
 
 
  

Rapport 

Artskyddsutredning i samband med ändring av 
byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp,  
Gullspång kommun 
Delebäcks Skogsfastigheter 



 

 

 

Titel: Artskyddsutredning i samband med ändring av 
byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp, Gullspång kommun 
Version: 2 
Datum: 2022-12-30 
Uppdragsgivare: Delebäcks Skogsfastigheter genom Faranas 
M Bengtsson 
Uppdragsnummer: 4237-01 
Dokumentnamn: 423701_Skyddsåtgärder_detaljplan_ 
Delebäckstorp_ver2 
Rapport genomförd av: Sofia Berg, EnviroPlanning AB 
Rapport granskad av: Anders Esplund, EnviroPlanning AB 
Rapport verifierad av: Sofia Berg, EnviroPlanning AB 
 
 



 

  

Innehållsförteckning              
Sammanfattning .............................................................................................. 1 

 
1 Inledning ............................................................................................. 2 
1.1 Artskyddsförordningen ................................................................................ 3 
1.2 Bedömningsgrunder utifrån detaljplanens  utformning .............................. 3 
1.3 Markhistorik ................................................................................................. 3 

 
2 Genomförande .................................................................................... 5 
2.1 Sammanställning av nationellt fridlysta och strikt skyddade arter ............. 5 
2.2 Bedömning av områdets ekologiska kontinuitet för strikt skyddade arter . 5 
2.3 Bedömning om påverkan på nationellt fridlysta arter ................................ 6 
2.4 Förslag på skyddsåtgärder ........................................................................... 6 

 
3 Resultat ............................................................................................... 7 
3.1 Strikt skyddade arter inom detaljplaneområdet ......................................... 7 
3.2 Nationellt fridlysta arter inom detaljplaneområdet .................................... 8 
3.3 Utpekade naturvärdesobjekt och övriga värdefulla livsmiljöer inom 

detaljplaneområdet ..................................................................................... 8 
3.4 Markanvändning utanför detaljplaneområdet .......................................... 10 
3.5 Inarbetade skyddsåtgärder ........................................................................ 11 
3.6 Förslag på övriga skyddsåtgärder .............................................................. 12 
3.7 Bedömning av påverkan på strikt skyddade  arter .................................... 13 
3.8 Bedömning av påverkan på nationellt fridlysta ......................................... 13 

 
4 Underlag för bedömning per art ......................................................... 20 
4.1 Strikt skyddade arter .................................................................................. 20 
4.1.1 Fladdermöss .............................................................................................. 20 
4.1.2 Fåglar ......................................................................................................... 21 
4.2 Nationellt fridlysta arter ............................................................................ 23 

 
5 Bra att känna till ................................................................................ 24 
5.1 Montering av holkar .................................................................................. 24 
5.2 Dispensansökan och 12:6 samråd.............................................................. 24 

 
6 Referenser ......................................................................................... 25 



 

1 
 

Sammanfattning 
Fastigheten Delebäckstorp 1:4 planlades 1983 för fritidshusområde. 

Markägaren arbetar nu för en ändring av detaljplanen för att möjliggöra 

flexiblare byggrätter. EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Delebäcks 

skogsfastigheter att ta fram förslag på skyddsåtgärder för förekommande 

skyddade arter. En samrådshandling från 2021 finns framtagen för ändring av 

befintlig detaljplan. Det är utifrån detta förslag som bedömningar för 

respektive art har gjorts i syfte att utreda om artskyddet för desamma 

aktualiseras med planerad ändring av detaljplan.  

Sammantaget omfattas 18 strikt skyddade arter (fåglar och fladdermöss) samt 

4 nationellt fridlysta arter av denna utredning. För att inte riskera medföra 

risk att områdets kontinuerliga ekologiska funktion för de strikt skyddade 

arterna bryts har skyddsåtgärder identifierats och implementerats i 

detaljplanen. Dessa skyddsåtgärder omfattar bevarandet av natur med höga 

naturvärden (klass 2 i genomförd naturvärdesinventering). Tillsammans med 

övrig planlagd mark för park upprätthålls kärnområden med höga 

naturvärden samt spridningsvägar för växter och djur inom området för 

detaljplan.  

Med utgångpunkt från föreslagna ändringar av detaljplan i kombination med 

identifierade skyddsåtgärder kommer områdets kontinuerliga ekologiska 

funktion för de strikt skyddade arterna att bevaras.  

För att ett genomförande av detaljplanen inte ska medföra att skyddade arter 

riskerar skadas eller dödas rekommenderas ytterligare skyddsåtgärder 

genom tidsrestriktioner i samband med byggnation. Dessa tidsrestriktioner 

bör hanteras inom respektive bygglovsansökan. Det kan exempelvis handla 

om att skog och träd ej avverkas under tiden för fåglar häckningssäsong.  

För nationellt fridlysta arter, som i detta fall är fyra arter av orkidéer som alla 

har en livskraftig förekomst i Sverige, kommer majoriteten av plantorna 

bevaras genom att deras växtplatser planläggs som park eller naturmark. Det 

kan dock i samband med ansökan om bygglov finnas skäl att utreda om ett 

bestånd av orkidéer påverkas. I detta fall kan en dispensansökan för 

artskyddet behöva upprättas som specificerar eventuella skyddsåtgärder. 

Rapporten i sin helhet visar vilka arter som kan komma att påverkas av detalj-

planens antagande samt hur skyddsåtgärder kan utformas för att detaljplane-

området fortsatt ska ha en kontinuerlig ekologisk funktion för skyddade arter. 

Skyddsåtgärder innefattar dels bevarandet av kärnområden med höga natur-

värden och spridningsvägar inom detaljplaneområdet, dels hantering av art-

skyddet i samband med bygglovsansökningar.   
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1 Inledning 
Fastigheten Delebäckstorp 1:4 planlades 1983 för fritidshusområde. 

Fastighetsägaren. Delebäcks skogsfastigheter, vill nu pröva en ändring av 

detaljplanen för att möjliggöra flexiblare byggrätter. Ändringen syftar till att 

möjliggöra en högre utnyttjande grad samt högre byggnadshöjd inom 

kvartersmark för bostäder.  

EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Delebäcks skogsfastigheter att ta 

fram förslag på skyddsåtgärder för förekommande skyddade arter.  

Det inventerade området ligger ca 9 km sydöst om Gullspångs tätort. Det är 

beläget på östsidan av den höjdrygg som ligger mellan Skagersvik och 

Gudhammar (Figur 1). 

Figur 1. Översiktskarta av detaljplaneområdet Delebäckstorp, Gullspång kommun. 



 

3 
 

1.1 Artskyddsförordningen 
Skyddade arter regleras av artskyddsförordningen (ASF 2007:845). Samtliga 

arter som är listade i förordningens bilagor är skyddade, vilket innebär förbud 

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

4a § är strikt skyddade. Detta innebär att för vilt levande djur som har 

markerats med N eller n i bilaga 1 till artskyddsförordningen är det förbjudet 

att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden och viloplatser (4a § 

punkt 4). För fåglar är en störning förbjuden om möjligheten att bibehålla 

populationen på en tillfredställande nivå påverkas negativt (4 § punkt 4a och 

4b artskyddsförordningen). Samtliga av Sveriges cirka 350 inhemska 

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

Ny vägledande dom från EU (C-473/19 och C-474/19) säger vidare att ett 

områdes kontinuerliga ekologiska funktion (KEF) inte får förstöras för arter 

som är strikt skyddade enligt ASF §4 och 4a§, vilket kan ske genom en direkt 

åtgärd eller genom gradvis försämring av livsmiljön. Detta skiljer sig från 

tidigare bedömningar av artskydd som antog att artskyddet aktualiserades 

först om artens gynnsamma bevarandestatus påverkades. EU-domen innebär 

att en strikt skyddad art är skyddad oavsett dess gynnsamma 

bevarandestatus. 

1.2 Bedömningsgrunder utifrån detaljplanens  
utformning  

Området berörs i sin helhet av ett förslag till byggnadsplan från 1983 

(Gullspångs kommun 1983). En samrådshandling från 2021 finns framtagen 

för ändring av denna detaljplan (Gullspångs kommun 2021). Figur 2 visar 

förslag på utformning av detaljplanen. Det är utifrån detta förslag samt 

tillkommande skyddsåtgärder (se avsnitt 3.5 och 3.6) som bedömningar 

kommer göras om påverkan på natur och i synnerhet skyddade arter. 

1.3 Markhistorik  
Nedan beskrivning, av utredningsområdets markhistorik, är hämtad från Pro 

Natura (2022): 

Enligt den gamla ekonomiska kartan (Häradskartan från 1877–1882) så var 

stora delar av inventeringsområdet vid denna tid ängsmark. I området finns 

fortfarande äldre ädellövträd kvar från denna tid varav en del med 

hamlingsspår. Ängsmarkerna runt Sjötorp utgjordes av lövängsmark, vilket 

också den gamla Häradskartan visar genom mängder av lövträdstecken i 

ängsmarken. Också Generalstabskartan från 1910 visar att området i stort var 

lövklätt. Mindre ytor var odlad mark. I den norra kanten fanns utmark täckt av 

lövrik barrskog, med all säkerhet granskog.  
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Bebyggelse fanns vid Stora Sjötorp samt ett torp längre västerut – Lilla 

Sjötorp. Rester efter odlingslandskapet – åkerhak och åkerterrasser, 

stenrösen och gamla träd med hamlingsspår – finns spritt i området.  

Ekokartan från 1960 visar att öppen mark finns där det tidigare varit 

åkermark. Endast ett par åkerlappar var vid denna tidpunkt uppodlade. 

Torpet Lilla Sjötorp är nu borta. I den norra delen av inventeringsområdet 

fanns vid denna tid fortfarande barrskog. Under det senaste halvseklet har 

området vuxit igen med främst lövskog med stor ädellövsinblandning. I de 

övre västra delarna har avverkningar skett och markerna har sedan planterats 

med gran som nu är ca 20–30 år gammal. I de norra delarna har barrskogen 

nyligen avverkats.   

 

 

Figur 2. Ändring av förslag till byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp. 
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2 Genomförande 
Artskyddsutredningen för detaljplanen Sjötorp har genomförts med följande 

moment: 

◆ En sammanställning av de fridlysta och skyddade arterna som har 

noterats inom detaljplaneområdet. 

◆ För dessa arter studeras fynd i Artportalen från detaljplaneområdet 

och omgivningarna. 

◆ 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 (2022) Naturvärdesinventering (NVI), Delebäckstorp, 

Gullspångs kommun. d 2022-09-26. 

◆ Nattbakka ord & natur (2022). Inventering av fladdermöss i samband med 

detaljplanering av Stora Sjötorp, Gullspångs kommun. 2022-09-25. 

I denna utredning behandlas fågelarter som är prioriterade i 

naturvårdssammanhang, det vill säga arter som antingen är rödlistade eller 

upptagna i fågeldirektivets bilaga 1. 

För samtliga fridlysta och skyddade arter har fynd från Artportalen hämtats 

för ett område som omfattar detaljplaneområdet och omgivningarna, 

observerade under perioden 2000-01-01 – 2022-08-31.  

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-
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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 och nationellt.  

2.4 Förslag på skyddsåtgärder  
I de fall fridlysta och skyddade arter bedöms påverkas negativt av föreslagen 

detaljplan kommer skyddsåtgärder presenteras i syfte att minska denna nega-

tiva påverkan på berörda arter (i linje med skadelindringshierarkin). Skydds-

åtgärder syftar dels till att minska risken att individer skadas eller dödas ge-

nom en exploatering, samt för att säkerställa att arten kan fortleva i livskraf-

tiga bestånd i närområdet.  
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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. H = häckning och MH = möjlig häckning. 

Fladdermöss ASF 

4 § 

ASF 

4a § 

Rödlistning  

/ FD 1 

Habitatdirektivets beva-

randestatus 

Före-

komst 

Större brun- 

fladdermus 

 
x LC Gynnsam, stabil trend Förbifly-

gande 

Nordfladdermus 
 

x NT Gynnsam, stabil trend Spridd 

Dvärgpipistrell 
 

x LC Gynnsam, stabil trend Spridd 

Vattenfladdermus 
 

x LC Gynnsam, stabil trend Spridd 

Brunlångöra 
 

x NT Gynnsam, stabil trend Spridd 

Mustasch- 

fladdermus  

/tajgafladdermus 

 
x LC / LC Otillfredsställande, 

okänd trend/ Gynnsam, 

stabil trend 

Spridd 

Fåglar ASF 

4 § 

ASF 

4a § 

Rödlistning  

/ FD 1 

Trend 

20 års förändring* 

Häckning  

(fåglar) 

Buskskvätta  x 
 

NT Måttlig minskning H 

Drillsnäppa x  NT Måttlig minskning MH 

Grönfink  x 
 

EN Kraftig minskning MH 

Grönsångare x 
 

NT Måttlig minskning MH 

Kråka  x 
 

NT Måttlig minskning MH 

Mindre hackspett X  NT Stabil 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 MH 

Talltita  x 
 

NT Måttlig minskning MH 

Ärtsångare  x 
 

NT Måttlig minskning MH 
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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. 

Växter ASF 8 § Rödlistning 

Grönvit nattviol x LC 

Jungfru Marie nycklar x LC 

Nattviol x LC 

Tvåblad x LC 

3.3 Utpekade naturvärdesobjekt och övriga 
värdefulla livsmiljöer inom detaljplaneområdet 

Figur 3 visar naturvärdesklassade objekt inom detaljplaneområdet, totalt 11 

st där två objekt hyser högt naturvärde, ett objekt hyser påtagligt naturvärde 

och sju objekt hyser visst naturvärde. Siffror på kartan hänvisar till biotopan-

givelse 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 genomförandet av detaljplanen. Biotoper med förhöjda 

naturvärden kan kopplas till olika arters livsmiljöer och ger därmed en upp-

skattning över hur stor areal livsmiljö en art förlorar.  

Inom detaljplansområdet finns även ett flertal nyckelbiotoper och naturvär-

den utpekade av Skogsstyrelsen, samt områden som är värdekärnor för grön 

infrastruktur av biotoperna ädellövskog, triviallövskog och barrskog (figur 4 

och 5).  

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

området (efter Pro Natura 2021). 

ID på karta 

i figur 3 

Biotop (angivelse från naturvärdesinventeringarna) NVI-klass Areal (ha) 

1 Triviallövskog med ädellövsinslag 4 2,85 

2 Lövängsrest av ek-lindtyp, triviallövskog med 

ädellövsinslag 

2 5,57 

3 Block och stenstrand 4 0,58 

4 Triviallövskog med ädellövsinslag 3 3,87 

5 Triviallövskog med ädellövsinslag 4 0,96 

6 Triviallövskog med ädellövsinslag 4 6,67 

7 Aspskog, triviallövskog med ädellövsinslag 2 5,42 

8 Viltvatten 4 0,06 

9 Triviallövskog med ädellövsinslag 4 5,02 

10 Triviallövskog med ädellövsinslag 4 1,16 

11 Triviallövskog med ädellövinslag 4 0,82 
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Figur 3. Naturvärdes- 

objekt inom detaljplane-

området. Siffror visar ID 

för biotopbeskrivning i 

tabell 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Naturvärdesob-

jekt tillsammans med 

utpekade värdekärnor 

för ädellövskog, trivial-

lövskog och barrskog. 

GI= Grön infrastruktur. 

Siffror visar ID för na-

turvärdesobjekten.  
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Figur 5. Naturvärdesob-

jekt tillsammans med 

utpekade nyckelbiotoper 

och naturvärden. Siffror 

visar ID för naturvärdes-

objekten. 

 

 

 

 

3.4 Markanvändning utanför detaljplaneområdet 
Förekomster av biotoper och livsmiljöer utanför detaljplaneområdet finns del-

vis beskrivet/karterat i olika biologiska databaser som Skogsstyrelsens sko-

gens pärlor, Länsstyrelsens lövskogsinventering, skyddsvärda träd och un-

derlag för grön infrastruktur samt Jordbruksverkets ängs- och betesmarksin-

ventering. Figur 6 visar förekomster av dessa områden i ett omgivande land-

skap runt detaljplaneområdet.  

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.    
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3.5 Inarbetade skyddsåtgärder  
I samband med ändring av förslag till byggnadsplan kommer majoriteten av 

naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 2 – högt naturvärde – planläggas 

som naturmark enligt karta i figur 7. Denna skyddsåtgärd kommer medföra 

att detaljplaneområdets skogar med de höga naturvärdena finns kvar till gagn 

för växter, fåglar och fladdermöss. Utöver denna skyddsåtgärd kommer stor 

del av det övriga detaljplaneområdet planläggas som park vilket upprätthåller 

gröna stråk och bidrar till lokal grön infrastruktur (figur 2, ändring av förslag 

till byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp). 

 

Figur 6. Kända naturvärden utanför detaljplaneområdet. GI=Grön infrastruktur.  
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3.6 Förslag på övriga skyddsåtgärder 
I samband med ansökan om bygglov inom kvartersmark bör detaljplanen in-

formera om att området hyser vissa höga naturvärden och att följande 

skyddsåtgärder kan vara aktuella att tillämpa: 

◆ Avverkning av träd sker utanför tiden för fåglars huvudsakliga häcknings-

period (1 april-15 aug).  

o Denna skyddsåtgärd syftar till att minska risken att fladdermöss, 

fåglar och ägg skadas eller dödas. 

Figur 7. Planområdet med ytor som ska bibehållas som naturmark. Gröna pilar visar exempel på 

spridningsvägar inom detaljplaneområdet som kan upprätthållas genom att stor del av ytan  

mellan användningsgränserna kommer planläggas som park (se figur 2). 
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◆ Avverkning av särskilt skyddsvärda träd (Naturvårdsverket 2022) bör und-

vikas. Om avverkning planeras ska detta föregås med samråd med tillsyns-

myndighet, enligt 12 kap 6 § Miljöbalken. 

o Denna åtgärd syftar till att minska risken att skada eller döda flad-

dermöss samt att riskera påverka områdets kontinuerliga ekolo-

giska funktion för hålhäckande fågelarter samt fladdermöss genom 

att tillgången till boträd betydligt minskar.  

◆ Användning av närvarostyrd belysning och/eller svaga, nedåtriktade lam-

por som inte belyser skogskanter eller vatten för att minska påverkan på 

ljuskänsliga fladdermusarter. 

◆ Montering av holkar för fladdermöss (för kolonier och tillhåll av enskilda 

individer) kan genomföras om boträd riskerar försvinna. 

3.7 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 påver-

kan att artskyddet för respektive art aktualiseras. För varje art finns underlag 

till bedömningarna redovisade under avsnitt 4.  Figur 8 visar hur strikt skyd-

dade arter förekommer i förhållande till skyddsområden samt övrig mark som 

kommer planläggas som park (figur 2).  

Tabellen redovisar om arter riskerar skadas eller dödas vid genomförandet av 

detaljplanen (4§ punkt 1 och 4§ punkt 1 artskyddsförordningen) samt om 

möjligheten att bibehålla populationen på en tillfredställande nivå (4 § punkt 

4a och 4b artskyddsförordningen) eller att områdets kontinuerliga ekologiska 

funktion för arten riskerar brytas (4a §, punkt 4 artskyddsförordningen).  

3.8 Bedömning av påverkan på nationellt fridlysta  
I Tabell 5 presenteras en sammanställande bedömning av de nationellt frid-

lysta arterna och huruvida detaljplanens genomförande kan medföra sådan 

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

derlag till bedömningarna redovisade under avsnitt 4.  Figur 9 visar hur frid-

lysta arter förekommer i förhållande till skyddsområden samt övrig mark som 

kommer planläggas som park (figur 2).  

Tabellen redovisar om arter riskerar skadas eller dödas vid genomförandet av 

detaljplanen och om detta riskerar leda till att artens gynnsamma 

bevarandestatus riskerar försämras (6§ och 8§ artskyddsförordningen).  
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Figur 8. Fågelobservationer inom detaljplaneområdet i förhållande till användningsgränser för 

byggrätter samt områden som bevaras som natur. Observera att stor del av ytan mellan använd-

ningsgränserna kommer planläggas som park (se figur 2).  
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Figur 9. Fridlysta växter (orkidéer) inom detaljplaneområdet i förhållande till användningsgränser 

för byggrätter samt områden som bevaras som natur. Observera att stor del av ytan mellan  

användningsgränserna kommer planläggas som park (se figur 2). 
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Tabell 4. Bedömning av påverkan på strikt skyddade arter inom detaljplaneområdet. Bedömningen utgår från att inarbetade skyddsåtgärder vidtas (se avsnitt 3.5 och 3.6). 

KEF=kontinuerlig ekologisk funktion.  

Art  Risk att enskilda 
individer skadas 

eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som 
påverkas 

Skyddsåtgärder Dispensansökan 

Fladdermöss           

Vattenfladdermus 
Större brun- 
fladdermus 
 Nordfladdermus 
Brunlångöra 
Mustasch- 
fladdermus/ 
tajgafladdermus 
Dvärgpipistrell 

Nej Nej, givet att skyddsåtgärder vidtas som upprätthåller 
spridningsstråk och delar av de befintliga livsmiljöerna 
(se figur 7) samt att grova hålträd sparas i området. Om 
hålträd behöver avverkas ska det föregås med 12:6 sam-
råd där skyddsåtgärder kan anges. Byggrätter inom plan-
området riskerar inte att bryta KEF för arterna. 

Främst jakt- 
marker, i viss om-
fattning boträd 

Avverkning kan utföras mellan oktober 
och april. Grova hålträd ska sparas i 
största möjliga mån. Undvik belysning 
av omkringliggande marker. Montering 
av holkar för kolonier och tillhåll av en-
skilda individer kan genomföras om 
boträd riskerar försvinna.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

Fåglar           

Buskskvätta  Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer delvis bevaras inom detaljplaneområdet. 
Även utanför detaljplaneområdet förekommer lämpliga 
livsmiljöer för arten. Byggrätter inom planområdet riske-
rar inte att bryta KEF för arten. 

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april- 15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

Drillsnäppa Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer till stor del bevaras inom detaljplaneområ-
det (figur 8). Även utanför detaljplaneområdet förekom-
mer lämpliga livsmiljöer för arten baserat på rapporte-
ringar på artportalen. Byggrätter inom planområdet ris-
kerar inte att bryta KEF för arten. 

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april- 15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

Grönfink  Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer delvis bevaras inom detaljplaneområdet i 
kombination med att dessa förekommer spritt i omgiv-
ningarna, och en exploatering av planområdet riskerar 
inte att bryta KEF för arten. Huvudorsaken till att arten 
är kraftigt minskande är en sjukdom som sprids inom ar-
ten, och ej främst förlust av livsmiljö.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april- 15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 
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Art  Risk att enskilda 
individer skadas 

eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som 
påverkas 

Skyddsåtgärder Dispensansökan 

Grönsångare Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer till stor del bevaras inom detaljplaneområ-
det (figur 8). Även utanför detaljplaneområdet förekom-
mer lämpliga livsmiljöer för arten aren baserat på rap-
porteringar på artportalen. Byggrätter inom planområ-
det riskerar inte att bryta KEF för arten. 
  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april- 15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

Kråka  Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer till stor del bevaras inom detaljplaneområ-
det. Även utanför detaljplaneområdet förekommer 
lämpliga livsmiljöer för arten. Byggrätter inom planområ-
det riskerar inte att bryta KEF för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april- 15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

Mindre hack-
spett 

Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer till stor del bevaras inom detaljplaneområ-
det genom vidtagna skyddsåtgärder (figur 8). Även utan-
för detaljplaneområdet förekommer sannolikt livsmiljöer 
för arten då denna finns inrapporterad på artportalen 
här. Byggrätter inom planområdet riskerar inte att bryta 
KEF för arten. Om hålträd behöver avverkas ska det före-
gås med 12:6 samråd där skyddsåtgärder kan anges.  
  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april-15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

Rödvingetrast Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer delvis bevaras inom detaljplaneområdet. 
Även utanför detaljplaneområdet förekommer lämpliga 
livsmiljöer för arten baserat på rapporteringar på artpor-
talen. Byggrätter inom planområdet riskerar inte att 
bryta KEF för arten. 
 
 
  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april- 15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 
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Art  Risk att enskilda 
individer skadas 

eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som 
påverkas 

Skyddsåtgärder Dispensansökan 

Spillkråka  Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer till stor del bevaras inom detaljplaneområ-
det, dels genom triviallövskogar med asp, dels genom 
barrskogarna i södra delen av området. Spillkråkan kan 
även efter en viss fragmentering av området nyttja kvar-
varande skogsmarker för födosök och häckning. Även ut-
anför detaljplaneområdet förekommer lämpliga livsmil-
jöer för arten baserat på inrapporteringar på artporta-
len. Byggrätter inom planområdet riskerar inte att bryta 
KEF för arten. 

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april-15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg samt för att 
undvika betydande störning som med-
för att arten avbryter pågående häck-
ning.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

Stare  Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer till stor del bevaras inom detaljplaneområ-
det. Även utanför detaljplaneområdet förekommer 
lämpliga livsmiljöer för arten baserat på rapporteringar 
på artportalen. Byggrätter inom planområdet riskerar 
inte att bryta KEF för arten. Om hålträd behöver avver-
kas ska det föregås med 12:6 samråd där skyddsåtgärder 
anges.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april-15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg samt för att 
undvika betydande störning som med-
för att arten avbryter pågående häck-
ning. Montering av holkar kan genom-
föras om boträd riskerar försvinna.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

Svartvit flug-
snappare  

Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer till stor del bevaras inom detaljplaneområ-
det. Även utanför detaljplaneområdet förekommer 
lämpliga livsmiljöer för arten baserat på rapporteringar 
på artportalen. Byggrätter inom planområdet riskerar 
inte att bryta KEF för arten. Om hålträd behöver avver-
kas ska det föregås med 12:6 samråd där skyddsåtgärder 
anges.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april-15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg. Montering av 
holkar kan genomföras om boträd ris-
kerar försvinna.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

Talltita  Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer till stor del bevaras inom detaljplaneområ-
det, främst genom barrskogarna i södra delen men även 
blandskogar i mittersta delen av detaljplaneområdet. 
Även utanför detaljplaneområdet förekommer lämpliga 
livsmiljöer för arten baserat på inrapporteringar på art-
portalen. Byggrätter inom planområdet riskerar inte att 
bryta KEF för arten.  

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april-15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 
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Art  Risk att enskilda 
individer skadas 

eller dödas 

Risk att KEF bryts Funktioner som 
påverkas 

Skyddsåtgärder Dispensansökan 

Ärtsångare  Nej Nej. Livsmiljöer som fungerar som häckningsmiljö för ar-
ten kommer till stor del bevaras inom detaljplaneområ-
det. Även utanför detaljplaneområdet förekommer 
lämpliga livsmiljöer för arten baserat på rapporteringar 
på artportalen. Byggrätter inom planområdet riskerar 
inte att bryta KEF för arten. 

Häckningsplatser, 
födosöksområden 

Avverkning av häckningsmiljöer ska ej 
ske under häckningstid, 1 april- 15 au-
gusti, i syfte att undvika att skada eller 
döda individer och ägg.  

Nej, givet att 
skyddsåtgärderna 
vidtas 

 
 

Tabell 5. Bedömning av påverkan på nationellt fridlysta arter inom detaljplaneområdet. LC=livskraftig.  

Art Rödlistning Påverkan på artens gynnsamma 
bevarandestatus lokalt och  
regionalt 

Funktioner som 
påverkas 

Rekommendation  
dispensansökan 

Skyddsåtgärder Påverkan på 
gynnsamma be-
varande status 
nationellt 

Växter             

Grönvit nattviol 
Nattviol 
Jungfru Marie nycklar 
Tvåblad 

LC Om minst halva den lokala popu-
lationen / beståndet av arten för-
svinner genom en åtgärd bedöms 
artens lokala gynnsamma beva-
randestatus att påverkas nega-
tivt.  

Växtplats, livs-
miljö 

Om den enskilda byggrätten tar 
i anspråk växtplats för arten är 
där minst halva den lokala po-
pulationen påverkas behöver 
dispens från artskyddet att an-
sökas om.  

I samband med dispensansökan 
kan följande skyddsåtgärd före-
slås:  
 - Flytta plantor till ny lämplig 
växtplats med likande preferen-
ser och som kommer finnas 
kvar på sikt.  

Nej 
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4 Underlag för bedömning  
4.1 Strikt skyddade arter 

4.1.1 Fladdermöss 

Sammanfattande bedömning om påverkan på fåglar 

Enligt Nattbakka ord & natur (2022) är utredningsområdet av sådan ringa 
storlek att en exploatering sannolikt inte påverkar fladdermöss på regional 
skala. Mer lokalt riskerar jaktområden och flygvägar att försvinna. Genom vid-
tagande av skyddsåtgärder där områden med höga naturvärden för fladder-
möss bevaras som natur samt särskilt hänsyn till grova hålträd (se avsnitt 3.5 
och 3.6) bedöms detaljplanen inte medföra risk att området kontinuerliga 
ekologiska funktion bryts för fladdermusarterna.  

Sammanfattande beskrivning av fladdermusarternas livsmiljö 

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.  

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.  

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).  

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.  

Större brunfladdermus 

Större brunfladdermus är klassad som livskraftig och är knuten till det öppna 
kulturlandskapet och har sommarkolonier i hålträd.  

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.  
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4.1.2 Fåglar 

Sammanfattande bedömning om påverkan på fåglar 

Området för detaljplan hyser ett flertal fågelarter som idag är missgynnade el-

ler hotade. För att möjliggöra att arterna ska kunna fortleva i området och 

dess närhet har skyddsåtgärder vidtagits som dels säkerställer kärnområden 

med höga naturvärden inom området för detaljplan (figur 7), gröna sprid-

ningsstråk finns inom hela detaljplaneområdet som en konsekvens av en plan-

läggning där stor andel av området planläggs som park (figur 2). Läs mer om 

skyddsåtgärder under avsnitt 3.5 och 3.6. Utöver detta ligger även området för 

detaljplan i direkt anslutning till skogs- och jordbruksmark och förekom-

mande arter finns inrapporterade inom omgivningarna (ca 10 km radie) på 

artportalen mellan åren 2000–2022 vilket indikerar att omgivningarna hyser 

biotoper som stödjer upprätthållandet av arterna.  

Sammantaget resulterar detta i att den kontinuerliga ekologiska funktion som 

området har idag för förekommande arterna kommer finnas kvar vid genom-

förandet av detaljplanen. 

Sammanfattande beskrivning av fågelarternas livsmiljö 

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.  

Drillsnäppa 

Drillsnäppa är rödlistad som nära hotad (NT). Huvudorsaken till artens 
minskning är okänd men kan bero på igenväxning av stränder liksom på hän-
delser i övervintringsområdet. Arten bosätter sig på steniga och grusiga strän-
der, gärna med ett visst sandinslag, längs sjöar, större vattendrag och Öster-
sjökusten. Boet är en uppkrafsad grop i marken som placeras väl dolt i vege-
tation, mer sällan kan det även vara placerat på vegetationsfri mark eller inne 
i strandskog. Avståndet från vattenbrynet varierar. 

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 häcknings- 
miljöer. 

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. 

Kråka  
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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.  

Mindre hackspett 

Mindre hackspett är rödlistad som nära hotad (NT) på grund av minskning av 

kvalitet på artens habitat. Mindre hackspetten lever i löv- och blandskog med 

förekomst av äldre lövträd, i södra Sverige särskilt ädellövträd. Under vintern 

kan födosök ske även i äldre grandominerad skog. Lokalt kan även grov blad-

vass vara viktig vintertid. 

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. 

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 

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. 

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.  

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. 

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 

och gott om död ved. Murknande högstubbar är viktiga då de används till 

boplatser. Arten häckar möjligen i planområdets skogliga delar. 
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Ärtsångare   

Ärtsångare häckar i öppen skog med gläntor och buskage, trädgårdar med 

buskar, talldungar och ibland i ren buskmark. Boet byggs i en tät buske och fö-

dan består av insekter. Arten flyttar under vintern till Afrika. Under invente-

ringen noterades en individ som sjungande i maj vilket bedömts som möjlig 

häckning. 

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).  

Arterna presenteras i bokstavsordning utifrån artens svenska namn. 

Sammanfattande bedömning om påverkan på växter 

De nationellt fridlysta orkidéerna som finns inom området är samtliga livs-

kraftiga (LC). De flesta plantor växer i områden som inte kommer påverkas av 

byggnation (figur 9). Dock kan bestånd ändå riskera påverkas beroende på 

hur anläggningsytor i samband med byggnation nyttjas. Av denna anledning 

ska man i samband med ansökan om bygglov utreda om dispensansökan be-

höver upprättas för berörd art/arter. Om en växtplats tas i anspråk och minst 

halva den lokala populationen försvinner är åtgärden sannolikt dispenspliktig. 

Dispens söks hos länsstyrelsen i Västra Götalands län. I samband med dispens 

kan skyddsåtgärder föreslås som innebär flytt av orkidén. För ett antal arter 

(orkidéer) rekommenderas flytt av individer eller bestånd. En sådan flytt ska 

utföras av sakkunnig ekolog.  

Påverkan på en mindre andel av orkidéerna bedöms ej medföra risk att arten 

gynnsamma bevarandestatus påverkas negativ.  

Sammanfattande beskrivning av växternas livsmiljö 

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 klassas som livskraftig (LC).  

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 klassas som livskraftig (LC). 

Nattviol  
Nattviol växer på frisk-fuktig mark, på naturbetesmark, hedar, slåttermarker, 
rikkärr, vägrenar, sydbranter och skogssluttningar. Nattviol ganska-vanlig-
sällsynt och klassas som livskraftig (LC).  

Tvåblad 

Tvåblad växer på frisk-fuktig, gärna halvskuggig, näringsrik mark, i lövskogar, 
på lövängar och i skogsmark. Arten är kalkgynnad. Tvåblad är vanlig och klas-
sas som livskraftig (LC). 
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5 Bra att känna till 
5.1 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 och hålhäckande fågelarter) 

och därmed påverka KEF eller möjligheten att bibehålla populationen på en 

tillfredställande nivå, rekommenderas montering av ett stort antal holkar an-

passade för respektive art. Holkarna ska monteras i den direkta närheten till 

detaljplanen, i skogsbryn 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.  

5.2 Dispensansökan och 12:6 samråd 
Avverknings av träd och skogsbestånd under fåglar häckningstid kan aktuali-

sera artskyddet genom påtaglig risk att skada eller döda individer och ägg. Om 

en sådan åtgärd planeras genomföras behöver dispens sökas hos länsstyrel-

sen i Västra Götalands län.  

Om särskilt skyddsvärda träd riskerar påverkas ska detta föregås med ett 

samråd med länsstyrelsen i Västra Götalands län (enligt 12 kap 6§ Miljöbal-

ken). 
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