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Sammanfattning
Ekologigruppen har på uppdrag av Vingåkers kommun genomfört inventeringar av
groddjur och fladdermöss inom planområdet för Sävstaholms slottspark. Målet med
denna artskyddsutredning har varit att göra en bedömning av nationell och lokal
bevarandestatus för de skyddade arter som har observerats inom området samt bedöma
huruvida genomförandet av planen utlöser förbud enligt artskyddsförordningen på
skyddade arter i området.
Vid groddjursinventeringen noterades större vattensalamander i damm 1 och 3 vid det
sista inventeringstillfället med en hane i respektive damm. Arten är skyddad enligt 4 § i
artskyddsförordningen vilket innebär att även artens livsmiljöer är skyddade. En individ
av mindre vattensalamander observerades utmed diket i områdets östra del. Arten finns
upptagen i 6 § artskyddsförordningen. Det innebär att själva djuren är skyddade i alla
levnadsstadier (från ägg till vuxna) men dess livsmiljöer är inte skyddade.
Vid fladdermusinventeringen noterades fem arter fladdermöss, nordfladdermus (NT),
dvärgpipistrell, vattenfladdermus, större brunfladdermus och brunlångöra (NT). Samtliga
arter fladdermöss finns upptagen i 4 § artskyddsförordningen vilket innebär att även
arternas livsmiljöer är skyddade. Samtliga noterade fladdermöss bedöms nyttja delar av
planområdet regelbundet för födosök, inga tecken på aktiva kolonier gjordes inom
planområdet.
Målet med artskyddsutredningen har varit att göra en bedömning av nationell och lokal
bevarandestatus för de skyddade arter som har observerats inom området samt om
genomförandet av planen utlöser förbud enligt artskyddsförordningen på skyddade arter
i området.
För områdets fladdermöss bedöms en mindre del av deras födosöksområden kunna
påverkas negativ vilket kan utlösa förbud enligt 4 § i artskyddsförordningen. För att
motverka eventuell negativ påverkan på fladdermössens fortsatta möjligheter till födosök
i området föreslås ett antal skyddsåtgärder. Skadebegränsande åtgärder består i att
bibehålla nuvarande struktur utmed slottsdammarna och Vingåkersån. Framför allt rör
det sig om att bibehålla den trädstruktur som finns på dessa platser idag. Utmed ån kan
viss undervegetation röjas bort för att öppna upp årummet något vilket kan underlätta
för fladdermössens födosök, det är dock viktigt att kronskiktet bibehålls utmed ån. I de
områden som pekas ut som viktiga fladdermusområden måste ny belysning anpassas för
att inte påverka möjligheterna för ljusskygga fladdermusarter som vattenfladdermus och
brunlångöra att röra sig i området. En habitatförstärkande åtgärd föreslås också i
lövskogen i områdets östra del, framför allt handlar det om att röja bort tätare
slyvegetation för att underlätta för fladdermössen att jaga i området.
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Inledning

Artskyddsutredning groddjur
och fladdermöss

Ekologigruppen har på uppdrag av Vingåkers kommun genomfört inventeringar av
groddjur och fladdermöss inom planområdet för Sävstaholms slottspark. Målet med
denna artskyddsutredning har varit att göra en bedömning av nationell och lokal
bevarandestatus för de skyddade arter som har observerats inom området samt bedöma
huruvida genomförandet av planen utlöser förbud enligt artskyddsförordningen på
skyddade arter i området. Inventeringsområdets läge och avgränsning framgår av figur 1.

Figur 1. Översikt över utredningsområdet vid Sävstaholm.
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Bakgrund
Metodik
Groddjursinventering
Inventering av groddjur i området utfördes under tre kvällar/nätter, 5-6 maj, 27-28 maj
och 3-4 juni 2020. Livsmiljöer på land inventerades i dagsljus i samband med den sista
nattinventeringen (3/6). För inventering av möjliga lekmiljöer vid dammen användes en
kombination av två svenska standardiserade metoder för groddjursinventering,
Naturvårdsverkets metod för ”Visuell och audiell inventering” av grodor
(Naturvårdsverket 2010), och ”ficklampsmetoden” för inventering av större
vattensalamander (Naturvårdsverket 2005). Metoden går ut på att en möjlig lekmiljö för
groddjur genomsöks från strandkanten med hjälp av ficklampa. Inventeraren vandrar
långsamt längs stranden, för att var femte meter stanna och observera i 30 sekunder.
Därefter noteras alla sedda och hörda groddjur, tills hela strandkanten inventerats.
Livsmiljöer på land inventerades i dagsljus.

Fladdermusinventering
Utredningsområdet inventerades på förekomst av fladdermöss under tre olika tillfällen
sommaren 2020. Det första inventeringstillfället genomfördes under början av juni, det
andra besöket skedde i slutet av juni och det tredje besöket genomfördes under slutet av
juli. Vid samtliga inventeringstillfällena användes automatisk inspelningsutrustning
(autoboxar) som var aktiva under tre till fyra nätter per tillfälle. Vid det första och sista
besöket genomfördes även en manuell inventering där inventeraren går en slinga genom
området med en handhållen detektor. Även vid den manuella inventeringen spelades
samtliga registrerade ljud in för senare ljudanalys.

Artskyddsförordningen
Artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser (förbuden) finns i 4–9 §§. Den 4 §
och den 7 § är båda implementeringar av EU-direktiv. Den 6 §, den 8 § och den 9 § är
nationella svenska fridlysningsbestämmelser. Undantagen från
fridlysningsbestämmelserna regleras i 14–15 §§. Länsstyrelsen beslutar om dispens enligt
14 § (”EU-arter”) och 15 § (”svenska arter”) i artskyddsförordningen. Alla i Sverige vilt
förekommande fladdermöss är skyddade enligt artskyddsförordningens 4 §.
Artskyddsförordningen ger ett skydd för alla vilda fladdermöss, fåglar och ett antal djur
och växter som finns uppräknade i artskyddsförordningens bilagor. Olika arter har olika
skydd beroende på i vilken § i artskyddsförordningen som arten är skyddad. Alla
fladdermöss är skyddade enligt § 4. Skyddet är utformat som ett strikt skydd, det vill
säga, det finns ingen rimlighetsavvägning mellan olika intressen. I prejudikat finns
bedömningar att det inte är enstaka individer som är skyddade utan snarare den lokala
populationen (Se faktaruta).
Utdrag ur 4 § artskyddsförordningen
4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats
med N eller n är det förbjudet att
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller
viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.
Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I fråga om sådan jakt finns bestämmelser med motsvarande
innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905).
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Lokal population är ett begrepp som är centralt vid tolkning av artskyddsförordningen.
Naturvårdsverket definierar population som en grupp av individer av samma art som nyttjar ett
geografiskt avgränsat område samtidigt och har möjlighet att dela gener. En lokal population kan
vara olika för olika arter. För en vanligt förekommande flygande art kan den lokala populationen
vara stor och sträcka sig över stora ytor på läns- eller till och med nationell nivå medan den för
arter som sprider sig dåligt är betydligt mindre. I stor utsträckning saknas praxis om hur lokal
population skall bedömas.

Olika arter av groddjur är skyddade i olika paragrafer (4§ och 6§) i Artskyddsförordningen. Inom det aktuella planområdet är följande arter observerade, större
vattensalamander (4 §), mindre vattensalamander (6 §), vanlig groda (6 §) och vanlig
padda (6 §) hittad. Arter skyddade enlig 6 § innebär att själva djuren är skyddade i alla
levnadsstadier (från ägg till vuxna), däremot är inte deras livsmiljöer skyddade.
För artförekomster där förbud riskerar att utlösas ges alltså förslag på åtgärder så att
kontinuerlig ekologisk funktion säkerställs så att inte förbud utlöses. Samråd med
Hur ska artskyddsfrågor inom detaljplan samrådas med Länsstyrelsen?
Artskyddet ska i huvudsak hanteras inom planprocessen och bedömningen av fridlysta arters
bevarandestatus och påverkan bör finnas redan i plansamrådet. Om påverkan på bevarandestatus kan
undvikas genom försiktighets- och skyddsåtgärder, ska en anmälan om samråd enligt 12 kapitlet 6§
miljöbalken göras till Länsstyrelsen, för att säkerställa att förbuden i artskyddsförordningen inte utlöses.
Samråd ska ske senast 6 veckor innan åtgärden avses att utföras och under den tiden får åtgärden inte
påbörjas. Länsstyrelsen kan inte överpröva en detaljplan på den grunden att den strider mot
artskyddsbestämmelserna, eftersom artskydd inte är en överprövningsgrund enligt 11 kap. 10 § PBL (om
inte påverkan sker på ett Natura 2000-område som är ett riksintresse enligt 4:8 MB). Planen kan antas men
går inte att genomföra om den strider mot artskyddsförordningens bestämmelser.

Länsstyrelsen föreslås för att säkerställa att de delar uppfattningen gällande
skyddsåtgärder. Om inte skyddsåtgärder behövs för en art, ges för vissa arter
rekommendationer istället. Om bedömningen är att väsentliga delar av en skyddad arts
livsmiljö minskar på grund av planläggningen ges förslag på hur livsmiljön kan ersättas
på annat håll. Om skyddsåtgärder eller rekommenderade åtgärder planeras genomföras
måste först ett 12:6 samråd med Länsstyrelsen ske, eftersom åtgärder både kan få
positiva och negativa följder för biologisk mångfald. För ytterligare bakgrund gällande
Artskyddsförordningen se Bilaga 2.

7

Artskyddsutredning
groddjur
Ersätt
Ersätt
medmed
sidhuvud
sidhuvud
och fladdermöss

Resultat
Groddjursinventering
Inom planområdet påträffades större vattensalamander med enstaka förekomster, hanar,
i damm 1 och 3 (Figur 2). Mindre vattensalamander vid observerades vid ett tillfälle
utmed diket som går utmed den östra kanten av slottsparken (Figur 2).

Figur 2. Karta över inventerade groddjursmiljöer vid Sävstaholms slott.

Fladdermusinventering
Av de arter som registrerades var nordfladdermus (NT), dvärgpipistrell och
vattenfladdermus de dominerande arterna. Större brunfladdermus noterades födosöka
över strandskogarna vid Vingåkersån vid samtliga inventeringstillfällen, dock endast med
några registreringar per tillfälle. Brunlångöra noterades vid ett tillfälle med ett par
registreringar i en autobox utmed den södra strandskogen vid Vingåkersån.
I figur 3 framgår i vilka områden fladdermössen regelbundet observerades i (lila ytor).
Nordfladdermus, dvärgpipistrell och vattenfladdermus var i stort sett lika vanligt
förekommande såväl utmed Vingåkersån som i ett stråk utmed de tre slottsdammarna,
vattenfladdermusen var dock vanligare utmed Vingåkersån. Fladdermössen registrerades
endast sparsamt i den öppnare delen av slottsparken som hade stora kortklippta gräsytor.
Skogen i den östra delen av området samt skogen i nordöstra delen av planområdet, norr
om Vingåkersån hade nästan inga registreringar av fladdermöss och aktiviteten var i
dessa miljöer betydligt lägre än förväntat. Delar av dessa skogsområden är mycket täta
och inslaget av slyvegetation tämligen stort vilket kan förklara den låga aktiviteten av
fladdermöss.

Arter från rödlistan 2020
Två arter, brunlångöra och nordfladdermus, som observerade från området är upptagna
på Artdatabankens rödlista 2020 (tabell 1). Antingen har individer av en art observerats
eller så har arttypiska spår av arter noterats i samband med inventeringarna i området.
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Tabell 1. Två arter fladdermöss upptecknade i Rödlistan är observerade inom planområdet vid
Sävstaholm, eller dess direkta närhet.

Rödlistad art
Brunlångöra

Plecotus auritus
(NT)
Nordfladdermus

Eptesicus
nilssonii (NT)

Artskyddsutredning groddjur
och fladdermöss

Förekomst inom planområdet

Rödlistad

Tillfällig, möjligen regelbunden
förekomst inom planområdet,
framför allt utmed strandmiljöerna
vid Vingåkersån.
Arten förekommer spritt inom
planområdet. Flest observationer
gjordes vid dammarna och utmed
Vingåkersån, men även i andra
delar av planområdet förekom arten
bitvis tämligen frekvent.

Arten är rödlistad som nära
hotad (NT).

Arten är rödlistad som nära
hotad (NT).

9

Artskyddsutredning
groddjur
Ersätt
Ersätt
medmed
sidhuvud
sidhuvud
och fladdermöss

Planerad bebyggelse

Figur 3. Planskiss över planerad bebyggelse vid Sävstaholms slott. Lila ytor markerar viktiga
livsmiljöer för fladdermöss, framför allt för födosök. Delar av dessa miljöer bedöms även vara
de viktigaste livsmiljöerna för områdets groddjur. Blå linje illustrerar befintligt dike som bedöms
vara av viss betydelse för områdets groddjur. Påverkan på viktiga livsmiljöer för fladdermöss
och groddjur bedöms bli obetydlig till liten och bedöms framför allt kunna ske utmed
Vingåkersån beroende på omfattningen av ingrepp där.

Viktigare livsmiljöer för fladdermöss och groddjur illustreras i figur 3. Påverkan på
viktiga livsmiljöer för fladdermöss och groddjur bedöms bli obetydlig till liten och
bedöms framför allt kunna ske utmed Vingåkersån beroende på omfattningen av
ingrepp där. Av de fladdermöss som observerats utmed strandmiljön är det ett två arter
som bedöms vara mycket känsliga för upplysta områden, vattenfladdermus och
brunlångöra. Vattenfladdermus jagar frekvent utmed vattendraget och skulle kunna
påverkas mycket negativt om fasta ljuskällor sattes upp utmed vattendraget, likaså om
gångbroar över vattendraget är upplysta.
Den bebyggelse som planeras bedöms inte påverka vare sig fladdermöss eller groddjur
inom planområdet. Vid hantering av dagvatten kan det vara bra att ha ett groddjurstänk
med i planeringen vilket kan förbättra möjligheterna för groddjur att finnas i området.
De stora dammarnas värde som groddjursmiljöer bedöms vara begränsade eftersom det
tycks finnas fisk i dessa, troligen karpfisk, vilket starkt begränsar förekomsten av
groddjur. Om dagvattenhanteringen utförs på ett groddjursanpassat sätt förbättras
livsmiljöerna betydligt för områdets groddjur.
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Sammantagen bedömning av förenlighet
med artskyddsförordningen

Artskyddsutredning groddjur
och fladdermöss

Redogörelse av bevarandestatus och påverkan
För arter som är upptagna på den nationella rödlistan beskrivs respektive arts ekologi,
utbredning och population, bevarandestatus utförligt medan det för vanligare arter
endast görs en mer övergripande beskrivning.
Påverkan redogörs likvärdigt för samtliga arter, likaså förekomst inom
utredningsområdet och förslag till skyddsåtgärder.

Bedömning av bevarandestatus och påverkan på
fladdermöss
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii (NT)
Ekologi och livsmiljökrav
Arten är en mycket vanlig art med ett generellt biotopval. Arten förekommer i nästan
alla miljöer, den är ofta även vanlig inne i städer. Nordfladdermus jagar många gånger
över villaträdgårdar och gynnas av exempelvis gatubelysning. Nordfladdermus bildar
bara kolonier i hus.
Utbredning och population
Arten är en av Sveriges vanligaste fladdermusarter med förekomst från sydligaste Skåne
till Lappland norr om polcirkeln. Den förekommer i de flesta slags miljöer. Indikationer
finns på att arten minskar i södra Sverige, vilket är baserat på två geografiskt begränsade
studier där arten uppvisar en kraftig minskning. Antalet reproduktiva individer överstiger
gränsvärdet för rödlistning (Artdatabanken).
Bevarandestatus
Utbredningsområdets storlek och förekomstarean överskrider gränsvärdena för
rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningstakten
har uppgått till 27,5 (5-50) % under de senaste 21 åren. Bedömningen baseras på ett för
arten lämpligt abundansindex och minskad geografisk utbredning och/eller försämrad
habitatkvalitet. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar
bedömningen från Livskraftig (LC) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste
värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska
populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). Eftersom den är rödlistad
är bevarandestatus inte gynnsam på nationell nivå (ArtDatabanken 2020).
Hot
Förklaringar till minskningen saknas.
Bedömning av påverkan
Nationell population
Populationen i landet är över MVP och påverkas sannolikt inte av planerna vid
Sävstaholm.
Lokal population
I Södermanland är arten fortfarande vanligt förekommande och tillsammans med
dvärgpipistrell den art man vanligast observerar vid fladdermusinventeringar. Det är
dock oklart huruvida arten har en pågående minskning även i Södermanland, det råder
även en osäkerhet i hur föryngringen i området ser ut.
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Intrång i livsmiljö
Ett begränsat intrång i livsmiljö bedöms framför allt kunna ske om inte hänsyn tas till
den anlagda dammen inom planområdet.
Skadebegränsande åtgärder
Projektet bör så långt som möjligt undvika ingrepp och negativ påverkan i
strandmiljöerna kring Vingåkersån och slottsdammarna. Att bibehålla nuvarande inslag
av träd utmed Vingåkersån och intill dammarna.
Åtgärder för kontinuerlig ekologisk funktion
Skyddsåtgärder bör i första hand inriktas på att öppna upp tätare skogspartier med
mycket slyuppslag i den östra delen av planområdet. På detta sätt skapas en varierad
skog med olika täthet där glesare partier gynnar fladdermössen.

Brunlångöra Plecotus auritus (NT)
Ekologi och livsmiljökrav
Arten är en tämligen vanligt förekommande art med ett generellt biotopval. Arten
förekommer från södra Sverige norrut till mellersta Norrland. Brunlångöra förekommer
i relativt tät skog men även i parker och trädgårdar.
Arten födosöker huvudsakligen i skog men den flyger även lågt över gräsmattor och
hagar i jakt på byten. Kolonierna finns ofta i stora byggnader som kyrkor, lador och
magasin.
Utbredning och population
Arten är en av Sveriges vanligare fladdermusarter med förekomst från. Indikationer finns
på att arten minskar i södra Sverige. Arten påverkas negativt av belysning, och en kraftig
minskning har observerats på ett antal koloniplatser i södra Sverige där fasadbelysningar
har satts upp på kyrkorna.
Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning (Artdatabanken
2020).
Bevarandestatus
Utbredningsområdets storlek och förekomstarean överskrider gränsvärdena för
rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser
kvalitén på artens habitat. Minskningstakten har uppgått till 17,5 (5-30) % under de
senaste 21 åren. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex och
minskad geografisk utbredning och/eller försämrad habitatkvalitet. Beroende på vilka av
de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar
(VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT).
Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för
Sårbar (VU), (Artdatabanken 2020)
Hot
En starkt bidragande orsak bedöms vara att kyrkor och andra byggnader där arten bildar
kolonier har blivit mer belysta med fasadbelysning eller liknande vilket gör att
brunlångöra inte längre bildar kolonier på dessa platser. Arten är även känslig för
upplysta ytor vid födosök och undviker som regel helt sådana platser.
Bedömning av påverkan
Nationell population
Populationen i landet är över MVP och påverkas sannolikt inte av planerna vid
Sävstaholm.
Lokal population
I Södermanland är arten fortfarande tämligen vanligt förekommande. Det är dock oklart
huruvida arten har en pågående minskning, likt den i södra Sverige, även i
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Södermanland. Inom utredningsområdet förekom arten endast sparsamt utmed den
södra strandskogen vid Vingåkersån. Det registrerades vid två tillfällen i en autobox
placerad strax NO om den norra gaveln av slottet. Resultaten från 2020 års inventering
ger inga indikationer på att arten regelbundet förekommer inom planområdet, vare sig
som födosökande eller med kolonier. Det går dock inte att utesluta att arten nyttjar delar
av området för födosök årligen.

Artskyddsutredning groddjur
och fladdermöss

Intrång i livsmiljö
Ett begränsat intrång i livsmiljö bedöms kunna ske om delar som är utpekade som
viktiga livsmiljöer (figur 2) förses med ytterligare belysning.
Skadebegränsande åtgärder
Projektet bör så långt som möjligt undvika ingrepp och negativ påverkan i
strandmiljöerna kring Vingåkersån och slottsdammarna. Att bibehålla nuvarande inslag
av träd utmed Vingåkersån och intill dammarna.
Åtgärder för kontinuerlig ekologisk funktion
Skyddsåtgärder bör i första hand inriktas på att undvika ny belysning i de delar som är
utpekade som viktiga livsmiljöer för fladdermöss. Genom att öppna upp tätare
skogspartier med mycket slyuppslag i den östra delen av planområdet skapas en varierad
skog med olika täthet där glesare partier gynnar fladdermössen.

Övriga fladdermusarter
Utöver nordfladdermus och brunlångöra noterades dvärgpipistrell, vattenfladdermus
och större brunfladdermus under inventeringen. Ingen av dessa arter är rödlistade men
de är skyddade enligt 4§ artskyddsförordningen vilket betyder att även deras livsmiljöer
är skyddade.
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus
Dvärgpipistrell är tillsammans med nordfladdermus den art man oftast registrerar vid
fladdermusinventeringar i Södermanland, många gånger i stadsnära områden. Artens
lokala population bedöms vara stor och sannolikt finns god konnektivitet mellan olika
delpopulationer på landskapsnivå. Inom planområdet bedöms ingen egentlig påverkan
på arten ske.
Större brunfladdermus Nyctalus noctula
Större brunfladdermus bedöms vara något ovanligare i regionen men i vissa områden
förekommer arten tämligen allmänt, framför allt i anslutning till parker och vattennära
områden. Arten har tidigare varit rödlistad men bedöms nu för tiden vara så pass allmän
med stabila populationer att den inte längre uppfyller några kriterier för rödlistning.
Inom planområdet bedöms påverkan på arten kunna ske om större ingrepp görs i
strandmiljöerna utmed Vingåkersån.
Vattenfladdermus Myotis daubentonii
Vattenfladdermus är en allmän art som är knuten till dammar, sjöar och vattendrag. Som
övriga arter i släktet Myotis är vattenfladdermus ljusskygg och undviker upplysta
områden. Arten förekom regelbundet utmed Vingåkersån med en tämligen regelbunden
aktivitet vid samtliga inventeringstillfällena. Även utmed slottsdammarna observerades
arten jaga insekter, dock med lägre aktivitet än utmed ån. I och med att
vattenfladdermus är ljusskygg kan arten påverkas negativt genom att belysning sätts upp
i anslutning till Vingåkersån. Likaså kan större ingrepp i strandmiljöerna, som avverkning
av flera träd, påverka artens möjligheter till födosök försämras märkbart.
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Bedömning av bevarandestatus och
påverkan på groddjur
4 § Artskyddsförordningen
Större vattensalamander (Triturus cristatus)
Arten är i huvudsak ett landlevande djur, men håller sig gärna året runt i närheten av sina
lekvatten. Dessa lekvatten kan vara av olika typer och består av såväl tillfälliga som
permanenta småvatten. Efter övervintringen vandrar djuren i april-maj till lekvattnen där
parning och äggläggning sker. Då leken avslutats går de tillbaka upp på land. Större
vattensalamander bedöms ha dålig status på nationell nivå genom att dess naturliga
livsmiljöer är på tillbakagång. Arten tycks dock svara bra på skyddsåtgärder som
anläggande av nya lekvatten samt nyskapande av landmiljöer. Förekomsten inom
utredningsområdet bedöms vara mycket begränsat och endast ett par hanar observerades
vid det sista inventeringstillfället under inventeringen 2020. Det är mycket osäkert om
arten reproducerar sig inom utredningsområdet eller om den har sina huvudsakliga
livsmiljöer utanför utredningsområdet. Dammarna i slottsparken bedöms inte vara
lämpliga lekvatten då det sannolikt förekommer fisk i dessa vilket medför stark negativ
påverkan på artens fortplantning. Arten bedöms inte påverkas negativt av föreslagen
plan och förbud enligt artskyddsförordningen bedöms inte utlösas. Däremot kan det i
samband med att planen genomförs skapas bättre förutsättningar för arten om
dagvattenhanteringen utformas med hänsyn till groddjur. Lämpliga landmiljöer bedöms
finnas i den östra delen av planområdet, i skogsområdet söder om Vingåkersån. Genom
att skapa ett lämpligt lekvatten i anslutning till detta område bedöms artens lokala
förutsättningar förbättras.

6 § Artskyddsförordningen
Mindre vattensalamander (Lissotron vulgaris)
Mindre vattensalamander finns upptagen i 6 § artskyddsförordningen. Det innebär att
själva djuren är skyddade i alla levnadsstadier (från ägg till vuxna) men dess livsmiljöer
inte är skyddade som för arter i 4 §. Arten bedöms inte påverkas negativt av
planförslaget. Arten kan dock gynnas om det i samband med att planen genomförs
skapas bättre förutsättningar för arten om dagvattenhanteringen utformas med hänsyn
till groddjur.
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Skyddsåtgärder är bindande och måste genomföras innan exploatering påbörjas. Likaså
måste eventuella skötselåtgärder genomföras för att bibehålla de kvalitéer man avser att
skapa med skyddsåtgärderna, vilken typ av skötselåtgärder som bedöms nödvändiga i
detta fall beskrivs kortfattat nedan.
Detta är en särskild överenskommelse med länsstyrelsen där man åtar sig att genomföra
åtgärderna och underhålla dessa så önskad effekt av åtgärderna bibehålls.
Skyddsåtgärderna är kopplade till förekomsten av fladdermöss i området och särskilt till
de arter som är ljusskygga som vattenfladdermus och brunlångöra. Åtgärderna är också
kopplade till områdets fladdermöss i allmänhet
Dessa åtgärder måste genomföras/tas hänsyn till för att inte förbud ska riskera att
utlösas:
§

Parkmiljön kring dammarna (enligt avgränsning i figur 3) bibehålls i
nuvarande skick för att säkerställa att fladdermössen har sammanhängande
födosöksområden utmed dammarna och dess närhet. Fladdermöss undviker
att flyga över större öppna ytor, därför är det viktigt med ett glest men
sammanhängande kronskikt. Träden intill dammarna drar även till sig
insekter som är fladdermössens föda.

§

Stråket utmed Vingåkersån bibehålls i nuvarande skick förutom att en
försiktig röjning av sly med fördel kan göras där det är tät undervegetation.
detta gynnar fladdermössens möjligheter till födosök utmed åstranden.

§

Om belysning ska tillföras området kring Vingåkersån och slottet måste den
vara anpassad för nattaktiva djur och insekter. Dessa ljuskällor har börjat
användas på flera ställen i landet och visar på positiva effekter på
nattlevande organismer. Ljuskällor som riktas uppåt, exempelvis mot träd
ska undvikas.

§

En habitatförstärkande åtgärd som bör genomföras är att glesa ut lövskogen
i den östra delen av området, framför allt bör tätare sly tas bort för att
underlätta för fladdermöss att födosöka i området.

§

Hålträd inom området lämnas i största möjliga mån. Om hålträd måste tas
ned av säkerhetsskäl bör samråd med länsstyrelsen hållas eftersom dessa
träd kan vara tillhåll för områdets fladdermöss under dagtid.
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