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Fördjupad artskyddsutredning vid
Solbergamarken, Borgholms kommun
Uppdrag
Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom AB på uppdrag av Borgholms kommun.
Rapporten är ett underlag till samråd med Länsstyrelsen Kalmar län i enlighet med 12 kap. 6
§ miljöbalken. Borgholms kommun arbetar med att ta fram en detaljplan med byggnation av
bostäder och anläggning av våtmark/dammar på fastigheterna Solberga 3:1 och Tings Ene
1:14 belägna mellan Borgholm och Köpingsvik, Borgholms kommun, figur 1.
Analys och författande av rapport har genomförts av Charlotte Liljencrantz, Johnny de
Jong och Alexander Eriksson.

Figur 1. Översiktskarta detaljplaneförslag vid Solbergamarken. Plangränsen har markerats med blå linje.
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Bakgrund och syfte
Detaljplaneförslaget vid Solbergamarken innebär en utbyggnad av tätorten Borgholm med ca
30 tomter för bostadshus samt anläggande av våtmark i form av ett par dammar för
dagvattenhantering i området, figur 2 och 3.
Naturinventeringar har utförts inom planområdet under år 2011, 2015 och 2016.
Inventeringarna år 2015 genomfördes av Calluna AB och utgjordes av en
naturvärdesinventering enligt svensk standard (SIS:s standard ftSS 199000:2014) inklusive
fördjupade artinventeringar avseende insekter, fåglar och groddjur. Efter ett tidigt samråd
med Länsstyrelsen Kalmar län gav Borgholms kommun Calluna AB i uppdrag att ta fram en
artskyddsutredning i syfte att identifiera vilka arter som omfattas av artskydd i enlighet med
artskyddsförordningen (2007:845) samt om risk för påverkan av dessa arter föreligger till
följd av planförslaget. Under april 2016 har Ecocom genomfört en kompletterande
inventering av groddjur med särskilt fokus på långbensgroda. Inventeringsområdet omfattade
omgivande områden i östlig och västlig riktning (ca 1 km från plangränsen, Fig. 4)).
Föreliggande rapport utgör en fördjupad utredning av de skyddade arter som identifierats i
den föregående artskyddsutredningen. Syftet med utredningen är att på artnivå bedöma de
olika arternas förekomst i området genom identifiering av förekommande habitat,
spridningsvägar och barriärer. Tillsammans med information om arternas bevarandestatus
och känslighet har detta utgjort underlag i bedömningen av planförslagets påverkan på de
respektive arterna. Utredningen omfattar även förslag på ekologiska anpassningar av
detaljplanens utformning samt rekommendationer i samband med anläggningsarbeten vid ett
genomförande av planen.

Figur 2. Område för förslag till detaljplan vid Solbergamarken. Plangränsen har markerats med blå linje.
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Figur 3. Detaljplaneförslag för Solbergamarken. I den norra delen planeras en våtmarksmiljö med anläggande
av dammar. I den södra delen planeras ca 30 tomter för bostäder (rosa fyrkanter). Tomter i det nordvästra
hörnet i kartbilden har utgått från aktuellt planförslag.

Aktuella arter
I tabell 1 redovisas de skyddade arter som observerats i tidigare inventeringar i planområdet
och som i den översiktliga artskyddsutredningen bedömts riskera att påverkas negativt av
åtgärder i den planerade detaljplanen.
Tabell 1. Skyddade arter vid Solbergamarken, arternas hotstatus enligt rödlistan, samt hänvisning till den
paragraf i artskyddsförordningen där arterna finns listade.
Svenskt namn
Ängspiplärka
Törnskata
Gulsparv
Större vattensalamander
Mindre vattensalamander
Åkergroda
Långbensgroda
Vanlig padda
Trollpipistrell
Dvärgfladdermus
Sankt Pers nycklar
Tvåblad

Vetenskapligt namn

Anthus pratensis
Lanius collurio
Emberiza citinella
Triturus cristatus
Lissotriton vulgaris
Rana arvalis
Rana dalmatina
Bufo bufo
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pygmaeus
Orchis mascula
Listera ovata
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§ i AF
4
4
4
4
6
4
4
6
4
4
8
8

Rödlista 2015
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)
Sårbar (VU)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Sårbar (VU)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
Livskraftig (LC)
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Kort om artskyddsförordningen
Artskyddsförordningen har sitt ursprung i EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv,
vilkas bestämmelser har inarbetats i svensk lagstiftning genom 7 och 8 kap. miljöbalken,
förordningen om områdesskydd samt artskyddsförordningen.
Direktivens övergripande syfte är att bibehålla och säkra den biologiska mångfalden
genom att bevara eller återställa gynnsam bevarandestatus (det vill säga bevara livskraftiga
populationer), samt att bevara naturligt förekommande livsmiljöer för de arter och miljöer
som finns listade i direktivets bilagor, (Naturvårdsverket 2016a).
Bedömningen av en arts bevarandestatus baseras på fyra olika faktorer: antal individer,
utbredning, kvalitet i miljön, trend och framtidsutsikter. För att en art ska anses ha gynnsam
bevarandestatus ska samtliga faktorer vara tillräckligt uppfyllda i enlighet med framtagna
referensvärden (Naturvårdsverket 2016b). Vidare bedöms artens bevarandestatus på olika
geografiska nivåer (bl a lokal och nationell) samt på biogeografiska nivåer, som baseras på
en regionindelning inom EU: kontinental, boreal, alpin, baltiska och atlantisk. Norra delen av
Öland ingår i den boreala regionen och den södra delen i den kontinentala (Artdatabanken,
2014).
Fridlysning av arter som bedöms vara hotade, sällsynta eller utsatta för omfattande
insamling av något slag är en del i arbetet med att bevara och främja olika arters
bevarandestatus. Bestämmelser om fridlysning finns i artskyddsförordningens 4-9 §§.
De arter som identifierats vid Solbergamarken och som är föremål för föreliggande
utredning omfattas av artskyddsförordningens 4, 6 och 9 §§ (tabell 1). Nedan följer en kort
redogörelse av paragrafernas bestämmelser.
4§

Den 4 § omfattar alla vilda fåglar samt andra vilda arter av djur som anges bilaga 1 i
artskyddsförordningen och har markerats med bokstäverna N (= Arten kräver noggrant
skydd enligt Art- och habitatdirektivet) eller n (= arten kräver noggrant skydd enligt nationell
svensk bedömning). Även om alla fågelarter omfattas av bestämmelserna i 4 § bör enligt
Naturvårdsverkets handbok för artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009) arter som
omfattas av fågeldirektivets bilaga 1 samt arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i
skyddsarbetet.
För de djurarter som omfattas av 4 § är det förbjudet att:
1. Avsiktligt fånga eller döda.
2. Avsiktligt störa. Särskilt under djurens parnings-, uppfödnings, övervintrings- och
flyttningsperioder.
3. Avsiktligt förstöra eller samla in ägg.
4. Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Det är förbjudet att döda även enstaka exemplar av de skyddade djurarterna när syftet är att
just döda dem. I fråga om en verksamhet där syftet uppenbart är ett annat än att döda är det
rimligt att det krävs en risk för en påverkan på den skyddade artens bevarandestatus i
området för att utlösa förbudet, särskilt i fråga om fåglar (Naturvårdsverket 2016c).
6§

Enligt 6 § är det förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, ta bort
eller skada ägg, rom, larver eller bon för de vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa
djur som är upptagna artskyddsförordningens bilaga 2. I bilaga 2 framgår vidare vilket
geografiskt område som fridlysningen för respektive art gäller.
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8§

För de vilt levande kärlväxter, mossor, lavar , svampar och alger som omfattas av 8 § och
som är upptagna i bilaga 2 artskyddsförordningen är det förbjudet att plocka, gräva upp eller
på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna och ta bort eller skada frön eller andra
delar. I bilaga 2 framgår vidare vilket geografiskt område som fridlysningen för respektive
art gäller.
För de arter som omfattas av 6 och 8 § gäller inte samma skydd avseende arternas livsmiljö
såsom för arterna som omfattas av 4 §.

Artbeskrivning och bedömning
I följande avsnitt redogörs för förekomst, ekologi och habitatkrav samt bevarandestatus för
de arter som anges i tabell 1. För respektive art görs även en bedömning av risk för påverkan
på artens bevarandestatus till följd av den planerade detaljplanen i området. Utifrån dessa
parametrar lämnas sedan rekommendationer och anpassningar av detaljplanen för att
minimera risken för en negativ påverkan samt i de fall det är möjligt rekommendationer på
åtgärder som istället kan verka främjande på de respektive arternas bevarandestatus.
Bedömningen av bevarandestatus görs på lokal, regional och nationell nivå. Den lokala
bevarandestatusen definieras utifrån populationsnivå, vilket varierar mellan olika arter.
I analysen av de olika arternas förekomst på lokal nivå har förutom resultat från
genomförda inventeringar i området även observationer från bl a Artportalen inhämtats i ett
område om 2 km radie från planområdets gräns.

Ängspiplärka
Ängspiplärkan är vanligast i fjällen där nästan hälften av Sveriges ängspiplärkor häckar, men
arten är även vanlig i sydvästra Sverige, östra Svealand, Norrlands inland samt på Öland.
Arten flyttar över vintern mot sydvästra Europa eller Nordafrika. Ett visst antal övervintrar i
södra Sverige (Artdatabanken 2016a).
Ekologi

Ängspiplärkan är knuten till fuktiga gräsmarker och fukthedar, t.ex. betesmarker, högmossar,
alvarmark och strandängar (såväl i inlandet som vid kusten). Arten häckar i miljöer där trädoch buskskikt saknas eller är sparsamt förekommande. Fältskiktet bör vara måttligt uppväxt
och ängspiplärkan föredrar svagt eller måttligt hävdad mark framför hårdbetade ytor
(Artdatabanken 2016a).
Bevarandestatus

Ängspiplärkan har på nationell nivå minskat kraftigt under 1900-talet och arten är idag
rödlistad (NT nära hotad), men är inte upptagen i fågeldirektivets bilaga 1.
Orsaken till artens minskning är till stor del igenväxning, uppodling, dränering och
utdikning av jordbruksmarker. Varför ängspiplärkan även minskat kraftigt i fjälltrakterna är
mer okänt. Möjliga orsaker till minskningen kan vara klimatförändringar såsom (t.ex. ökad
torka) på övervintringsplatserna och längs flyttningsvägarna.
Ängspiplärkans har en relativt stark population på Öland med ca 5 500 par (Ottosson et al.
2012) vilket ger den största tätheten i södra Sverige.
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

Kartan i bilaga 2 visar en observation av ängspiplärka som gjordes i samband med
inventering av detaljplaneområdet vid Solbergamarken år 2015. I Artportalen finns inga
tidigare observationer registrerade inom 2 km radie från plangränsen.
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Inom planområdet och närmaste omgivningar förekommer lämpliga och attraktiva miljöer
för ängspiplärkan i anslutning till strandängarna närmast vattnet där också ängspiplärka
noterades i samband med inventeringen 2015. Ängspiplärkan hade ett varnande läte, vilket
togs som indikation för häckning.
Enligt detaljplaneförslaget planeras inga åtgärder på de ytor där strandängar förekommer i
området. Däremot innebär planförslaget att lerjord i området kommer att grävas ut och
ersättas med ett mer genomsläppligt fyllnadsmaterial, vilket betyder att strandängarna och de
naturliga vattensamlingarna i den norra troligen kommer att försvinna. Vid utformning av
detaljplanen vore det därför önskvärt med åtgärder som innebär att dagvatten fortsatt kan
ledas till detta område med betydelse för såväl fågel- som grodfauna (se nedan).
I samband med anläggande av intilliggande våtmark/dammar bör strandängen lämnas så
orörd som möjligt och undvika sönderkörning. Inga vägar eller stigar bör anläggas på
strandängarna och anläggningsarbeten bör undvikas under perioden april-augusti för att
minimera risken för störning av häckande fåglar. Vidare är det en fördel om marken i
fortsättningen kan hållas måttligt hävdad. Uppodling, ökad dränering och kultivering bör
undvikas.
Ecocom gör bedömningen att exploateringen inte kommer att påverka ängspiplärkans
bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå. Om föreslagna försiktighetsmått
vidtas görs bedömningen att ängspiplärkan fortsatt kan häcka i området.

Törnskata
Törnskatans globala utbredning sträcker sig från Atlantkusten till centrala Ryssland. I
Sverige förekommer törnskata i södra och mellersta delen av landet samt utmed
norrlandskusten. Törnskatan kommer till Sverige från sitt övervintringsområde i södra Afrika
under maj – juni (Artdatabanken 2016b).
Ekologi

Törnskatan häckar i skogsbryn, på hyggen samt i öppna busk- och snårmarker. Törnskatan
behöver täta buskage, både för häckning och som utsiktsplatser under sin jakt efter mat. Boet
byggs i en lämplig buske. Framför allt används taggbuskar som slån, ros och hagtorn, men
boet kan även placeras i enbuskar, gran och hallonsnår. Arten lever främst av stora insekter,
men även mer sällsynt smågnagare och småfåglar. Törnskatan har ett litet revir (ca 1 -3 ha)
och en stor variation av biotoper inom en liten yta är gynnsamt för arten (Artdatabanken
2016b).
Bevarandestatus

Törnskata har minskat i flera europeiska länder. Det svenska beståndet minskade ca 25-55 %
under slutet av 1900-talet, men har under de senaste 10 åren uppvisat en stabil population
(Artdatabanken 2016b). Den klassas därför som livskraftig på den svenska rödlistan.
Törnskatan är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1. Törnskata är allmän på Öland med ca
14 000 par (Ottosson et al. 2012), vilket är den största tätheten i södra Sverige, bland annat
på grund av att det här förekommer rikligt med buskmarker som är lämpliga för arten. Den
lokala bevarandestatusen för törnskata bedöms därmed vara gynnsam (Artdatabanken2016b).
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

I Artportalen finns endast en observation av törnskata registrerad sedan tidigare nom 2 km
från planområdet, bilaga 1. I samband med inventeringen 2015 noterades fem revir för
törnskata inom planområdet, bilaga 3. I inventeringsrapporten gjordes bedömningen att
Solbergamarken utgör en mycket värdefull mark för törnskatan och att planförslaget kommer
att innebära att lämpliga miljöer för födosök och häckning försvinner och att störning till
följd av ökad mänsklig aktivitet kommer att uppstå (Calluna 2015a och b). Det finns
anledning att anta att antalet revir överskattades något i den förra inventeringen.
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Detaljplaneområdet är totalt 2,5 ha och de ytor i området som utgör lämpligt habitat för arten
är sannolikt för litet för att hysa fem revir. Omgivande markområden inom 200-500 m utgörs
av villa- och stugbebyggelse. På andra sidan Lv 136, ca 200 m söder om planområdet, finns
dock gott om ytor med omväxlande skogs-, busk- och ängs-/alvarmark.
Ecocom gör bedömningen att vid en exploatering i enlighet med föreslagen detaljplan
riskerar ett eller ett par revir att förvinna. Anläggningsarbeten i området bör undvikas under
perioden april-augusti och buskrika kantzoner och diken i området bör behållas.
Grönområdena i den västra delen av planområdet respektive den norra bör behållas som
buskmark med inslag av slån, ros och hagtorn. Området bör i fortsättningen hållas hävdat.
Störning i form av ökad rekreation och mänsklig närvaro i området kan inverka negativt på
törnskatan varför gångvägar och -stigar genom buskmarken bör undvikas.
Om föreslagna försiktighetsmått vidtas görs bedömningen att törnskatan kan fortsätta att
häcka i området, dock sannolikt med något eller några färre revir. Exploateringen kommer
inte att påverka bevarandestatusen på lokal, regional eller nationell nivå.

Gulsparv
Gulsparv förekommer i hela Europa förutom i medelhavsregionen, samt österut till centrala
Asien. Gulsparv är utbredd i hela Sverige men förekommer mer sparsamt i Norrlands inland.
Talrikast är gulsparven i södra och mellersta Sverige samt utmed norrlandskusten.
Ekologi

Gulsparv häckar i öppna miljöer med inslag av träd och buskar. Arten förekommer främst i
anslutning till jordbruksmarker, men även på bland annat hyggen och kraftledningsgator.
Boet anläggs på marken eller lågt i en buske, ofta vid en stenmur, i ett dike eller ett
skogsbryn. De vuxna fåglarna livnär sig på frön och växtdelar, där spannmål är ett viktigt
inslag (Artdatabanken 2016c)
Bevarandestatus

Den svenska populationen av gulsparv har halverats sedan början av 1980-talet och under
perioden 2005-2014 har minskningen varit ca 40 % (Artdatabanken 2016c). Gulsparven
bedöms därför numera som sårbar på den svenska rödlistan. Arten har även minskat påtagligt
i bl a Danmark, Norge och Finland. Gulsparven finns inte upptagen i Fågeldirektivets bilaga
1. Minskningen beror sannolikt till stor del på förändringar i jordbrukslandskapet och
ändrade brukningsmetoder (Artdatabanken 2016c). Gulsparvens bevarandestatus på nationell
och biogeografisk nivå bedöms inte vara gynnsam. Arten är dock förhållandevis vanlig i det
öländska landskapet med ca 25 000 par (Ottosson et al. 2012).
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

I kartan i bilaga 4 redovisas de observationer av gulsparv som registrerades vid
inventeringen 2015. Sammantaget bedömdes tre revir finnas i området (Calluna 2015a och
b). I Artportalen finns sedan tidigare två observationer av gulsparv inom 2 km från
planområdet.
Gulsparvens habitatkrav är liknande törnskatans, men den föredrar ett något öppnare
landskap. Vid en realisering av detaljplanen bedöms värdefulla miljöer för gulsparven
komma att försvinna. I likhet med törnskatan är det viktigt att bibehålla buskmarkerna i
väster och norr samt gärna spara enstaka buskar och träd utmed diken och vägar.
Anläggningsarbeten bör undvikas i april-augusti och gångvägar och -stigar som kan öka den
mänskliga aktiviteten i områdena med buskmarker bör undvikas.
Om föreslagna försiktighetsmått vidtas görs bedömningen att gulsparven kan fortsätta att
häcka i området, dock sannolikt med något eller några färre revir. Exploateringen kommer
inte att påverka bevarandestatusen på lokal, regional eller nationell nivå.
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Långbensgroda
Långbensgrodans huvudsakliga utbredningsområde är Centraleuropa. I Nordeuropa
finns mindre reliktpopulationer i Nordtyskland, sydöstra Danmark och i
sydöstligaste Sverige: i sydöstra Skåne, i ett större område från Blekinge till sydöstligaste
Småland (Torsås och Kalmar kommuner) samt på Öland (Mittlandet och på norra delen av
ön), där också är världens nordligaste lokaler av långbensgroda finns (Naturvårdsverket
2013b och Artdatabanken 2016d).
Ekologi

Långbensgrodan leker i små, grunda, fiskfria och permanenta vatten, oftast i eller i
anslutning till lövskogsbestånd. Det är viktigt att det finns olika typer av småvatten i
områden där långbensgrodan förekommer. Normala år har de grunda vattnen bäst
reproduktion eftersom de värms upp snabbt på våren, men under år med torka kan det vara i
de djupa vattnen som reproduktionen lyckas bäst eftersom de grunda vattnen torkar ut för
tidigt (Länsstyrelsen Blekinge län, 2009).
För födosök och övervintring föredrar långbensgrodan lövskog med inslag av fuktiga
gräsmarker, naturbetesmarker och sumpskog. Lövskog bör därför finnas i anslutning till
lämpliga lekvatten. På sommaren rör sig arten över stora skogsområden med helst ett stort
inslag av lövskog, sumpskog, kärr eller bäckar (Artdatabanken 2016d).
Leken för långbensgrodan börjar tidigare än för någon annan grodart i Sverige och
normalt läggs romklumparna i mars och en bit in i april (Artdatabanken 2016d).
Bevarandestatus

I Sverige är antalet lokaler få och en minskning av populationen pågår vilket har lett till att
arten bedöms som sårbar på den svenska rödlistan. Långbensgrodans bevarandestatus på
biogeografisk nivå bedöms vara dålig såväl i den boreala som i den kontinentala regionen.
Senaste åren har dock läget stabiliserats något för långbensgrodan och trenden har gått från
negativ till stabil (Artdatabanken 2013b). Den lokala bevarandestatusen för långbensgroda
bedöms inte heller vara gynnsam, även om Öland är det landskap i Sverige som har flest
kända lokaler för arten (Naturvårdsverket 2013b).
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

Inventering av långbensgroda har genomförts i området under april månad år 2015 och 2016.
Inventeringarna utgjordes av eftersök av romklumpar i vattenförekomster inom planområdet.
Under 2016 års inventering utökades inventeringsområdet till att även omfatta omgivande
områden i östlig och västlig riktning (ca 1 km från plangränsen) i syfte att identifiera
ytterligare habitat och möjliga spridningsvägar (Ecocom 2016).
Under 2015 påträffades romklumpar av långbensgroda på två ställen inom planområdet.
Dels i ett mindre våtmarksområde i det nordvästra hörnet, som numera utgått från det
aktuella planförslaget, dels i ett våtmarksområde på strandängarna i den östra delen av
planområdet. Under 2016 påträffades romklumpar i samma vatten samt på ytterligare två
ställen inom planområdet samt en vattensamling strax utanför planområdets östra gräns. I
den utökade inventeringen påträffades även ett antal potentiella lekvatten utan romklumpar.
Se karta bilaga 5.
Enligt Artportalen finns sedan tidigare inga registrerade fynd av långbensgroda inom ett
område om 2 km från plangränsen.
Samtliga fynd av långbensgroda är belägna i områden där ingen bebyggelse planeras
enligt planförslaget. Däremot är förslagets dammar planerade så att flera av de befintliga
lekvattnen kommer att påverkas. Vid en exploatering enligt planförslaget riskerar lekvatten
att försvinna och om anläggningsarbeten utförs under fel tid på året finns risk att individer av
långbensgroda kommer att dödas.
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Detaljplaneförslaget innebär också att lerjorden i vissa delar av planområdet kommer att
ersättas med mer genomsläppligt fyllnadsmaterial, vilket kommer att torka ut de fuktiga
områdena i den norra delen av planområdet. Dagvattendiket i den nordvästra delen av
planområdet kommer sannolikt att fyllas igen och ersättas av de planerade dammarna.
Våtmarksområdet längs i nordväst kommer inte att påverkas direkt av detaljplaneförslaget.
En exploatering enligt planförslaget kan dock innebära en indirekt påverkan genom
ytterligare isolering och fragmentering av området.
Ecocom gör dock bedömningen att om en rad skyddsåtgärder och försiktighetsmått iakttas
i samband med ett genomförande av detaljplanen så kan påverkan på långbensgrodan och
även groddjur i allmänhet minimeras i området och möjligen kan kvaliteten på området som
grodlokal förstärkas.
De planerade dammarna bör utformas så att åtminstone en sida får en väl tilltagen grund
zon genom att slänta av bottenstranden med landstigningsmöjligheter. Denna del anläggs så
att den ansluter mot lövskogsområdet. Vidare bör dammarna utformas med varierat djup där
en eller två dammar inte har ett djup på mer än 50 cm. Vidare måste dammarna fyllas med
sötvatten utan inblandning av något brackvatten och fisk eller kräftor får inte planteras in i
dammarna. Dammarna bör också vara solexponerade, fri från skuggande vegetation som
riskerar att skugga bör undvikas och det ska finnas förutsättningar för ett rikt insektsliv.
Utformningen av dammarna bör tas fram i samråd med expertis.
Anläggningsarbeten i den norra delen av planområdet och framför allt i anslutning till
dammarna och befintliga vattensamlingar bör inte utföras under perioden februari-oktober,
vilket omfattar lek- och larvperiod för flera groddjursarter. Ett annat hot mot långbensgrodan
är igenväxning varför en försiktig gallring där ett visst buskskikt sparas i det intilliggande
lövskogsområdet rekommenderas. Röjningsarbeten i skogsområdet bör dock undvikas under
augusti-februari då flera groddjur befinner sig i sitt landhabitat.
Dagvatten bör direktavledas till de fuktiga områdena i nordöst så våtmarkskaraktären i
området kan bibehållas.
Naturligt förekommande vattensamlingar och diken bör sparas i möjligaste mån och
dränering, utfyllnad eller sönderkörning av särskilt de intilliggande strandängarna i öster bör
undvikas.
Ecocom gör bedömningen att under förutsättning att föreslagna skyddsåtgärder genomförs
så kommer den planerade detaljplanen inte innebära någon negativ påverkan på
långbensgrodans bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå. Se även Ecocom,
2016, Inventering av långbensgroda samt analys av möjliga habitat och spridningsvägar runt
Solbergamarken i Borgholms kommun
Konnektivitet

Långbensgrodan hotas av en minskad konnektivitet (konnektivitet = ett mått på
spridningsmöjligheter) mellan olika leklokaler och populationer, vilket beror på
framväxandet av barriärer i form av bl a barrskogsplanteringar och bebyggelse
(Artdatabanken 2016d). Detta förhållande är också tydligt vid Solbergamarken, som är ett
mindre grönområde som omges av Kalmar sund, stug- och villabebyggelse samt Lv 136.
Spridningsvägarna mot omkringliggande områden är därmed få och små.
Enligt Artportalen samt en kartläggning av långbensgroda på Öland (Fridolf 2014) finns
inga kända lokaler inom 2 km radie från Solbergamarken. Detta innebär att populationen
alternativt populationerna vid Solbergamarken redan i nuläget är fragmenterade och
isolerade. Förutsättningarna för populationens/-ernas överlevnad på sikt är därmed redan nu
små.
Vid ett genomförande av detaljplanen skulle förutom åtgärder som säkrar tillgången på
lämpliga habitat och lekvatten inom planområdet även åtgärder som främjar utbytet med
närliggande områden och möjliga populationer kunna genomföras i enlighet med
Naturvårdsverkets gällande åtgärdsprogram för långbensgrodan (Naturvårdsverket 2013b).
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Figur 4. Exempel grodpassage under väg. Foto:Mats Lindqvist, Trafikverket.

Söder om Lv 136 finns en täktsjö vid ett nedlagt stenbrott ca 700 m från närmaste lekvatten
inom planområdet samt ett våtmarkområde ca 1 km sydväst om planområdet. Vid ett
genomförande av planförslaget kan områdena med bebyggelse utformas så att befintliga
gröna partier med lövträd och buskar samt eventuella nyplanteringar skapar korridorer med
lövskogsområden fram till Lv 136. Genom att vid Lv 136 anlägga en grodpassage i enlighet
med framtagna exempel från Trafikverket (Trafikverket, Temablad SKAPA. Natur,
groddjur) kan områdena sammanbindas och konnektiviteten mellan olika delpopulationer
därmed ökas. Se exempel i figur 4. Möjligheten och utformningen av dessa åtgärder bör
utredas vidare i samråd med expertis.
Fortsatta exploateringsplaner i närliggande områden bör nogsamt övervägas och
genomföras med försiktighet samt med hänsyn till långbensgrodan och övriga groddjur.
Ecocom gör bedömningen att ett genomförande av föreslagna försiktighetsåtgärder
kommer att innebära en positiv effekt på långbensgrodans bevarandestatus på såväl lokal
som biogeografisk nivå. Se även Ecocom, 2016, Inventering av långbensgroda samt analys
av möjliga habitat och spridningsvägar runt Solbergamarken i Borgholms kommun.

Större vattensalamander
Den större vattensalamandern förekommer i Götaland (ej Gotland), större delen av Svealand,
samt sparsamt i södra Norrlands kustland till södra Ångermanland. Arten förekommer i ett
större antal endast i Göta- och Svealands kust-trakter, i södra Sveriges inland samt på Öland
(Artdatabanken 2016e).
Ekologi

Större vattensalamander lever på land, med undantag av lekperioden och närmaste tid
därefter (april-juli) (Artdatabanken 2016e). Arten återfinns i småvattenlandskap, d.v.s.
mosaikartade landskap med ängs- och hagmarker, lövrik skog med död ved eller block i
markskiktet, samt god tillgång på fisk- och kräftfria småvatten (Naturvårdsverket 2007).
Höga förekomsttätheter av arten kan noteras till äldre kulturbygd med kalkberggrund och
hög lövskogsandel (Artdatabanken 2016e).
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Större vattensalamander återkommer i regel till samma vatten för att leka. De rör sig inte
långt utan håller sig inom ett begränsat område på omkring 50 – 200 meters radie kring sitt
lekvatten. Det finns dock observationer som visar att den också kan röra sig så långt som ca
1300 meter från sin lekdamm. Avståndet som individerna vandrar beror till stor del på det
omkringliggande landskapets struktur och förekomsten av lämpliga vandringsvägar. Det är
inte ovanligt att under denna period hitta individer på vägar, i trädgårdar, på industrimark, i
gräsmarker (Naturvårdsverket 2007). I sin landmiljö är större vattensalamander nattaktiv. På
dagen är den nedgrävd under jord och på natten söker den föda (Naturvårdsverket 2007).
De lekvatten som lämpar sig för reproduktion är permanenta vattensamlingar som gård-,
kreaturs-, och branddammar, grusgropar, lertäkter, naturliga kärr samt skogstjärnar. Det är
sällan så att lekvattnets storlek är mindre än 10 meter i diameter och grundare än 0,5 meter.
Riktigt bra lekvatten har höga kvaliteter med avseende på vattenkemi, solexponering och
temperatur. Svala och skuggade vatten med låga pH-värden eller höga koncentrationer av
kväve tycks undvikas i reproduktionssammanhang och den större vattensalamandern är
därför förhållandevis snäv i sitt val av lekvatten (Artdatabanken 2016e).
Bevarandestatus

Större vattensalamander har ett relativt stort utbredningsområde, men majoriteten av kända
förekomster är isolerade och de flesta förekomstlokaler ligger med större avstånd från
varandra. Arten har hög skyddsstatus i hela sitt europeiska utbredningsområde och anses
generellt vara på tillbakagång, vilket även gäller de svenska förekomsterna (Artdatabanken
2016e).
Bevarandestatusen för större vattensalamander har bedömts som dålig med en
nedåtgående trend i både boreal och kontinental biogeografisk region i Sverige
(Naturvårdsverket 2014). Enligt den svenska rödlistan har dock arten bedömts som
livskraftig, vilket baseras på utbredningsområde och förekomstarea. Försämringen avser
antalet habitat, lokalområden och reproduktiva individer (Artdatabanken 2016e). På nationell
och biogeografisk nivå bedöms därmed artens bevarandestatus inte vara gynnsam. Arten
förekommer i ett större antal endast längs kusterna i Götaland och Svealand samt på Öland
(Artdatabanken 2016e). Den lokala och regionala bevarandestatusen för arten bedöms därför
vara gynnsam.
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

Under 2015 års inventering påträffades ett flertal lekande individer av större
vattensalamander i ett grävt dagvattendike i den nordvästra delen av planområdet samt i
våtmarksområdet strax utanför planområdet i nordväst. Karta i bilaga 6 och figur 5. Enligt
Artportalen finns tidigare fynd av arten noterade i täktsjön ca 700 m sydväst om
fyndlokalerna i planområdet samt i en villaträdgård ca 1 km söder om planområdet. Se karta
bilaga 1.
Det lekvatten som identifierats nordväst om planområdet bedöms inte komma att påverkas
direkt av den planerade detaljplanen. En exploatering enligt planförslaget kan dock innebära
en indirekt påverkan genom ytterligare isolering och fragmentering av området.
Det förefaller som troligt att dagvattendiket enligt detaljplanen är tänkt att fyllas igen och
ersättas av de planerade dammarna i det intilliggande området. Det är viktigt att
anläggningsarbeten med att fylla igen dike och anlägga dammar inte utförs under perioden
februari-oktober, som omfattar spel- och larvperiod för större vattensalamander. Genom att
ersätta förlorat lekvatten med närliggande nya vattensamlingar, som med rätt metoder kan
utformas till ett bättre alternativ för större vattensalamander och andra groddjursarter bedöms
ingen negativ påverkan på artens fortplantningsmiljö komma att uppstå.
Som framgår av ovan föredrar större vattensalamander relativt djupa vatten med en
diameter om minst 10 diameter. Det finns därför en viss osäkerhet kring artens förekomst i
dagvattendiket. För en extra kontroll om artens förekomst i vattnet kan ytterligare
inventeringsåtgärder genomföras såsom t.ex inventering av yngel, vilket utförs i augusti-
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september, eller s k E-DNA (enviromental-DNA) där man genom ett vattenprov som tas i
maj-juni kan få fram vilka organismer som förekommit i en vattensamling/vattendrag under
den senaste treveckorsperioden.
Lövskogsområdet i de centrala delarna utgör ett troligt landhabitat för vattensalamandern i
området. Skogen bör bevaras och gallras och befintliga vattensamlingar i området bör
lämnas opåverkade. Möjliga övervintringsplatser som stenmurar, större stenar och död ved
bör också lämnas kvar inom och i anslutning till skogsområdet.
Större vattensalamander kräver generellt lite djupare lekvatten än långbensgroda vilket
kan förklara varför arten inte påträffats i vattensamlingarna i den östra delen av planområdet.
Anläggandet av dammar där en eller två dammar utformas något djupare, mer än 50 cm,
skulle vara främjande och öka antalet lekvatten för större vattensalamander i området. Även
större vattensalamander har behov av en sluttande strandzon särskilt under lekperioden och
då larverna är färdigutvecklade och ska ta sig upp till land. Skyddsåtgärder som i övrigt
anges för långbensgroda är även tillämpliga för större vattensalamander. Se föregående
avsnitt.
Om föreslagna skyddsåtgärder vidtas görs bedömningen att exploateringen inte kommer
att påverka bevarandestatusen för större vattensalamander på lokal, regional eller nationell
nivå.

Figur 5. Dagvattendike i den nordvästra delen av planområdet. Foto: Ecocom AB, Charlotte Liljencrantz.

Konnektivitet

Kartan i bilaga 6 påvisar att populationen av större vattensalamander vid Solbergamarken i
likhet med långbensgrodan är isolerad och fragmenterad. Åtgärder för att öka utbytet med
populationer i omgivande områden är därför nödvändiga för att på sikt kunna säkra artens
bevarandestatus på lokal nivå. Bevarande och skapande av spridningskorridorer och en
eventuell grodtunnel under Lv 136 kan även verka främjande för större vattensalamandern.
Se även föregående avsnitt Långbensgroda och Ecocom, 2016.
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Mindre vattensalamander
Mindre vattensalamander påträffas i hela Götaland, Svealand och södra Norrland upp till
södra Norrbotten och är i dessa områden relativt vanligt förekommande (Artdatabanken
2016f).
Ekologi

Mindre vattensalamander är till största delen ett landlevande djur men uppehåller sig gärna i
närheten av sina lekvatten där de befinner sig under leken som infaller i april-juni. Arten
förekommer i flera olika miljöer t.ex. jordbruks- till skogsmark och trädgårdar, men gärna i
lite fuktiga områden. Arten är aktiv under natten då den jagar. På dagen söker den gärna
skydd under stenar, stockar, lövhögar eller på andra fuktiga plaster. För övervintring krävs
frostfria platser såsom i stenrösen, hålor, skrevor och liknande. Även miljöerna för lekvatten
kan variera från permanenta till tillfälliga så länge de är fiskfria (Artdatabanken 2016f).
Bevarandestatus

Mindre vattensalamander är klassificerad som livskraftig på den svenska rödlistan och det
finns inga tecken på populationsförändringar (Artdatabanken 2016f). Artens bevarandestatus
bedöms vara gynnsam såväl på lokal, regional som nationell nivå.
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

Vid 2015 år inventering noterades mindre vattensalamander vid samma två lokaler inom och
i anslutning till planområdet som större vattensalamander. Se karta bilaga 7. Enligt
Artportalen finns inga registrerade fynd av mindre vattensalamander sedan tidigare i ett
område på 2 km radie från planområdet. Detta är troligen inte en korrekt bild av det verkliga
förhållandet då mindre vattensalamander är en relativt vanlig art.
Liksom för större vattensalamander riskerar lekvatten i dagvattendiket att försvinna i en
realisering av detaljplaneförslaget.
Föreslagna skyddsåtgärder för långbensgroda och större vattensalamander enligt ovan har
dock även en gynnande effekt på mindre vattensalamander.
Med föreslagna skyddsåtgärder bedömer Ecocom att den planerade detaljplanen inte
kommer att innebära någon negativ påverkan på mindre vattensalamanders gynnsamma
bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå.

Åkergroda
Åkergroda förekommer i norra, östra och delar av centrala Europa. Åkergrodan är Sveriges
vanligaste grodart och förekommer i hela landet utom i fjällkedjan (Artdatabanken 2016g).
Ekologi

Åkergroda lever gärna i olika typer av landmiljöer, men gärna där det är något fuktigare
såsom fuktiga ängsmarker och kärr och våta skogsmarker. Leken sker helst i fiskfria
småvatten och födan består framför allt av maskar, insekter och andra småkryp
(Artdatabanken 2016h).
Bevarandestatus

Åkergrodan är klassificerad som livskraftig på den svenska rödlistan (Artdatabanken 2014).
För tillfället finns inga hot mot åkergrodan. På kontinenten har arten minskat på många håll
under senare år, men i Sverige har inte en sådan trend observerats (Länsstyrelsen Blekinge
län 2016a). Artens bevarandestatus bedöms vara gynnsam på lokal, regional eller nationell
nivå (Artdatabanken 2014).
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Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

Åkergroda har i samband med inventeringarna 2015 och 2016 noterats på flera ställen inom
den norra delen av planområdet. Se karta bilaga 7. Enligt Artportalen finns inga åkergrodor
registrerade sedan tidigare i ett område om 2 km radie från plangränsen.
Identifierade lekvatten inom planområdet riskerar att påverkas vid en realisering av
detaljplaneförslaget. För bedömning av påverkan och tillämpliga skyddsåtgärder se
föregående avsnitt angående långbensgroda och större vattensalamander.
Detaljplaneförslagets påverkan på närliggande landhabitat för åkergrodan bedöms bli liten
då åkergrodan inte är lika selektiv som ovanstående groddjur. I omgivningarna förekommer
ett flertal ytor och områden med lämpliga miljöer och landhabitat.
Med iakttagna skyddsåtgärder gör Ecocom bedömningen att planerad detaljplan inte
innebär någon risk för påverkan på åkergrodans bevarandestatus på lokal, regional eller
nationell nivå.

Vanlig padda
Vanlig padda förekommer i större delen av Europa och österut mot Sibirien och söderut till
nordvästra Afrika. I Sverige förekommer arten i hela landet utom i fjällen (Artdatabanken
2016h).
Ekologi

Vanlig padda återfinns i en stor variation av livsmiljöer. Det viktiga är att miljön är rik på
fuktiga gömställen, omkullfallna träd, lövhögar, stenmurar m m. Vanlig padda kan därför
förekomma i såväl parker och trädgårdar som i löv- och barrskogar och åkermark. Under
lekperioden söker sig paddan till vatten såsom sjöar, tjärnar, myrgölar, strömmande vatten
och även små brackvattensamlingar (Artdatabanken 2016h). Lekvattnen kan ligga upp till 2
kilometer bort från övervintringsplatsen (Länsstyrelsen Blekingen län 2016b). Vanlig padda
övervintrar nedgrävd på frostfritt djup både på land och i vatten (Artdatabanken 2016h).
Bevarandestatus

Vanlig padda är klassad som livskraftig på den svenska rödlistan. Artens bevarandestatus
bedöms därför vara gynnsam på lokal, regional och nationell nivå.
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

Lekvatten för vanlig padda har vid inventeringarna år 2015 och 2016 observerats i
våtmarksområdet och på strandängarna i den nordöstra delen av planområdet Se karta bilaga
7. Vid den utökade inventeringen 2016 noterades även en fyndlokal i ett litet kärr ca 800 m
väster om det planområdet.
Identifierade lekvatten inom planområdet riskerar att påverkas vid en realisering av
detaljplaneförslaget. För bedömning av påverkan och tillämpliga skyddsåtgärder se
föregående avseende övriga groddjur.
Risken för minskning av landhabitat för vanlig padda till följd av planförslaget bedöms
som marginell. Vanlig padda är liksom mindre vattensalamander och åkergroda allmänna
arter med mindre specifika krav på sin livsmiljö. I omgivningarna förekommer allmänt med
miljöer lämpliga för artens landvistelse.
Bedömningen görs att med iakttagna skyddsåtgärder kommer detaljplaneförslaget inte att
innebära ett försvårande av upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för vanlig padda.
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Trollpipistrell
Trollpipistrellen förekommer i hela södra Sverige upp till Dalsland, Värmland, Västmanland,
Gästrikland, Hälsingland samt på Öland och Gotland. Under flyttningstiden i slutet av
augusti och i september förekommer ett stort antal individer vid kusterna framför allt i
Skåne, Blekinge, Småland och på Öland och Gotland. Det är sannolikt att Sydsverige berörs
av ett genomsträck från Ryssland och Balticum under denna period. Det finns även
observationer som visar på att en del individer stannar för övervintring på Gotland och
Öland.
Ekologi

Trollpipistrell föredrar skog med gläntor invid insektsrika sjöar eller kuster. Den jagar ofta i
gles, högstammig skog, över skogsbilvägar, i gläntor, vid sjöstränder och i trädalléer.
Trollpipistrellen kan ha sina yngelkolonier i trädhåligheter, holkar, boningshus och lador och
arten trivs således i såväl skogsmiljö som urbanmiljö.
På hösten flyttar trollpipstrellen söderut. Avstånden mellan sommar- och vintertillhåll kan
vara långa. Det finns även indikationer på att en del individer stannar för övervintring på
Öland och Gotland.
Bevarandestatus

Trollpipstrell har de senaste decennierna ökat kraftigt i södra Sverige och bedöms troligen
vara en del av en allmän expansion österifrån till Nordeuropa (Artdatabanken 2016i). I
Skåne, vissa områden i Blekinge, Småland, Öland, Gotland och Uppland anses arten ha en
fast förekomst. Arten bedöms ha en kraftig populationstillväxt och har i den svenska
rödlistan klassats som livskraftig.
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

Under 2015 genomfördes en fladdermusinventering genom utplacering av s k autoboxar i
området. Autoboxarnas placerades i lövskogsområdet i de centrala delarna av planområdet.
Se karta bilaga 8. De inspelade lätena från autoboxarna visade på förekomst av trollpipistrell
och dvärgpipstrell. Under inventeringen kunde dock inga kolonier konstateras. Inom området
finns heller inga äldre träd som skulle kunna utgöra boplatser.
Den påverkan som en exploatering vid Solbergamarken kan ha på trollpipistrell bedöms
som försumbar. Den potentiella negativa effekten som kan uppstå är om området som helhet
dräneras och blir torrare. Genom anläggningen av dammarna kan insektsproduktionen öka
vilket kan ha en positiv effekt och möjligen kompensera för övrig dränering. Den naturmiljö
som försvinner vid exploateringen är inte högprioriterade områden för trollpipistrellen, och
exploateringen kommer inte heller att medföra ökad isolering. Det är inte troligt att någon
koloni finns på platsen idag, och några speciella hänsyn i samband med exploateringen är
inte motiverad.

Dvärgpipistrell
Dvärgpipistrellen är en mycket vanlig fladdermusart i södra Sverige och förekommer upp till
Dalälven och kustnära delar av Gästrikland.
Ekologi

Dvärgpipistrellen förekommer i en variation av miljöer såsom, jordbrukslandskap, olika
typer av skogsmiljöer samt trädgårdar och parker i mer urban miljö.
Bevarandestatus

Dvärgfladdermusens population är ökande och bedöms i den svenska rödlistan vara
livskraftig. Artens bevarandestatus bedöms vara gynnsam (Naturvårdsverket 2013).
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Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

För förekomst vid Solbergamarken se föregående avsnitt Trollpipistrell.
En eventuell exploatering vid Solbergamarken kommer inte påverka artens bevarandestatus
varken lokalt eller regionalt. Det är inte troligt att någon koloni finns på platsen idag, och
några speciella hänsyn i samband med exploateringen är inte motiverad.

Sankt Pers nycklar
Sankt Pers nycklar är troligen vår vanligaste och mest utbredda orkidée och förekommer
spritt i södra Sverige och längs den Norska västkusten (Naturhistoriska riksmuseet, Den
virtuella floran, 2016).
Ekologi

Sankt Pers nycklar blommar i maj-juni och trivs på öppen, torr-frisk, kalkhaltig mark. Arten
förekommer i jordbrukslandskap och växer i lövlundar och ädellövskog, hällmark,
naturbetesmark, alvar och fuktängar (Artdatabanken 2016h).
Bevarandestatus

Sankt Pers nycklar klassas i den svenska rödlistan som livskraftig. På Öland och Gotland
förekommer arten särskilt rikligt pga de kalkhaltiga jordarna (Mossberg & Stenberg 2010).
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

Vid inventeringen 2015 noterades ett par exemplar av Sankt Pers nycklar vid gångvägen i
nord-sydlig riktning i de centrala delarna av planområdet. Se bilaga 9. Enligt artportalen
finns sedan tidigare observationer av Sankt Pers nycklar registrerade i en liten skogsdunge
vid stugbebyggelsen ca 400 m sydöst om plangränsen samt i ett lövskogsområde ca 1,2 km
sydöst om planområdet. Se karta bilaga 1.
Längs med skogskanten och vägdiket som löper längs stigen finns troligen de bästa och i
nuläget enda lämpliga miljöerna för arten i området. Övriga ytor utgörs av igenväxta
buskmarker och skogsytor samt strandängar där arten har svårare att etablera sig. Vidare
utgörs berggrunden längs med kuststräckan av skiffer, vilket innebär att jordarna här inte är
lika kalkrika som i markerna ca 500 m söderut på andra sidan Lv 136 där
kalkstensberggrunden tar vid (SGU 2016a och b) och där arten förekommer mer talrikt i
lövskogsområden och på alvarmarker.
Ecocom bedömer att en exploatering i enlighet med detaljplaneförslaget inte kommer att
påverka bevarandestatusen för arten i någon betydande omfattning. Området saknar redan i
nuläget lämpliga habitat och arten förekommer endast med ett par exemplar i en mycket
begränsad del av planområdet. De planerade åtgärderna bedöms inte ha någon påverkan på
artens bevarandestatus på lokal, nationell eller biogeografisk nivå.
Vid en realisering av detaljplanen rekommenderas att diket i den centrala delen av
området bevaras så opåverkat som möjligt. En röjning och gallring av skogsområdet och
buskmarkerna i samband med en realisering av detaljplanen skulle kunna verka främjande
för artens lokala bevarandestatus då möjligheten att sprida sig till fler ytor i området ökar.

Tvåblad
Tvåblad är en högväxt orkidée som blommar i juni-juli. Arten förekommer spritt i större
delen av Sverige. I södra och mellersta Sverige är utbredningen sparsam och i de nordliga
landskapen mer sällsynt. I kalkrika områden som på Öland och Gotland förekommer dock
tvåblad mer allmänt (Artdatabanken 2016l, Mossberg & Stenberg 2010).
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Ekologi

Tvåblad föredrar frisk-fuktiga, kalk- och mullrika jordar. Arten förekommer i olika typer av
växtmiljöer och kan hittas både i skogsmark och öppen mark såsom lövängar, örtrika
granskogar, snår, fuktängar, vägkanter och diken m m (Mossberg & Stenberg 2010).
Bevarandestatus

Tvåblad klassas i den svenska rödlistan som livskraftig. På Öland och Gotland förekommer
arten särskilt rikligt g a de kalkrika jordarna (Mossberg & Stenberg 2010).
Förekomst och påverkan vid Solbergamarken

Vid inventeringen 2015 påträffades Tvåblad i samma område som Sankt Pers nycklar d v s
vid diket och skogskanten i den centrala delen av planområdet. I Artportalen finns fynd av
Tvåblad registrerade sedan tidigare som närmast ca 500 m sydväst respektive 1,4 km sydöst
om det aktuella planområdet.
Inom planområdet och närmaste omgivningar är förhållandena och förutsättningarna för
Tvåblad desamma som för Sankt Pers nycklar då området är förhållandevis igenväxt och
jordarna inte så kalkrika. En ökad röjning och gallring i buskmarkerna och skogsområdena
skulle dock kunna vara främjande för artens bevarandestatus och möjlighet att sprida sig i
närområdet. För ytterligare skyddsåtgärder se föregående avsnitt Sankt Pers nycklar.
Ecocom bedömer att den planerade detaljplanen inte kommer att påverka artens
bevarandestatus på lokal, nationell eller biogeografisk nivå.

Slutsats
Sammantaget görs bedömningen att exploateringen enligt föreliggande planförslag inte
kommer att ha en negativ inverkan på bevarandestatusen för alla de arter som omfattas av
utredningen, dock möjligen med undantag av groddjuren som är något mer komplicerade till
följd av spridningsbegränsningarna. För de groddjursarter som förekommer i området,
framför allt långbensgroda och större vattensalamander, kommer detaljplaneförslaget
sannolikt att innebära en påverkan på individer och lekvatten, vilket kommer att påverka
arternas bevarandestatus på lokal nivå.
Området vid Solberga är redan i dagsläget isolerat och fragmenterat och
spridningsvägarna till och från området är begränsade. Områdets rådande förutsättningar
innebär därför att det finns risk för en utarmning för dessa arter oavsett exploatering.
Planerad detaljplan kommer att innebära påverkan genom att arealen naturmiljö i området
krymper och det finns risk för dränering av strandängen. Detta kan dock i viss mån undvikas
genom föreslagna skyddsåtgärder samt kompenseras genom att öka kvaliteten på
kvarvarande områden och genomföra främjande åtgärder för att öka konnektiviteten med
närliggande områden. Under förutsättning att de skyddsåtgärder som föreslås i utredningen
genomförs kan även groddjurens bevarandestatus bli gynnsam eftersom de de ger en
förstärkning av områdets förutsättningar som livsmiljö för groddjur.
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Undvik sönderkörning, dränering och anläggande av gångvägar/stigar
på strandängsmarken.

Dammarnas utformning anpassas till olika
groddjurs habitatkrav i samråd med expertis.
Undvik arbeten i anslutning till dammar och bef
våtmark under feb-okt.
Bevara och röja buskmark, hålls hävdat. Undvik
gångvägar/stigar Undvik arbeten i buskmark apr-aug.

Gallra lövskogsområde. Undvik aug-feb.

Bevara diken, vägkanter, stenmurar och vattensamlingar.

Bevara och nyplantera gröna korridorer.

Eventuell grodpassage under Lv 136.
Utreds vidare i samråd med expertis.

Figur 6. Sammanställning föreslagna skydds- och främjande åtgärder vid Solbergamarken.
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