer långvariga störningar som till exempel utsättning av fisk. 
Under tilläggsutredningen av groddjur under 2020 framkom det att den befintliga dammen norr om 
detaljplanerat område hade en större förekomst av fisk, troligen ruda. Endast en individ av större 
vattensalamander identifierades i vattnet och populationen bedömdes vara liten. Om och i vilken 
utsträckning fisken påverkar populationen går inte att säga men fisk är negativt för groddjur ur flera 
aspekter. De prederar på ägg, larver och yngel och dammar utan förekomst av fisk har en högre 
produktivitet med fler insekter, snäckor och växter (Pettersson 2008). Avståndet mellan den 
ursprungliga dammen norr om planområdet och dagvattendammen i söder är drygt 400 meter och 
de nya dammarna kan även utgöra så kallade stepping stones (Malmgren J, 2005) och möjliggöra en 
spridning av arten söderut.  
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Groddjurstunneln med tillhörande fångstarmar kommer minimera trafikdödligheten och 
påverkningsgraden från den utbyggda vägen och den ökande trafiken.  

Spridningsvägarna möjliggör förflyttning mellan dammarna, skapar nya livsmiljöer och möjliggör 
förflyttning till andra områden söderut. 

Den kvarvarande arealen naturmark och dess innehåll av fuktiga miljöer bedöms vara tillräckliga för 
att till godo se groddjurens behov av födosöks- vilo- och övervintringsområden och livsmiljöns 
ekologiska funktion bedöms därför upprätthållas. Endast en mindre del av groddjurspopulationerna 
bedöms utnyttja planområdet och förutsättningarna för groddjur utanför detaljplanerat område är 
goda. 
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Kräldjur i området 
Inom utredningsområdet för kräldjur har en art noterats, skogsödla (Zootoca vivipara). Skogsödla är 
upptagen i Bernkonventionens Bilaga III och är fridlyst i hela landet enligt 6 paragrafen i 
artskyddsförordningen (2007:845). Skogsödlans livsmiljö är inte skyddad i sig. Däremot är det 
förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in vilt levande exemplar. Enligt undantaget i 
12 paragrafen i artskyddsförordningen får enstaka exemplar fångas in och studeras om insamlad djur 
snarast sätts tillbaka på den plats där de hämtades (Miljödepartementet 2021).  

Skogsödla förekommer i större delen av landet och återfinns i olika typer av miljöer såsom 
skogsmark, öppet kulturlandskap, vägslänter och trädgårdar där den livnär sig på insekter och andra 
småkryp. Den föder levande ungar och går i södra Sverige i dvala från oktober till och med mars 
(Artdatabanken SLU 2021). Skogsödla bedöms använda planområdet för födosök, som 
reproduktionsområde, viloplats och som övervintringshabitat. 

Inga andra kräldjur har observerats under de utförda inventeringarna i området men det innebär inte 
att området inte hyser andra arter av kräldjur. Kopparödla (Anguis fragilis) och huggorm (Vipera 
berus) är två andra fridlysta arter som mycket väl skulle kunna finnas inom utredningsområdet.   

Skogsödla är vanligt förekommande i Sverige, visar inga tecken på betydande populationsminskning 
och har gynnsam bevarande status (Artdatabanken SLU 2021). Förutom att de till skillnad från 
groddjuren föder levande ungar och där med inte har någon vattenfas har de stora likheter med 
groddjuren och gynnas av liknande skyddsåtgärder. Skogsödlan utnyttjar precis som groddjuren 
lågor, block, stenrösen, hålor i marken och andra strukturer där det finns frostfria miljöer på vintern 
för övervintring och som viloplatser. Att berika den bevarande naturmarken eller mark i närområdet 
till planområdet med lågor och stenhögar gynnar skogsödlan och andra eventuella kräldjur i området. 

För att undvika att skada eller döda skogsödlor bör avverkning av skogen ske när skogsödlan ligger i 
dvala, dvs under vintern från oktober till mars. Hänsyn bör visas mot lågor, stensamlingar och 
liknande strukturer.   

Skogsödlor har hyggen och andra öppna miljöer som livsmiljö vilket medför att alla individer inte 
kommer lämna området när de vaknar efter sin övervintringsdvala om våren efter avverkningen. Om 
området ska exploateras genom markarbeten är det därför nästan oundvikligt att skada eller döda 
enstaka individer och där med bryta mot artskyddsförordningen. Om skyddsåtgärder vidtas så kan 
brott mot artskyddsförordningen ändå minimeras. Genom kompensationsåtgärder kan den 
bevarande naturmarken berikas så att markens ökade värde för kräldjuren i området kompenserar 
för förlusten av arealen naturmark inom planområdet.  Detaljplanen påverkar sannolikt inte 
skogsödlans och övriga kräldjurs bevarandestatus på regional eller nationell nivå. På lokalnivå skulle 
planområdets storlek kunna påverka bevarade statusen negativt men planområdet och arealen som 
kommer exploateras är liten i ett landskapsperspektiv. Landskapet i stort bedöms fortfarande hålla så 
stora arealer födosöks-, reproduktions- och övervintringsområden att livsmiljöns ekologiska funktion 
upprätthålls även efter en eventuell exploatering. 
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