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Sammanfattning  
Motala kommun har för avsikt att detaljplanelägga ett område vid Varamon, i Motala stad, 
Motala kommun. I den planprocess som man nu är inne i krävs olika typer av underlag, bland 
annat denna naturvärdesinventering med tillhörande fördjupade artinventering av groddjur.  
  
Metodiken för naturvärdesinventeringen följer den SIS-standard för naturvärdesinventering 
(NVI) som finns. En NVI kan ha olika detaljeringsgrader, i det här fallet: fält detalj. Den har 
dessutom tilläggen klass 4, generellt biotopskydd, värdeelement och detaljerad redovisning av 
artförekomst. Inför fältinventeringen genomfördes: 1. Sökningar på Internet, 2. 
Litteratursökning och 3. Fjärranalys. När det gäller inventeringen av groddjur följer den 
rekommenderade inventeringsmetodiken för vattensalamandrar, vilket innebär eftersök 
nattetid, och dels en riktad inventering mot grodor dagtid.   
 
Fältbesök till området gjordes den 1:a respektive 21:a till 23:e april 2021 med ett 
kompletterande besök den 8:e maj. Rapporten är en sammanställning av erfarenheterna från 
fältbesöken samt annan kunskapsinsamling. Projektledare för uppdraget har varit Jan Måreby, 
Nardus - Ekologisk konsult, medan huvudparten av fältinventeringen och 
rapportsammanställningen har utförts av Jan Henriksson, Amalina Natur och Miljökonsult.  
 
Det inventerade området är i sin helhet påverkat och format av mänsklig aktivitet. Området 
har tidigare varit jordbruksmark och idag präglas området dels av industrimark i norr, några 
tomter med småhusbebyggelse och trädgårdar i mitten, medan huvudparten av området 
domineras av gräsmark i träda. En före detta bollplan med välklippt gräs ingår också.  
 
I inventeringen redovisas 7 delområden som s k naturvärdesobjekt. Artvärdet i flera av 
objekten är preliminära då det saknas mer ingående data om främst insekter. Fyra stycken av 
dessa hamnar i naturvärdeklass 3 påtagligt naturvärde och resterande tre i naturvärdesklass 4, 
visst naturvärde. Inga naturvärdesobjekt har klassats i någon av de två högsta värdeklasserna. 
Inom området noterades ett fåtal naturvårdsarter och spridda värdeelement. På ett mer 
övergripande plan bedöms de högsta naturvärdena vara knutna till sandmarker med 
gräsvegetation och där till hörande arter. Området bedöms kunna hysa en hel del 
naturvårdsintressanta arter knutna till sand, inte minst insekter i allmänhet och gaddsteklar i 
synnerhet. Då inventeringen utfördes tidigt på säsongen har det inte att konstatera vilka 
sådana arter som förekommer i området. Därav rekommenderas en fördjupad artinventering 
av till sand knutna insekter med speciellt fokus på gaddsteklar. En fördjupning av områdets 
flora kan också vara på sin plats. En fördjupad kunskap om områdets fauna och flora vore 
speciellt värdefullt att ha som underlag vid detaljutformning och skötsel av området framöver.    
 
När det gäller biotoper lämpliga för vattensalamandrar och grodor finns framför allt ett system 
med bland annat dammar och diken för lokalt omhändertagande av dagvatten. Detta ligger 
både inom det område som nu skall planläggas och i direkt anslutning till det. Slutsatsen från 
studien blir att man bör betrakta hela det undersökta vattensystemet med dammar etc som en 
ekologisk helhet. I detta förekommer både vanlig groda och åkergroda, men vanlig groda är 
vanligast. Inom det planerade planområdet finns en damm anlagd av Trafikverket som hyser 
mindre vattensalamander. Strax utanför planområdet noterades en mindre 
vattensamling/damm hysa mindre vattensalamander.  
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1 Inledning 
Motala kommun avser att detaljplanelägga ett område inom Varamon i Motala stad. Syftet 
med planen är att skapa ett Idrottscenter med bland annat ett par ishallar med tillhörande 
parkeringsplatser. I planprocessen behövs olika typer av underlag bland annat en 
naturvärdesinventering (NVI). I området, och i direkt anslutning till det, förekommer flera 
småvatten samt öppna diken med mer eller mindre permanent vatten, se foto 1 nedan. Detta 
innebär att förutsättningarna för groddjur bedömdes som goda. Därav initierades även en 
fördjupad artinventering av groddjur.    
 

 
 
Foto 1. Omedelbart utanför det aktuella planområdet finns ett system av dammar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Dessa bedömdes ha goda förutsättningar för groddjur.  
  
Detta dokument presenterar resultatet av både NVI:n och groddjursinventeringen. Nardus – 
Ekologisk konsult har fått i uppdrag att genomföra uppdraget. Det utförs som ett samarbete 
mellan Jan Måreby, Nardus, Rimforsa och Jan Henriksson, Amalina Natur och Miljökonsult, 
Västervik.  
 
Naturvärdesinventeringen följer Svensk Standard för Naturvärdesinventering (Anon. 2014a 
med bilaga Anon. 2014b). Inventeringen har detaljgraden fält detalj med tilläggen klass 4, 
generellt biotopskydd och värdeelement. Syftet med inventeringen är att få en överblick över 
eventuella delområden med specifika naturvärden. 
 
Fältbesök i området gjordes den 1:a respektive 21:a till den 23:e april 2021, dvs relativt tidigt 
under växtsäsongen. Detta beror på att uppdraget skall redovisas redan i början av maj 2021. 
Rapporten är en sammanställning av erfarenheterna från fältbesöket samt annan 
kunskapsinsamling. Den innehåller en kort beskrivning av området och en bedömning av dess 
naturvärden.  
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2 Läge  
Det aktuella utredningsområdet ligger mellan i Motala stad, strax öster om Varamobadens 
badplats, Motala kommun Östergötlands län, se karta 1 nedan.  
 

 
 
Karta 1. Inventeringsområdet ligger inom Varamon i Motala stad, Motala kommun 
Östergötlands län. 

  



Naturvärdesinventering och groddjur Varamon, Motala kommun. 2021 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Amalina Natur och Miljökonsult   Nardus - Ekologisk konsult 
Åldersbäck Tallebo  Kättilstad Solbacka 
593 93 Västervik  590 46 Rimforsa 
jan@amalina.se  janne.mareby@gmail.com 
 

7(42) 

3 Metodik 

3.1 Naturvärdesinventering 
För att kunna beskriva och naturvärdesbedöma områdets natur genomfördes dels en 
informationssökning och dels en fältinventering. Metodiken följer SIS-standard för 
naturvärdesinventering (Anon. 2014a med bilaga Anon. 2014b). I standardens kapitel 4.4 
framgår att en naturvärdesinventering kan ha olika detaljeringsgrader. Den nu aktuella studien 
är fält detalj. Minsta obligatoriska karteringsenhet för inventeringen, framgår av figur 1 
nedan.   

 
Figur 1. En Naturvärdesinventering enligt Svensk Standard kan ha olika detaljeringsgrad 
som innebär att den minsta obligatoriska karteringsenheten varierar. I det här fallet är 
detaljeringsgraden Detalj.  
  
I standarden framgår följande om metodiken för naturvärdesinventering. Den skall inledas 
med förarbete som består i att tidigare dokumenterad information om naturen i 
inventeringsområdet studeras. Detta skall göras tillsammans med studier av kartor, flygbilder 
och andra relevanta underlag. Följande punkter ingår här:  
 

• Sökningar på Internet  
• Litteratursökning 
• Fjärranalys 

 
Syftet med de tre stegen är att inhämta kunskapsunderlag om naturen i området inklusive 
eventuella tidigare inventeringar och artfynd. En viktig del i förarbetet brukar vara att 
identifiera potentiella naturvärdesobjekt.  
 
Efter förarbetet följer två steg: 
 

• Fältinventering   
• Rapportsammanställning 

 
Vid fältinventeringen besöks bland annat de potentiella naturvärdesobjekten.  
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3.2  Fördjupad artinventering groddjur 
 
Vattensalamandrar 
Arbetet följer i princip de råd och riktlinjer som Naturvårdsverket anger för inventering av 
större vattensalamander (Malmgren et al 2005) och följer ett antal steg: 

• Insamling och analys av befintligt kunskapsunderlag 

• Fältinventering 

• Analys om behov av ytterligare inventering 

• Eventuellt ytterligare fältbesök 

• Rapportsammanställning  
 
Fältinventeringen har genomförts enligt normal metod, dvs först rekognosering dagtid och 
därefter fältinventering med pannlampa nattetid. Tidpunkten på året bör väljas när det är 
lättast att identifiera salamandrar i ett vatten, vilket är när leken pågår. Detta är i sin tur 
beroende både på var i landet inventeringen skall göras och vädret det aktuella året. För den 
aktuella inventeringen stod bara april månad till förfogande vilket är relativt tidigt i leken men 
sannolikt inte för tidigt.  
 
Dagtid besöktes hela utredningsområdet. Detta för att bedöma förutsättningarna för 
vattensalamandrar och hitta lämpliga inventeringsrutter inklusive att bedöma och kontrollera 
eventuella strandkanter mm (säkerhet).  
 
De områden som vid rekognoseringen ovan bedömdes intressanta besöktes med pannlampa 
under natten. Nattinvententeringen följer helt metodiken i ”Inventering och övervakning av 
större vattensalamander (Triturus cristatus)” (Malmlgren et al 2005). Där står följande: 
 
”Visuell observation med hjälp av lampa  
Metoden utförs nattetid och används för att påvisa närvaro/frånvaro av större 
vattensalamander. Inventeraren (utrustad med lampa) vandrar sakta i strandlinjen runt 
dammen samtidigt som strandzonen genomlyses. Med fem meters mellanrum görs ett uppehåll 
på ca 30 sekunder då strandzonen genomlyses grundligt. Under hela inventeringen räknas 
alla individer av större respektive mindre vattensalamander (Triturus vulgaris) och om 
möjligt könsbestäms djuren. Även övriga observerade groddjur räknas och artbestäms. 
Svåråtkomliga partier runt dammen, med t.ex. branta kanter eller tät vegetation, undersöks 
inte. 
 
Visuell observation är en enkel och billig metod som inte heller kräver någon hantering av 
djuren. Test av metoden har visat att en relativt stor andel av de individer som vandrat ner i 
ett vatten också observerats (Hellberg et al. 2004). Då kontakt med vattnet ofta inte är 
nödvändig är risken att sprida smitta minimal. Visuell observation kan dock vara svår att 
använda i djupa vatten eller vattensamlingar med tät vegetation.” 
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Då inga större vattensalamandrar noterades vid första fältbesöket gjordes bedömningen att 
ytterligare ett fältbesök skulle genomföras. Inventeringen vid fältbesök 2 genomfördes på 
samma sätt som vid fältbesök 1, se ovan.  
 
Grodor  
Grodor fältinventerades dels i samband med att vattensalamandrar eftersöktes, se ovan, och 
dels dagtid. Vid inventeringen dagtid besöktes samtliga vatten, dvs både diken, se foto 2 
nedan, dammar och smärre temporära vattensamlingar. Både fullvuxna grodor, spelande 
grodor och förekomst av rom eftersöktes. Vattenhåv nyttjades som hjälpmedel, men då grodor 
har ett starkt juridiskt skydd nyttjades håven i begränsad omfattning.  
 

 
 
Foto 2. Anlagt dike i den norra halvan av området. Det utgör en del av des system av diken 
och dammar som fungerar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Diket 
inventerades både dagtid och nattetid.   

3.3  Internetsökning  
Uppgifter om området och dess natur eftersöktes på Internet. …en sökning genomfördes på 
Artportalen efter artfynd. Skogsstyrelsens hemsida Skogens Pärlor besöktes för att få 
uppgifter om eventuella nyckelbiotoper och naturvärdeslokaler. Riksantikvarieämbetets 
hemsida Fornsök nyttjades för att få information om eventuella kulturmiljölämningar. (En 
naturvärdesinventering varken kartlägger eller värderar kulturvärden, men uppgifter om ett 
områdes historia kan ge en bättre förståelse för naturen.).  

3.4  Litteratursökning  
Genom internetsökningarna ovan har även litteratur om områdets natur eftersökts. Tyvärr har 
ingen relevant dokumentation som berör områdets natur påträffats.  

3.5 Fjärranalys 
Både ortofoton (Lantmäteriet 2021) och satellitbilder (Skogsstyrelsen 2021) över området har 
studerats. Då utredningsområdet är litet och uppdraget har detaljeringsgraden detalj lades inte 
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någon större vikt vid fjärranalysen. Detta då små objekt, dvs av minsta obligatoriska 
karteringsenhet, är för små för att synas på flygbilder. 

3.6 Fältinventering 
Fältinventering för naturvärdesinventering genomfördes dagtid den 1:a, 22:a och 23:e april 
med en kompletterande besök den 8/5 medan groddjursinventeringen genomfördes kvälls- 
och nattetid den: 1:a – 2:a april, liksom den 21 – 22 april och 22 – 23 april. Jan Henriksson 
ansvarade för fältinventeringen och deltog under hela inventeringen medan Jan Måreby deltog 
den 23/4.    
 
Tekniska hjälpmedel 
Som hjälpmedel vid fältinventeringen användes, en Garmin GPS (Garmin GPSMAP 64s), en 
kikare (Zeiss 10x40) och handlupp (Leichen candelaris 14x) en pannlampa (Silva Cross Trail 
3 Ultra) samt en vattenhåv. Fotodokumentation gjordes med en digitalkamera (Canon G15). 
 
Naturvårdsarter 
Som framgår ovan är naturvärdesinventeringen ingen artinventering men för att påträffade 
naturvärdesobjekt skall kunna beskrivas och klassas eftersöks så kallade naturvårdsarter. I den 
aktuella studien redovisas huvudsakligen växtarter inklusive kryptogamer, som på olika sätt 
har uppmärksammats av naturvårdsskäl: arter som finns med i EU:s så kallade 
habitatdirektivs listor (Rådets direktiv 92/43/EEG) (t ex Cederberg & Löfroth 2000), arter 
upptagna på Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter (Eide red. 2020 & Westling 2015), 
signalarter som nyttjas vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare 2000) liksom 
viktiga indikatorarter vid ängs- och betesinventeringar och fridlysta arter. Läget för eventuella 
naturvårdsarter bestäms med hjälp av GPS:en.  
 
Flora och fauna  
När det gäller områdets flora och fauna togs fältanteckningar över arter som sågs i fält. Listor 
över noterade kärlväxter och fåglar, även arter som inte är att betrakta som naturvårdsarter, 
presenteras i bilagor nedan.  

3.7 Naturvärdesbedömning – NVI:n  
De delar som bedöms ha tillräckligt höga naturvärden har därefter naturvärdesbedömts. 
Bedömningen följer den svenska standarden för naturvärdesinventering och 
naturvärdesbedömning (Anon 2014.). En fyrgradig skala används för indelningen av 
naturvårdsintressanta områden, se figur 2. Den fjärde klassen är ett tillägg som också ingår i 
denna naturvärdesinventering. 
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Naturvärdesklass Förtydligande Ungefärlig klass i nationella 

inventeringar 

Högsta naturvärde – 
naturvärdesklass 1 

Varje enskilt område bedöms 
vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald 
på nationell eller global nivå. 

- 

Högt naturvärde – 
naturvärdesklass 2 

Varje enskilt område bedöms 
vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald 
på regional eller nationell nivå. 

Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- 
och betesmarksinventeringens aktiva objekt, 
ängs- och hagmarksinventeringen klass 1-3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, 
skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringen klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringen klass 1-3, limniska 
nyckelbiotoper, skogsbrukets klass urvatten, 
värdekärnor i naturreservat samt fullgoda 
Natur 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de 
inte uppfyller naturvärdesklass 1. 

Påtagligt naturvärde – 
naturvärdesklass 3 

Varje enskilt område behöver 
inte vara av särskild betydelse 
för att upprätthålla biologisk 
mångfald regionalt, nationellt 
eller globalt, men det bedöms 
vara av särskild betydelse att 
den totala arealen bibehålls eller 
blir större, samt att den 
ekologiska kvalitén bibehålls 
eller förbättras. 

Ängs- och betesmarksinventeringen klass 
restaurerbar ängs- och betesmark, 
Skogsstyrelsens objekt med naturvärden, 
lövskogsinventeringens klass 3, 
ädellövskogsinventeringen klass 3, 
våtmarksinventeringen klass 3 och 4 samt 
skogsbrukets klass naturvatten. 

Visst naturvärde – 
naturvärdesklass 4 

Varje enskilt område behöver 
inte vara av betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald 
regionalt, nationellt eller globalt, 
men det bedöms vara av 
betydelse att den totala arealen 
bibehålls eller blir större, samt 
att den ekologiska kvalitén 
bibehålls eller förbättras. 

Motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringarna. Motsvarar ungefär 
generellt biotopskydd som inte uppfyller 
kriterier för högre naturvärdesklass. 

 
Figur 2. Fyra naturvärdesklasser använd i den svenska standarden för 
naturvärdesinventering där klass 4 är ett tillägg som också ingår i denna inventering.  
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4 Undersökningsförhållanden 
Som framgår ovan har området besökts under april månad 2021 med ett kompletterande besök 
den 8:e maj. Detta är tidigt på växtsäsongen vilket gör att många växter inte kommit fram 
eller bara har enstaka blad. Men naturligtvis finns även vinterståndare för en hel del arter. En 
del häckfåglar har ännu inte anlänt. När det gäller insekter är det mycket tidigt på säsongen 
och många arter har inte kommit fram ännu. Detta innebär att årstiden påverkar inventeringen, 
men i det här fallet inte så pass negativt att naturvärdesobjekt lär ha missats. Dock blir det s k 
artvärdet oklart för flera objekt, vilket gör att det samlade naturvärdet för flera området blir 
preliminärt. Vädret vid fältbesöken var lämpligt för fältstudier. Temperaturen höll sig mellan 
0 och 10 grader, vinden var svag till friskt och det var klart till mulet. Sent på kvällen den 
21/4 började det regna och då avbröts inventeringen och återupptogs kvällen därpå.   
 

 
5 Naturen och kända naturvärden i den aktuella trakten  
Den aktuella trakten, dvs området kring Varamon domineras av bebyggd mark. I öster och 
norr förekommer industrimark, medan villabebyggelse finns i väster. Bara ett par hundra 
meter i väster ligger Varamobadens badplats. En flera kilometer lång sandstrand vid Vättern.   
 
Geologi 
Det inventerade området täcks av lösa jordarter och den underliggande berggrunden av 
kalksten går inte i dagen inom området. Jordtäcket utgörs till allra största delen av 
svallsediment av finsand med ett ursprung i den stora isälvsavlagring som sträcker sig genom 
Motala. Längst i söder finns ett mindre område med lerig morän. 
 
Historisk markanvändning 
Det flacka landskapet har länge varit uppodlat. Av häradskartan från omkring 1870 framgår 
att området utgjordes av såväl åkermark som slåtteräng och lövträdsbevuxna beteshagar. På 
den ekonomiska kartan från 1948 är all mark uppodlad, förutom de villatomter som 
tillkommit i områdets centrala del. Ett mindre hus med trädgård låg också i sydvästkanten och 
återstår idag som en liten lövdunge i kanten av Bispgatan. Enligt den ekonomiska kartan från 
1980 är den öppna marken fortfarande markerad som åker. Av det kartmaterial vi tagit del av 
framgår inte när åkermarken senast brukades. 
 
Naturvårdsprogram mm – Kommun och Länsstyrelse 
Följande sammanställning bygger på uppgifter i Länsstyrelsens karttjänst Östgötakartan som 
tar upp inventeringar och analyser för bland annat naturvård.  
 
Naturvårdsprogrammet för Östergötland som bygger på de kommunala 
naturvårdsprogrammen innefattar inte något objekt inom det inventerade området. Närmast 
ligger Vättern i väster (Riksintresse, klass1) och en allé vid Dysätters gård just på östra sidan 
av väg 50 mitt för inventeringsområdets nordspets.  (Lokalt intresse, klass4)  
 
Länsstyrelsens trädinventering från åren 1997-2008 tar inte upp något träd inom 
inventeringsområdet. Närmaste träd är en grov björk strax väster om Bispgatan söder om 
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bandyplanen, samt tre grova tallar och en drygt metergrov ek vid Furulid väster om 
inventeringsområdets södra del.  
 
Länsstyrelsen har gjort analyser för grön infrastruktur. Den grova eken vid Furulid ligger i en 
av några spridda värdekärnor för ädellöv som Länsstyrelsen redovisar i den här delen av 
Motala. Ingen värdekärna finns inom inventeringsområdet, men den södra halvan av 
inventeringsområdet ligger inom en utpekad värdetrakt för ädellövträd.   
 
Länsstyrelsens ekinventering pekar ut området kring Furulid och söder därom som ett område 
för efterträdare till dagens naturvårdsintressanta gammelekar. Till området med efterträdare 
förs också den lövträdsrad som ligger i inventeringsområdets södra kant (Naturvärdesobjekt 
N1 i aktuell NVI.)   
 
 

5.1  Skyddad natur 
När det gäller skyddad natur i trakten finns ett par områden med områdesskydd 
(Naturvårdsverket 2021 och Skogsstyrelsen 2021). Vättern (östra) (SE0230268) är skyddat 
enligt EU:s art- och habitatdirektivet (SCI) liksom fågeldirektivet (SPA). Sjön ligger bara ett 
par hundra meter från utredningsområdet. Några kilometer bort ligger Götakanal (Vättern-
Roxen) (SE230391) som också är skyddat enligt EU:s art- och habitatdirektiv (SCI).  
 

5.2  Nyckelbiotoper och naturvärdeslokaler 
När det gäller områden med höga naturvärden som identifierats av Skogsstyrelsen eller av 
bolag som så kallade nyckelbiotoper eller objekt med naturvärden är sådana ganska sällsynta i 
och kring Motala stad. Det närmsta ligger längs Vätterns strand en dryg kilometer i väster, en 
strandskog som är klassat som nyckelbiotop (om 4,4 ha).     
 

5.3 Flora och fauna 
Den sökning som genomförts på Artportalen (2021) visar att kännedomen om traktens flora 
och fauna långt ifrån är heltäckande. Inom utredningsområdet har drygt 30 kärlväxter, 14 
trollsländor och en dagfjäril rapporterats till Artportalen under 2000-talet. Till detta kommer 
flertalet fågelarter i trakten. Däremot saknas till exempel rapporter av både groddjur, kräldjur, 
däggdjur, svampar, lavar och mossor. Detta innebär sannolikt att området är relativt dåligt 
undersökt.  
 
Naturvårdsarter 
Bland arterna som noterats finns ett par arter som nyttjas som naturvårdsarter. Tommy 
Tyrberg har rapporterat färgginst (Genista tinctoria)* (VU) den 6/8 2019 från ”slutet av 
Månvägen” och Rolf Wedding har rapporterat 50 plantor med riddarsporre (Consolida 
regalis)** (NT) från ”Varamon cykelväg” 28/6 2014. Rolf skriver ”Ett stort antal 
ridarsporrar spridda längs med nyanlagd vägslänt intill cykelbanan till Varamon”.  
 
*) Färgginst förekommer numera vild endast i nordöstra Västergörtland, med ett centrum i Lyrestads socken. I 
övriga Sverige finns arten förvildad främst i Götaland och Svealand med enstaka förekomster längre norrut. 
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Färgginst i dessa förekomster är oftast avvikande den vilda formen och har mer gemensamt med de 
trädgårdsformer som förekommer. Arten är nämligen en ganska populär trädgårdsväxt. Av denna anledning 
bedöms inte färgginst vara en naturvårdsart i Östergötland. 
 
**) Riddarsporre är ett höstgroende konkurrensvagt ”åkerogräs” som ibland dyker upp på andra platser än i 
åkermark. ArtDatabanken skriver: ”Riddarsporre växer endast på kulturmark, främst på åkrar. Den kan 
förekomma i alla slags grödor men utvecklas bäst i höstgrödor. Den föredrar kalkrik lerjord. Man finner den 
ofta tillsammans med blåklint Centaurea cyanus och sminkrot Lithospermum arvense ssp. arvense.” Den 
aktuella växtplatsen var en nyanlagd vägkant och vår bedömning är att den inkom som frö med den jord som 
lades ut när cykelvägen byggdes. En alternativ förklaring är att riddarsporren funnits kvar i fröbanken på platsen 
och grott för att jorden rördes om vid anläggningen av cykelbanan. Vi bedömer det som mindre troligt eftersom 
det inte är lerjord på platsen. Bedömningen som gjorts i denna inventering är att arten, p g a att den är så pass 
konkurrenssvag, med stor sannolikt inte finns kvar i området. Detta då biotopen har ändrat karaktär under de 7 år 
som gått sedan fyndet gjordes.     
 

5.4 Potentiella naturvärdesobjekt 
Området är relativt litet och inventeringen har en hög detaljeringsgrad, ”Detalj”. Därför är det 
mindre relevant att söka ut potentiella naturvärdesobjekt i förväg, än vid lägre 
detaljeringsgrad. Oaktat detta är de mindre vattensamlingarna inklusive diken solklara 
potentiella naturvärdesobjekt. Det samma gäller den bård med träd som står längst i söder, 
parallellt med Sandstrandsvägen. Fjärranalysen visar att stora delar av området utgörs av 
gräsmark som ter sig tämligen homogent. Det ligger dock på sandigt underlag vilket innebär 
att det kan visa sig ha naturvärden.  

 
 
6  Resultat NVI:n inklusive naturvärdesbedömning 
Det inventerade området är i sin helhet påverkat och format av mänsklig aktivitet. Området 
har tidigare varit jordbruksmark. Det kan därför verka paradoxalt att en stor del av 
inventeringsområdet har funnits innehålla naturvärden (karta 5). En stark bidragande orsak till 
detta är att i princip hela området ligger på sandig mark.  
 
Naturvärdena i inventeringsområdet har bedömts höra till klass 3 och klass 4. Under avsnitt 8 
nedan beskrivs de olika naturvärdesobjekten närmare.  
 
 

6.1 Vegetation och flora  
Kärlväxter och kärlkryptogamer 
Vid inventeringen kunde konstateras att vegetationen i området är relativt artrik. Detta trots 
att fältbesöken genomfördes tidigt på växtsäsongen. Förekomst av sand tillsammans med 
ruderatmarker, med enstaka sand-/jordhögar mm ger förutsättningar för många arter. En 
förteckning på noterades kärlväxter finns i bilaga 2. Då inventeringen skedde mycket tidigt på 
växtsäsongen torde det finnas mycket mer att upptäcka vid ett eventuellt besök senare under 
våren och/eller sommaren.  
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6.2 Fauna  
Däggdjur 
Inga rapporter på Artportalen (2020) av däggdjur finns inom inventeringsområdet. Vid 
fältbesöket noterades ett rådjur. Från boende i området erhölls information om ett, åtminstone 
tidigare, bebott rävgryt. Sannolikt har området en typisk, tämligen artfattig däggdjursfauna för 
ett område i tätortsbebyggelse inom Östergötlands län. När det gäller fladdermöss saknas i 
stort sett lämpliga boplatser för kolonier. Att området berörs av gatubelysning är negativt ur 
fladdermussynpunkt. Men de ingående småvattnen bör ibland utgöra goda födosöksmiljöer 
för fladdermöss, speciellt när olika insekter svärmar.   
 
Fåglar 
De fåglar som noterades vid fältbesöken finns förtecknade i bilaga 1. Bland arterna märks två 
fågelarter som nyligen tagits bort från den svenska rödlistan, sånglärka och ängspiplärka, två 
arter som nyligen rödlistats, björktrast och kråka liksom den rödlistade sävsparven. Man kan 
konstatera att gräsmarkerna i området hyser kärlväxter rika på frön. Frön som i sin tur är 
viktig mat för småfåglar, främst vintertid, men även under flyttningen vår och höst.  
 
Fiskar 
Det har inte gått att få fram några data om en eventuell fiskfauna i dagvattendammarna.  
 
Grod- och kräldjur 
Det finns inte några rapporter till Artportalen (2021) av varken av groddjur eller kräldjur från 
området eller de närmaste omgivningarna. Inte heller vid årets inventering noterades några 
kräldjur. Då uppdraget i detta projekt delvis bestod i att genomföra en fördjupad 
artinventering av groddjur presenteras groddjuren i ett separat kapitel nedan.  

Insekter och spindlar  
Ingen djupare studie av områdets insekter eller spindlar har gjorts. Detta beror huvudsakligen 
på att inventeringen genomfördes i april. I Trafikverkets damm konstaterades dock några arter 
skinnbaggar, se nedan. Från området finns 14 olika trollsländor rapporterade, alla observerade 
av Christer Eriksson 2012 och/eller 2013.  
 
Övriga ryggradslösa djur 
En signalkräfta noterades i dagvattendammarna i väster. Att det förekommer en del 
landmollusker i området är sannolikt, men förutsättningarna för mer krävande arter bedöms 
som mindre god.  
 

6.3 Naturvårdsarter  
Inventeringen visar att det endast finns enstaka naturvårdsarter inom området. Dessa 
presenteras i tabell 2 nedan. Utöver dessa arter förekommer även ett flertal arter som anges 
som signalarter/indikatorarter av Trafikverket. Bland dessa arter märks: Röllika, vitmåra, 
fyrkantig johannesört, gulsporre, käringtand, gråfibbla (i vid bemärkelse), svartkämpar, 
femfingerört, ängssyra, bergsyra, krypvide, harklöver och kungsljus.   
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Tabell 2. Förteckning på de växter som också är naturvårdsarter och som noterades inom 
utredningsområdet vid årets fältinventering. För artens naturvärde används följande: S – 
Signalart.    
 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Kommentar Naturv. 
Rödklint Centaurea jacea Noterad inom N2 S 
Äkta johannesört  Hypericum perforatum  Noterad spridd inom N2  S 
Skogslind Tilia cordata Ett träd S 
Rödkämpar Plantago media  Noterad inom N7 S 
Fältvädd(?) Scabiosa columbaria(?) Noterad inom N2 – osäker artbestämning S 

 

 
6.4 Värdeelement  
Inom utredningsområdet finns tämligen få men ganska väl spridda värdeelement, dvs element 
av särskild betydelse för biologisk mångfald. De identifierade värdeelementen är i den nu 
aktuella inventeringen i princip bara träd. Läget för värdeelementen framgår av karta 5. En 
förteckning med koordinater och förklaring av respektive element presenteras i bilaga 3.  
 
 
 

 

  
 
Foto 3. Denna tall är en av de värdeelement som identifierades i området.   
 

6.5 Arter skyddade enligt Artskyddsförordningen 
Vid inventeringen har inga växter eller insekter skyddade enligt Artskyddsförordningen 
(2007:845) noterats. Bland de groddjur som presenteras i separat kapitel nedan är 
förhållandena annorlunda. När det gäller observerade fåglarna är i princip samtliga arter 
fridlysta, men inga av arterna har ett starkt skydd då de inte är listade i bilaga 1 i EU:s 
fågeldirektiv.    
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6.6 Invasiva arter 
Under senare år har invasiva arter, främmande arter med en aggressiv spridning, fått allt större 
uppmärksamhet i naturvårdsarbetet. Det har inte ingått i uppdraget att inventera sådana. Man 
kan dock konstatera att det förekommer flera växtarter av sådan karaktär inom området. Vid 
fältinventeringen noterades rikligt med kanadensiskt gullris, ganska gott om blomsterlupiner 
liksom en växtplats för parkslide, se tabell nedan.  
 
 
 
Tabell 3. Förteckning på växter och deras växtplatser för arter som brukar föras till de 
invasiva arterna.  
 

Svenskt namn Vetenskapligt namn Kommentar Koordinater 
Kanadensiskt gullris Solidago canadenis Noterad inom stora delar av 

utredningsområdet 
Anges ej 

Vresros Rosa rugosa En mindre planta O500786:N6490102 
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus Enstaka plantor O500783:N6489685 
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus Rikligt  O500676:N6489828 
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus Flera plantor O500692:N6489628 
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus Ganska många plantor O500693:N6489583 
Blomsterlupin Lupinus polyphyllus I trädgård O500692:N6489944 
Jättebalsamin Impatiens glandulifera Rapporterad från dammarna strax 

utanför planområdet av Tommy 
Tyrberg 2019  

O500577:N6490139  
 

Parkslide Reynoutria japonica En växtplats O500632:N6490002 
 
Utöver arterna som observerades vid fältinventeringen finns en rapport om jättebalsamin strax 
utanför planområdet, ”kring dammarna Varamon” – Tommy Tyrberg 2019-08-06.  
 

 
 
Foto 4. Blomsterlupin tillhör de invasiva arter som förekommer inom utredningsområdet. 
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6.7 Områden som omfattas av generellt biotopskydd  
I Sverige har sju typer av biotoper skyddats genom det generella biotopskyddet enligt 5 § 
förordningen om områdesskydd. De sju biotoperna är: 1. Allé, 2. Källa med omgivande 
våtmark i jordbruksmark, 3. Odlingsröse i jordbruksmark, 4. Pilevall, 5. Småvatten och 
våtmark i jordbruksmark, 6. Stenmur i jordbruksmark och 7. Åkerholme. Av dessa typer 
bedöms fyra kunna vara aktuella här.  
 
Det generella biotopskyddet, förutom alléer, gäller bara i jordbruksmark. Det är inte självklart 
när jordbruksmark som övergivits slutar vara jordbruksmark i biotopskyddssammanhang 
(Ulrika Larsson, Länsstyrelsen Östergötland muntligen). Vår erfarenhet är att man i 
plansammanhang brukar anse att biotopskyddet gäller också i övergiven jordbruksmark som 
fortfarande har kvar karaktär av brukad mark. Vi betraktar alltså i princip hela 
inventeringsområdet som jordbruksmark, med undantag av tomtmark.  
 
Allé 
Enligt Naturvårdsverket (2014a) skall en allé ”bestå av minst fem lövträd som är planterade i 
en enkel eller dubbel rad” utmed en väg för att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. 
Spontant etablerade träd kan dock räknas som allé ”… om definitionen är uppfylld i övrigt, 
och det framgår att träden är skötta med syftet att skapa en allé.” 
 
”Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd, vilket innebär att mer än hälften av 
träden ska vara vuxna. Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 cm i diameter i 
brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år (det som först uppnås).” 
 
Längst i söder står fyra äldre ekar i en någorlunda rät rad utmed en väg. På den ekonomiska 
kartan från 1940-talet framgår att det även då gick en väg där. Deras ålder bedöms vara 
ganska olika, det yngsta trädet mellan 60-80 år gammalt medan de äldsta troligen är äldre än 
120 år. Detta indikerar att de snarare uppkommit genom naturlig föryngring än genom 
plantering. I trädraden förekommer också rikligt av yngre lövuppslag av framförallt asp. 
Några av de övriga lövträden kan vara vuxna enligt definitionen ovan. Vi har inte mätt 
diametern.  
 
Vi bedömer att det långsmala området i åkerkanten, längs vägen har använts för att bli av med 
sten som röjts bort från åkern. Spontant har då buskar och träd etablerats. Att det står några 
förhållandevis vidkroniga ekar i trädraden kan tyda på att de sparats medvetet när 
lövuppslaget röjts tidigare. Det skulle därmed uppfylla kravet på att syftet ska vara att skapa 
en allé, alltså en rad lövträd längs vägen. Trädraden skulle då omfattas av biotopskyddet utan 
att vara en traditionell planterad allé. Vi tycker inte att bedömningen är självklar, men föreslår 
att kommunen hanterar trädraden som en biotopskyddad allé. Eftersom området också är ett 
odlingsröse (se nedan) är det redan biotopskyddat av den anledningen.  
 
Odlingsröse  
Trädraden längst i söder, ”allén” ovan, står i ett långsmalt område som använts för att bli av 
med sten från åkermarken. Stenarna är inte staplade i avgränsade rösen utan ligger strödda i 
hela området. Hela det långsmala området är att betrakta som ett odlingsröse och omfattas av 
biotopskydd. I Naturvårdsverkets (2014d) står t ex följande som stödjer detta: ”Odlingsrösen 
är för det mesta oregelbundet rundade till formen, men kan också vara ovala, avlånga, 
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långsträckta eller upplagda likt långa stensträngar.” och ”Odlingsrösen som inte är belägna i 
jordbruksmark omfattas av skydd enligt definitionen om röset är beläget i anslutning till 
jordbruksmark, det vill säga nära gränsen till jordbruksmark.” 
 
 
Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Inom detaljplaneområdet finns ett par småvatten som behöver bedömas om de berörs av det 
generella biotopskyddet eller inte, ett dike som går parallellt med riksväg 50 och vars syfte 
torde ha med dagvatten från vägen att göra, en damm som anlagts av Trafikverket för 
omhändertagande av dagvatten och ett mellanting mellan damm och dike som också torde 
vara anlagd för att ta hand om dagvatten. I Naturvårdsverkets (2014b) beskrivning och 
vägledning om Småvatten… kan man läsa följande angående:  
 
”Vattendammar som har anlagts inom eller i nära anslutning till ett vägområde med syftet att 
samla upp dagvatten och eventuella utsläpp från trafiken på vägen omfattas inte av 
biotopskyddsbestämmelserna” 
 
Och  
 
” Vägdiken som har anlagts med syftet att avvattna en väg, och som är avgörande för vägens 
funktion och beständighet, utgör en del av väganläggningen och omfattas därmed inte av 
biotopskyddsbestämmelserna”  
 
Bedömningen görs att ingen av ovanstående småvatten berörs av biotopskyddet.  
 
Åkerholmar 
I Naturvårdsverkets (2014c sid 3) beskrivning och vägledning om åkerholmar kan man läsa 
följande angående ”Biotopens kännetecken och avgränsning   

• Åkerholmar är små områden av natur- eller kulturmark, men kan också utgöras av ett 
solitärt träd eller ett stort stenblock.  

• Åkerholmen ska vara omgiven av åkermark eller kultiverad betesmark.  
• Med kultiverad betesmark avses mark för bete eller fodervall som är föremål för 

markförbättrande åtgärder i form av till exempel enklare markbearbetning, insådd, 
kalkning, gödsling eller dikning.  

• Skyddet för åkerholmen gäller även om åkermarken ligger i träda.  
• I normalfallet ska det vara möjligt att bruka eller beta jordbruksmarken närmast intill 

en åkerholme. Skyddet för åkerholmar bör dock normalt gälla även i de fall en 
stenmur, en högst två meter bred naturlig bäckfåra, ett dike, eller en mindre grusväg 
är belägen mellan åkerholmen och den intilliggande åkermarken eller kultiverade 
betesmarken.  

• Om omgivande mark helt eller delvis överförs till annan markanvändning upphör 
skyddet att gälla.  

• Bete och slåtter kan förekomma på åkerholmen.  
• Åkerholmar som är belägna i naturbetesmark omfattas inte av 

biotopskyddsbestämmelserna.” 
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Utifrån ovanstående dras följande slutsats:  Det finns inte några åkerholmar inom 
detaljplaneområdet. Här finns nämligen inga små områden av natur- eller kulturmark som 
idag är omgivna av åkermark eller kultiverad mark, varken mark i drift eller i träda. 
Bedömningen har verifierats genom mailkontakt med Länsstyrelsen i Östergötlands län 
(Larsson 2021).  

7  Groddjur 
I Sverige förekommer ett antal groddjur (Amphibia) dessa hör till flera olika familjer. I Motala 
kommun förekommer groddjur inom följande familjer: egentliga grodor (Ranidae), paddor 
(Bufonidae) och vattensalamandrar (Salamandridaee).   
   

7.1 Egentliga grodor  
I Sverige förekommer naturligt sex grodor bland de egentliga grodorna. Av dessa förekommer 
två i Motala kommun, vanlig groda (Rana temporaria) och åkergroda (Rana arvalis).  
 
Gott om vanlig groda inklusive grodrom noterades i Trafikverkets damm (A) liksom i 
systemet med dammar (C) den 1:a april, se foto 5 nedan. Då sågs även en åkergroda i 
systemet med dammar. Vid besöken den 21-22 och 22-23 april sågs gott om grodor (av 
obestämd art) i dammsystemet medan enstaka grodor noterades i Trafikverkets damm. Av 
rommen fanns inga spår, men ett nykläckt grodyngel noterads i Trafikverkets damm. En 
ensam groda* noterades den 22-23/4 i den långsmala dammen (D).  
 
*) Försök att fånga denna groda med vattenhåv misslyckades.  
 

 
 
Karta 2. Vanlig groda (Rana temporaria) inklusive grodrom noterades i Trafikverkets damm 
(A) liksom i systemet med dammar (C). En åkergroda noterades i systemet med dammar (C) 
medan en ensam obestämd groda noterades i den långsmala dammen (D).    
 
Slutsatsen från studien blir att man bör betrakta hela det undersökta vattensystemet med 
dammar etc som en ekologisk helhet. I detta förekommer både vanlig groda och åkergroda.  



Naturvärdesinventering och groddjur Varamon, Motala kommun. 2021 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Amalina Natur och Miljökonsult   Nardus - Ekologisk konsult 
Åldersbäck Tallebo  Kättilstad Solbacka 
593 93 Västervik  590 46 Rimforsa 
jan@amalina.se  janne.mareby@gmail.com 
 

21(42) 

 
 
Foto 5. Grodrom av vanlig groda i delområde C, 1:a april 2021. 
 
 
 
 
   

7.2 Vattensalamandrar  
I Sverige finns två arter vattensalamandrar, större vattensalamander (Triturus cristatus) och 
mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris). Den större har ett starkt skydd enligt 
Artskyddsförordningen, medan den mindre har ett svagare skydd. Vid årets inventering 
noterades mindre vattensalamander i två olika småvatten, se karta nedan. I Trafikverkets 
damm (A), noterades minst tre individer den 1/4 och minst 5 individer den 21/4. I den mindre 
dammen (B), se foto 6, noterades två individer den 22/4.  
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Karta 3. Mindre vattensalamander noterades i två olika småvatten, dels i Trafikverkets damm 
(A) och dels i en liten dam (B) sydväst om en rondell.   
 

 
 
Foto 6. Två individer av mindre vattensalamander noterades i denna dam den 22/4.   
  

7.3 Paddor   
I Sverige förekommer tre arter paddor, strandpadda, grönfläckig padda och den vanliga 
paddan (Bufo bufo). I Östergötlands inland förekommer endast den senare.  
 
Vid inventeringen noterades gott om vanliga paddor både i Trafikverkets damm (A) och 
systemet med dammar (C) i nordväst. Den 1/4 noterades minst 15 vanliga paddor i 
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Trafikverkets damm, betydligt färre den 21/4. Den 22/4 noterades väldigt många paddor 
uppemot 50 stycken i systemet med dammar.  
 

 
 
Karta 4. Gott om vanlig padda noterades i Trafikverkets damm (A) liksom i systemet med 
dammar (C).   
 

 
 

8 Landskapsobjekt 
Inom planområdet har två landskapsobjekt avgränsats. Landskapsobjektet av gräsmarker (L1) 
består av flera naturvärdesobjekt tillsammans med angränsande gräsmarker. 
Landskapsobjektet av diken, dammar mm (L2) består av det system för lokalt 
omhändertagande av dagvatten som finns inom detaljplaneområdet, och som fortsätter 
nedströms mot Vättern. Var och en för sig har dessa två områden en positiv betydelse för 
biologisk mångfald på landskapsnivå, deras läge framgår av karta 5.  
 
 
.  
L1. Varamons gräsmarker  
Landskapsobjektet består av flera olika gräsmarker, både fd åkermark i träda, en fd 
fotbollsplan liksom flera gräsmattor. Området ligger på sand vilket gör naturvärdet större för 
flera insektsarter. Det gör dessutom att vegetationen inte är lika påverkad av kvävegödsel som 
fallet varit om det funnits ett tjockare jordlager av te x matjord ovanpå sanden. I området 
förekommer flera par av sånglärka och även ängspiplärka häckar. Att de båda arterna häckar 
här torde bl a bero på landskapsobjektets relativa storlek. Som framgår ovan är insektsfaunan 
dåligt undersökt, men förutsättningar bedöms finnas för krävande arter. En fördjupad 
artinventering med inriktning mot insekter rekommenderas därför.    
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L2. Vattensystem för dagvattenhantering  
Detta landskapsobjekt består av diken och mellanliggande anlagda dammar mm för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Den fördjupade artinventeringen av groddjur visar på 
förekomst av både vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander. Bland andra 
naturvårdsarter märks sävsparv. Vatten, inte minst med öppna vattenspeglar, har mycket stor 
betydelse för ett rikt växt och djurliv.   

 
 
 
 

9 Naturvärdesobjekt 
Fältinventeringen visar att en relativt stor andel av den totala ytan av utredningsområdet har 
specifika naturvärden och därmed utgörs av s k naturvärdesobjekt. Totalt identifierades sju 
naturvärdesobjekt, fyra i klass 3 och tre i klass 4. Några av naturvärdesobjekt har en 
preliminär klassning då inventeringen gjordes tidigt på växtsäsongen.   
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Karta 5. Naturvärdesobjekt, landskapsobjekt och värdeelement. I området identifierades sju 
naturvärdesobjekt, fyra i klass 3 och tre i klass 4. För fyra av objekten är klassningen 
preliminär.   
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N1 – Bård med lövträd i söder  
 
Naturtyp: Skog och träd 
  
Koordinater: N6489410:O500775   
 

 
Naturvärdesklassning: Klass 4, visst naturvärde 
Biotop: Bård med lövträd 

Natura 2000-naturtyp: Saknas 
Områdesskydd: Den sträng med en ansamling av stenar som finns i området omfattas av det 
generella biotopskyddet som Odlingsröse i Jordbruksmark. (Givet att den angränsande 
gräsmarken är att betrakta som jordbruksmark i träda)  

Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en bård med träd och buskar utmed 
Badstrandsvägen. Bland träden märks framförallt fyra relativt vidkroniga ekar som uppskattas 
vara mellan 80 och 140 år gamla. I buskskiktet förekommer både vildrosor och hassel. Gott 
om större stenar ligger i en rad som påminner om en stenmur.  

Naturvärdesbedömning: De stora ekarna, de rika buskskiktet med blommande arter liksom 
stenarna bidrar till områdets biotopkvaliteter. Biotopvärde blir därav visst. Inga 
naturvårdsarter som bidrar till artvärdet noterades i området. Detta gör att artvärdet blir 
obetydligt. Ett obetydligt artvärde tillsammans med ett visst biotopvärde gör tillsammans att 
området hamnar i klass 4, ett visst naturvärde. 
Naturvårdsarter: Inga noterade 

Inventeringsdatum: 2021-04-22 & 23 
Inventerare: Jan Henriksson & Jan Måreby  
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N2 – Gräsmarker i träda   

  
 
Naturtyp: Äng och betesmark  
 
Koordinater: N6489715:O500800   
Naturvärdesklassning: Klass 3, påtagligt naturvärde – preliminär bedömning  

Biotop: Ohävdad gräsmark delvis av sandhedskaraktär   
Natura 2000-naturtyp: Saknas 

Områdesskydd: Saknas 
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av två separata delområden med likartade 
biotoper. De är långt ifrån enhetliga då delar närmast kan liknas vid sandartad gräsmark i tidig 
successionsfas medan andra delar domineras av mer högväxta gräs och därmed är i ett 
betydligt senare successionsstadium. På flygbilder från 2019 tycks gräset vara slaget, vilket 
inte var fallet våren 2021. Området är dessutom svåravgränsat i väster, där kanadensiskt 
gullris i princip helt dominerar. Enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering förs området 
till Naturtypen Äng och betesmark. I standarden står t ex ”Naturtypen innefattar även 
gödslade eller på annat sätt mänskligt påverkade gräsmarker som inte faller in under 
åkermark, sandmiljö, eller park och trädgård”. För att föras till sandmiljö skall det 
förekomma inslag av blottad sand, vilket inte bedöms vara fallet här, de aktuella 
sandfläckarna är för få och för små. Då jordmånen är sandigt finns goda förutsättningar för en 
artrik insektsfauna. Bland kärlväxtarter som Trafikverket anger vara signalarter/indikatorarter 
för artrika vägkanter och som förekommer i området märks t ex äkta- och fyrkantig 
johannesört, rödklint, kungsljus, harklöver, bergsyra, ängssyra, femfingerört och gråfibbla (i 
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vid bemärkelse) liksom svartkämpar och kärringtand. Både ängspiplärka och sånglärka hävdar 
revir i området. Ett område med mycket tunt jordtäcke finns norr om naturvärdesobjekt N3. 
Här är vegetationen av tydlig sandhedkaraktär med olika lavar i bottenskiktet, både bägarlavar 
(Cladonia spp.) och en eller flera arter filtlav (Peltigera sp./spp.) medan fältskiktet täcks av 
grå-/mattfibbla med inslag av bergsyra.  

Naturvärdesbedömning: Områdets biotopvärde består delvis av dess relativa stora yta, att 
det ligger på sandig jordmån och att det delvis är i ett tidigt successionsstadie. I delarna i tidig 
successionsfas är vegetationstäcket inte speciellt tätt och jorden/sanden är därmed relativt 
lättillgänglig för olika insekter, inte minst gaddsteklar. Att vegetationen inte slutit sig innebär 
också att solen lättare kommer åt att värma upp markytan vilket också är gynnsamt för ett rikt 
insektsliv. Vissa små fläckar med exponerad sand finns. Bar sandjord är en bristbiotop i 
dagens landskap och i kombination med blommor som ger pollen är det en intressant biotop 
för bland annat solitära bin.	Biotopvärde bedöms därför som visst men skulle eventuellt kunna 
bedömas som påtagligt (detta påverkar dock inte klassningen). Enstaka naturvårdsarter bland 
växterna noterades och dessa bedöms inte vara obetydliga. Detta gör att artvärdet preliminärt 
bedöms som visst utifrån bedömningskriteriet naturvårdsarter. Att artvärdet sätts till 
preliminärt beror på att både floran och faunan kan visa sig hysa fler naturvårdsarter. En 
fördjupad artinventering av insekter rekommenderas och skulle göra det möjligt att ge 
området ett säkert artvärde. Området bedöms vara artrikare än det omgivande landskapet 
vilket även det innebär att det ett preliminärt artvärde blir visst. Ett visst artvärde tillsammans 
med ett visst biotopvärde gör tillsammans att området hamnar i klass 3, ett påtagligt 
naturvärde men skall ses som en preliminär bedömning. 
Naturvårdsarter: Äkta johannesört, Rödklint, Ängspiplärka, Sånglärka, (eventuellt fältvädd 
– osäker artbestämning)  
Inventeringsdatum: 22-23/4 & 8/5 2021 

Inventerare: Jan Henriksson & Jan Måreby  
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N3 – Före detta bollplan   
 
Naturtyp: Park och trädgård  
  
Koordinater: N6489640:O500770   
 

 
Naturvärdesklassning: Klass 3, påtagligt naturvärde  
Biotop: Hävdad gräsmark – (gräsmatta)   

Natura 2000-naturtyp: Saknas 
Områdesskydd: Saknas 

Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en välansad ”gräsmatta” som i sen tid nyttjas 
som bollplan. Enligt historiskt kartunderlag verkar bollplanen anlagd efter 1980. Vegetationen 
och dess karaktär tyder dock på att det inte borde vara långt senare än då. Den ger inget 
intryck av att vara speciellt välgödslad, snarare motsatsen. Den ligger dessutom på sandigt 
underlag: Detta innebär att vegetationen inte har mycket gemensamt med en vanlig gräsmatta. 
Den utgörs i stället av en heterogen och tämligen artrik blandning av gräs och örter. Detta 
beror sannolikt både på det sandiga underlaget, att den kontinuerligt har klippts och att det 
avslagna ”gräset” sannolikt tagits bort. Området har därmed vissa likheter med en välbetad 
strandäng/hagmark. Speciellt gäller detta den nordöstra fjärdedelen av området där 
vegetationen är särskilt rik på örter, här är jordlagret extra tunt och ger ett sandhedartat 
intryck. Bland örter på bollplanen märks bergsyra, ängssyra, vitklöver, röllika, svartkämpar, 
mattfibbla (i vid bemärkelse), flera olika maskrosor (sannolikt även sandmaskrosor*) och gott 
om femfingerört (s. lat) men fler arter finns. Fläckar med mer välgödslade partier finns också 
och här noterades tusensköna. 
*) Det skulle vara värdefullt med en kompletterande inventering av området maskrosor.  
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Naturvärdesbedömning: Biotopvärdet bedöms som visst utifrån bedömningsgrunden 
biotopkvalitet. Detta då det rör sig om välansad gräsmark på sandigt underlag som inte är 
välgödslad. Ett tunt vegetationstäcke utan förnaansamling ger goda förutsättningar för 
konkurrenssvaga arter. Att området dessutom ligger i direkt anslutning till ett större område 
med gräsmark är positivt för biotopvärdet. Gräsmarken bedöms som artrikare än de flesta 
liknade biotoper i trakten, detta på grund av tämligen ogödslade förhållanden samtidigt som 
den är belägen på sandig jordart. Detta innebär att artvärdet bedöms som visst utifrån 
bedömningsgrunden artrikedom. Ett visst artvärde och biotopvärde gör att området hamnar i 
klass 3 ett påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter: Inga noterade 
Inventeringsdatum: 22-23/4 samt 8/5 2021 

Inventerare: Jan Henriksson & Jan Måreby  
 

 

N4 – Trädgård vid Månvägen   
 
Naturtyp: Park och trädgård  
  
Koordinater: N6489925:O500680   
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Naturvärdesklassning: Klass 3, påtagligt naturvärde – preliminär bedömning  

Biotop: Trädgård   
Natura 2000-naturtyp: Saknas 

Områdesskydd: Saknas 
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en trädgård som anlades för flera årtionden 
sedan. Detta innebär att den är välutvecklad med gamla fruktträd, rikligt med blommande 
buskar liksom en del andra trädgårdsväxter som pärlhyacint, bondpion, kaprifol, tovsippa och 
blomsterlupin. Bland vilda växter märks t ex gullviva, stor nunneört, svalört och vitsippa. I 
trädgården står dessutom en relativt stor lönn och tre lindar (troligen parklindar) som 
återkommande beskurits och därmed påminner om hamlade träd, se fotot ovan. Gräsmattan är 
inte så välgödslad och hyser därför relativt gott om örter vid sidan av gräs.  

Naturvärdesbedömning: I området finns spritt med biotopkvaliteter som rikt blommande 
buskar, gamla fruktträd med håligheter och en gräsmatta som är tämligen artrik. 
Biotopkvaliteter viktiga för bland annat fåglar och nektarsökande insekter. Biotopvärde blir 
därav visst. Inga naturvårdsarter som bidrar till artvärdet noterades i området men då denna 
trädgård torde vara betydligt artrikare än många andra trädgårdar i trakten bedöms artvärdet 
till visst, men är en preliminär bedömning. Ett visst artvärde tillsammans med ett visst 
biotopvärde gör tillsammans att området hamnar i klass 3, ett påtagligt naturvärde, men är en 
preliminär bedömning då artvärdet är preliminärt. 

Naturvårdsarter: Inga noterade 
Inventeringsdatum: 2021-04-22 & 23 

Inventerare: Jan Henriksson & Jan Måreby  
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N5 – Trafikverkets damm   
Naturtyp: Småvatten  
  
Koordinater: N6489940:O500780   
 

 
Naturvärdesklassning: Klass 3, påtagligt naturvärde 
Biotop: Liten damm (för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD)    

Natura 2000-naturtyp: Saknas 
Områdesskydd: Saknas 

Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt består av en liten anlagd damm som vid de båda 
inventeringstillfällena hade ett vattendjup på några få decimeter. I dammen växer relativt 
rikligt med bladvass, bredkaveldun och säv liksom en obestämd kransalg. I dammen 
noterades ganska många individer av olika groddjur. Bland insekter noterades t ex de 
vattenlevande skinnbaggarna allmän ryggsimmare, Corixa dentipes och Sigara distincta.     
Naturvärdesbedömning: Smärre vattensamlingar har i princip alltid ganska stor betydelse 
för biologisk mångfald. I det här fallet är dammen ganska nyanlagd men har trots det en 
välutvecklad vegetation. Därav bedöms biotopvärdet som visst. Då området hyser gott om 
groddjur bedöms även artvärdet som visst. Sammantaget ger detta att naturvärdet hamnar i 
klass 3, påtagligt naturvärde.  

Naturvårdsarter: Mindre vattensalamander (§), Vanlig groda (§), Vanlig padda (§), 
Obestämd kransalg (N), sävsparv (NT)   

Inventeringsdatum: 2021-04-01 & 23 
Inventerare: Jan Henriksson & Jan Måreby  
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N6 – Långsmal damm/dike   
 
Naturtyp: Småvatten  
  
Koordinater: N6490080:O500740   
 

 
Naturvärdesklassning: Klass 4, visst naturvärde, preliminär bedömning   
Biotop: Liten damm/dike (för lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD)    

Natura 2000-naturtyp: Saknas 
Områdesskydd: Saknas 

Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av en tämligen långsmal grävd damm eller 
kanske snarare dike. Det hade vid inventeringstillfället bara en liten öppen vattenspegel längst 
i söder. I övrigt här området väl igenväxt med olika vattenväxter, främst av bredkaveldun. Vid 
inventeringstillfällena uppehölls sig gräsänder i området. Sommartid bör en hel del insekter 
hålla till här.     
Naturvärdesbedömning: Våtmarker med öppen vattenspegel som inte är totalförstörda av t 
ex förorenat vatten har alltid ett biotopvärde. I det här fallet bedöms Biotopvärdet som visst 
då området inte är speciellt komplext och tämligen nyskapat. Av naturvårdsarter noterades en 
enstaka groda och en sjungande sävsparv vid inventeringen. Detta gör att artvärdet 
preliminärt bedöms som obetydligt. Ett obetydligt artvärde tillsammans med ett visst 
biotopvärde gör tillsammans att området hamnar i klass 4, ett visst naturvärde men är en 
preliminär bedömning. 

Naturvårdsarter: Vanlig groda/åkergroda (oklart vilken art), Sävsparv (NT)  
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Inventeringsdatum: 2021-04-01 & 23, 2021-05-08 

Inventerare: Jan Henriksson & Jan Måreby  
 

 

N7 – Gräsmattor vid industrifastigheter och vägar i norr    
 
Naturtyp: Park och trädgård  
  
Koordinater: N6490300:O500580   
 

 
Naturvärdesklassning: Klass 4, visst naturvärde – preliminär bedömning  

Biotop: Hävdad gräsmark – (gräsmatta)   
Natura 2000-naturtyp: Saknas 

Områdesskydd: Saknas 
Beskrivning: Detta naturvärdesobjekt utgörs av välklippta gräsmattor. Dessa visar inga 
tydliga tecken på att vara välgödslade, snarare motsatsen. Detta innebär att de hyser en ganska 
artrik flora inte bara bestående av gräs utan av flertalet örter. Bland arter som t ex 
Trafikverket anger som indikatorarter av artrika vägkanter märks t ex röllika, rödkämpar, 
svartkämpar, vitmåra och gråfibbla (i vid bemärkelse).     

Naturvärdesbedömning: Då gräsmattorna är relativt nyanlagda är deras kontinuitet gällande 
t ex hur länge områdets klippts begränsad. Detta påverkar biotopvärdet negativt och bedöms i 
det här fallet vara blir därav visst. Endast någon enstaka naturvårdsart noterades och det i 
enstaka exemplar. Detta gör att artvärdet bedöms som obetydligt, men är en preliminär 
bedömning då kunskapen om områdets växter och insekter är begränsat. Ett obetydligt 
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artvärde tillsammans med ett visst biotopvärde gör tillsammans att området hamnar i klass 4, 
ett visst naturvärde, men blir en preliminär bedömning p g a det något oklara artvärdet. 
Naturvårdsarter: Rödkämpar (S) 

Inventeringsdatum: 2021-04-22 & 23 
Inventerare: Jan Henriksson & Jan Måreby  
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Förkortningar  
 
CR Akut hotad, en av kategorierna som nyttjas vid klassning av rödlistade arter 
 
EN Starkt hotad, en av kategorierna som nyttjas vid klassning av rödlistade arter 
 
NT Nära hotad, en av kategorierna som nyttjas vid klassning av rödlistade arter 
 
NVI Naturvärdesinventering 
 
NVO Naturvärdesobjekt, område med specifikt värde för biologisk mångfald.  
 
S Signalart 
 
VU Sårbar, en av kategorierna som nyttjas vid klassning av rödlistade arter 
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Bilaga 1 
 

Noterade fågelarter 
 
Art  Hotk. Kommentar 
Gräsand   Häckar möjligen i området 
Större hackspett  Hörd på avstånd, sannolikt ej häckfågel 
Enkelbeckasin  Sannolikt rastande  
Gråtrut  VU Överflygande 
Fiskmås  NT Överflygande 
Skrattmås  NT Överflygande 
Ringduva   Häckar åtminstone i trakten 
Ängspiplärka   Rastande flock, ett revir 
Sånglärka   Sjungande fåglar noterades, 1-3 revir  
Koltrast   Sannolik häckfågel 
Björktrast   NT Möjlig häckfågel 
Taltrast   Häckar åtminstone i trakten 
Rödhake   Sannolik häckfågel 
Talgoxe   Sannolik häckfågel 
Blåmes   Sannolik häckfågel 
Stare  VU Häckar åtminstone i trakten 
Kråka  NT Häckar i trakten 
Skata   Häckar åtminstone i områdets absoluta närhet 
Pilfink   Trolig häckfågel 
Gråsparv   Häckar åtminstone i trakten 
Bofink   Spridda observationer, sannolik häckfågel 
Grönfink  EN Häckar eventuellt i trakten  
Steglits   Häckar åtminstone i trakten 
Domherre   Häckar åtminstone i trakten 
Sävsparv  NT Trolig häckfågel  
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Bilaga 2 
Observerade kärlväxter*  
 
Svenskt namn Vetenskapligt namn   Hotk. 
Skavfräken  Equisetum hyemale 
Åkerfräken Equisetum arvense  
Tall Pinus sylvestris  
Svalting Alisma plantago-aquatica  
Rysk blåstjärna Othocallis siberica 
Bredkaveldun Typha latifolia 
Vägtåg Juncus bifonius 
Säv Schoenoplectus lacustris 
Timotej Phleum pratense 
Vass Phragmites australis 
Vitgröe Poa annua 
Hässlebrodd Milium effusum 
Smörblomma Ranunculus acris 
Revsmörblomma Ranunculus repens 
Käringtand Lotus corniculatus 
Vit sötväppling Melilotus albus 
Harklöver Trifolium arvense 
Vitklöver Trifolium repens 
Gåsört Argentina anserina   
Älggräs Filipendula ulmaria 
Apel Malus domestica  
Obestämda ros Rosa sp. 
Vresros Rosa rugosa 
Femfingerört Potentilla argenta s. lat. 
Sötkörsbär Prunus avium 
Slån Prunus spinosa 
Hallon Rubus idaeus 
Rönn Sorbus aucuparia  
Brännässla Urtica dioica 
Skogsek Quercus robur  
Vårtbjörk Betula pendula 
Hassel Corylus avellana   
Sälg Salix caprea 
Hundvide Salix repens  
Asp Populus tremula  
Obestämda violer Viola spp. 
Åkerviol Viola arvensis 
Äkta johannesört Hypericum perforatum 
Fyrkantig johannesört Hypericum maculatum 
Stinknäva Geranium robertianum 
Mjölke Chamaenerion angustifolium 
Skogslönn Acer platanoides 
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Skogslind Tilia cordata 
Sommargyllen Barbaea vulgaris 
Parkslide  Reynoutria japonica 
Gårdsskräppa Rumex longifolius  
Såpnejlika Saponaria officinalis  
Nagelört Erophila verna 
Stormåra Galium album  
Vitmåra Galium boreale 
Jordreva Glechoma hederacea  
Gulsporre Linaria vulgaris 
Rödkämpar Plantago media 
Svartkämpar Plantago lanceolata 
Groblad Plantago major 
Fältvädd (?) Scabiosa columbaria(?) - osäker artbestämning 
Kungsljus Verbascum thapsus  
Brunört Prunella vulgaris 
Röllika Achillea millefolium 
Gråbo Artemisia vulgaris 
Ullört Filago arvensis  
Tusensköna Bellis perennis 
Rödklint Centaurea jacea  
Åkertistel Cirsium arvense  
Gatkamomill  Chamomilla suaveolens 
Korsört Senecio vulgaris 
Kanadensiskt gullris Solidago canadensis   
Höstgullris Solidago gigantea  
Ogräsmaskoros Taraxacum sect Taraxacum agg. 
Obestämd maskrosor Taxacum sp. 
Hästhov Tussilago farfara 
Renfana Tanacetum vulgare 
Fibblor  Hieracium spp.  
Mattfibbla/gråfibbla  Pilosella peleteriana s. lat.   
Druvfläder Sambucus racemosa 
Kirskål Aegopodium podagraria 
Hundkäx  Anthriscus sylvestris 
Vildmorot Daucus carota subsp. carota 
 
*) Typiska trädgårdsväxter i den trädgård som ingår i inventeringen ingår 
ej i sammanställningen.    
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Bilaga 3 
 
Förteckning på identifierade värdeelement 
 
Nr Nord Ost Typ Art Kommentar 

1 6489418 500718 Träd  Ek Spärrgrenigt träd, ålder: 120+ 
2 6489414 500734 Träd  Ek Spärrgrenigt träd, ålder: 60-80 år (?) 
3 6489411 500748 Träd Ek Spärrgrenigt träd, ålder: ca 80 år (?)  
4 6489399 500817 Träd Ek Spärrgrenigt träd, ålder: 80-100 år (?)  
5 6489415 500735 Odlingsröse  Lite större, långsmal, yta 
6 6489982 500754 Träd Tall Solitärt träd, ålder: 100+  
7 6489986 500780 Träd Tall Solitärt träd, ålder: 100+  
8 6489948 500659 Träd Lind (parklind?) Beskuret träd i trädgård 
9 6489949 500663 Träd Lind (parklind?) Beskuret träd i trädgård 

10 6489949 500669 Träd Lind (parklind?) Beskuret träd i trädgård 
11 6489944 500696 Träd Lönn Äldre träd 
12 6489908 500677 Träd Apel Klen med hål 
13 6489916 500674 Träd  Apel Gammal med hål 
14 6489621 500698 Träd Rönn Bukett, rikligt blommande tidigt om våren 
15 6489613 500700 Träd  Lönn Hålträd 
16 6489611 500700 Träd Lönn Hålträd 
17 6489609 500700 Träd Lind Signalart  
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Inledning 
Motala kommun avser att detaljplanelägga ett område inom Varamon i Motala stad. Det 
aktuella utredningsområdet ligger strax öster om Varamons badplats och gränsar i öster till 
Riksväg 50. Syftet med planen är att skapa ett Idrottscenter med bland annat ett par ishallar 
med tillhörande parkeringsplatser. I planprocessen behövs olika typer av underlag. Nardus - 
Ekologisk konsult har fått i uppdrag att utföra en naturvärdesinventering (NVI) i området 
(Henriksson och Måreby 2021*). I samband med naturvärdesinventeringen gjordes en 
fördjupad inventering av groddjur, vilken också omfattade ett system av dammar väster om 
planområdet. Se karta 1.  
 
Aktuellt PM innehåller en översiktlig analys av konsekvenserna av det aktuella 
exploateringsförslaget (se karta 2) med avseende på resultatet av naturvärdesinventeringen. 
Här ges också förslag på vilka anpassningar som skulle kunna göras för att minska de 
negativa konsekvenserna för naturvärdena av exploateringen.  
 
För att rätt kunna ta del av detta PM förutsätt tillgång till naturvärdesinventeringen. † 
 
  
 
Sammanfattning av naturvärden i området 
Det inventerade området är i sin helhet påverkat och format av mänsklig aktivitet och har 
tidigare varit jordbruksmark. Områdets naturvärden är i huvudsak knutna till sandmarker med 
gräsvegetation (N2-3) samt mindre våtmarker i ett system med dammar och diken för lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Våtmarkerna ligger både inom det område som nu skall 
planläggas (N5-6) och i direkt anslutning till planområdet väster om Bispgatan. Till detta 
kommer en mindre samling ekar i ett odlingsröse i söder (N1) och äldre träd i en övergiven 
trädgård (N4) och förhållandevis biologiskt varierade gräsmattor kring industriområdet i norr 
(N7).   
 
 
 
 
 
Gräsmarker på sand 
I princip hela planområdet ligger på sandig mark. Stora delar utgörs av åkrar som nu inte 
brukas längre. Delar av dessa börjar nu mer påminna om sandhed än om jordbruksmark 
medan ett hav av kanadensiskt gullris breder ut sig i andra delar. Förutom obrukade åkrar 
ingår en klippt men i övrigt extensivt skött fotbollsplan.  
 
Områdets storlek och öppenhet är ett naturvärde i sig, vilket kanske tydligast illustreras av att 
flera par av sånglärka och även ängspiplärka häckar. Sånglärkan vill ha öppna marker, men 
missgynnas i det moderna åkerlandskapet på grund av att grödorna på de höstsådda fälten 
redan tidigt på säsongen har vuxit sig höga. Den gynnas av fläckar med gles vegetation som 

                                                
* Henriksson, Jan och Måreby, Jan 2021: Naturvärdesinventering (NVI) och fördjupad artinventering av groddjur 
vid Varamon, Motala kommun, Östergötlands län. – Nardus-Ekologisk konsult och Amalina Natur och 
Miljökonsult 20210528. 
† Omslagsfoton från naturvärdesinventeringen: © Jan Henriksson. 
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på de obrukade åkrarna i planområdet. Oslagna partier av gräsmark med en varierad flora kan 
vintertid vara födosöksområden för fröätande fåglar. En flock med rastande ängspiplärkor 
noterades även i området. 
 
 
De gamla åkrarna har en varierad och bitvis artrik flora och i delar är vegetationen gles och 
ger intryck av att befinna sig i en tidig fas av igenväxning. Kanske är det den sandiga jordens 
dåliga förmåga att hålla kvar näringsämnen som göra vissa partier påtagligt magra? Kanske 
har markytan störts på något sett för inte så länge sedan? Örtrika marker i kombination med 
bar sand eller en gles vegetation på sandmark bedöms kunna hysa naturvårdsintressanta arter 
knutna till sand, inte minst insekter i allmänhet och gaddsteklar i synnerhet. Många arter 
behöver sand att gräva bohålor i. Att vegetationen inte slutit sig innebär också att solen lättare 
kommer åt att värma upp markytan vilket också är gynnsamt för ett rikt insektsliv. Då 
inventeringen utfördes tidigt på säsongen har vi inte kunnat göra några observationer av 
steklar.  
 
De värdefullaste delarna av området är svåravgränsad i väster där kanadensiskt gullris blir allt 
mer dominerande mot Bispvägen. För att lyfts fram de naturvärden som är knutna till 
gräsmarkernas storlek har ett landskapsobjekt avgränsats som också inkluderar gamla åkrar 
som inte i sig utgör naturvärdesobjekt.  
 
De naturvärden som är knutna till de sandiga gräsmarkerna är resultatet av tidigare 
markanvändning och för att de ska bestå i landskapet krävs någon form av skötsel/brukande 
så att markerna inte växer igen med en tät grässvål och så småningom buskar och träd.  
 
 
Våtmarker 
Områdets våtmarker har samlats i ett landskapsobjekt som består av anlagda dammar för 
lokalt omhändertagande av dagvatten och mellanliggande diken. Här ingår även de dammar 
utanför planområdet som inventerats på groddjur. Hela det undersökta vattensystemet i 
landskapsobjektet bör betraktas som en ekologisk helhet. Den fördjupade artinventeringen av 
groddjur visar på förekomst av både vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander. 
Bland andra naturvårdsarter märks sävsparv. Minde vattensamlingar, inte minst med öppna 
vattenspeglar, har mycket stor betydelse för ett rikt växt och djurliv. Det gäller även 
dammarna i planområdet trots att de är förhållandevis nyanlagda och inte ämnade att i första 
hand gynna biologisk mångfald. 
 
 
Trädmiljöer 
Planområdet är trädfattigt men några områden med där träd påtagligt bidrar med naturvärden 
finns. Mot vägen längst i söder finns en rad med träd och buskar som växer i ett långsmalt 
lågt odlingsröse. Bland träden märks framförallt fyra relativt vidkroniga ekar som uppskattas 
vara mellan 80 och 140 år gamla. I buskskiktet förekommer både vildrosor och hassel. 
Brynmiljön med blommande buskar är värdefull för ett rikt insektsliv. Ekarna har ännu inte 
nått den ålder och storlek då de kan förväntas vara livsmiljö för naturvårdsarter knutna till ek. 
Ekarna bör dock ses i ett landskapsperspektiv och har då av länsstyrelsen utpekats som 
potentiella ”efterföljare” till äldre ekar i landskapet, närmast vid Furulid strax väster om 
planområdet.  
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På södra sidan av Månvägen ligger en äldre trädgård med gamla fruktträd med 
stamhåligheter, rikligt med blommande buskar liksom en del andra trädgårdsväxter som 
pärlhyacint, bondpion, kaprifol, tovsippa och blomsterlupin. Bland vilda växter märks t ex 
gullviva, stor nunneört, svalört och vitsippa. I trädgården står dessutom en relativt stor lönn 
och tre lindar (troligen parklindar) som återkommande beskurits och därmed påminner om 
hamlade träd. Gräsmattan är inte så välgödslad och hyser därför relativt gott om örter vid 
sidan av gräs.  
 
 
Gräsmattor 
Kring industrierna i norra delen av inventeringsområdet finns gräsmattor som är 
förhållandevis magra och har en varierad flora. De är påtagligt mer biologiskt varierade än 
välgödslade gräsmattor med bara gräs. Den återkommande klippningen är förstås negativ för 
blomningen men gynnar lågvuxna gräsmarksarter som tål den hård skötseln. En varierad 
vegetation kan förväntas ge en varierad insektsfauna.  
 
 
 
 
 
Konsekvenser av en exploatering enligt förslag 
Det aktuella exploateringsförslaget visas på karta 2. Planförslaget innebär att en stor del av 
inventeringsområdets södra del används för att bygga sporthallar med tillhörande parkeringar 
och tillfartsvägar. Området norr om Månvägen och närmast söder om densamma berörs inte 
av byggplanerna.  
 
En exploatering enligt förslaget leder till stora biotopförluster av öppen gräsmark. Sånglärka 
som kräver stora öppna områden kommer inte att kunna häcka i den södra delen. Kärlväxter 
och insekter på de sandiga markerna kommer att få väsentligt mindre livsutrymme.   
 
Våtmarkerna tycks inte komma att påverkas av planerna. Ej heller den gamla trädgården vid 
Månvägen.  
 
En rondell och tillfartsväg kommer att förstöra en del av träd- och buskmiljön i odlingsröset 
längst i söder.  
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Karta 1. Naturvärdesobjekt, landskapsobjekt och värdeelement enligt 
naturvärdesinventeringen 2021 (Henriksson och Måreby).   
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Karta 2. Dispositionsskiss från aktuellt förslag till detaljplan, aktuell 20210527.  
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Förslag för minskade förluster av naturvärden och 
kompensationsåtgärder 
 
I våra kommentarer utgår vi från den skiss till planförslag som är aktuell. Vi tar inte ställning 
till om det aktuella området är det mest lämpade för den tänkta exploateringen. Våra förslag 
nedan syftar till att främja biologisk mångfald på de delar som inte bebyggs.  
 
 
Gräsmarkerna 
Idag är planområdet fortfarande en rest av odlingslandskapet som längre tillbaka dominerade 
landskapet, innan bebyggelsen bredde ut sig. Naturvärden knutna till det vidsträckta 
odlingslandskapet går inte att helt bevara i en tätortsmiljö. Vi ser exempelvis inte någon 
framtid för sånglärkan bland sporthallar och parkeringar.  
 
För kärlväxter, insekter och andra arter som inte kräver så stora utrymmen föreslår vi att 
biotopförlusterna kompenseras genom en kvalitetshöjning i kvarvarande biotoper. Det innebär 
att alltså att skötseln anpassas för att gynna de arter som är knutna till de biotoper som 
försvinner vid en exploatering.  
 
Det är praktiskt omöjligt att räkna ut hur mycket välskött sandig gräsmark som behövs för att 
kompensera för förlusten av den ”oskötta” gräsmarken som försvinner. Rätt skötsel av mindre 
områden kan ge bättre livsmiljö för många arter än ett stort område utan skötsel.  
 
Vi tycker att målsättningen bör vara att ta till vara möjligheten att gynna biologisk mångfald 
på större delen av grönytorna i planområdet. För att långsiktigt säkra de naturvärden som blir 
kvar i området efter exploateringen är det viktigt att planlägga ordentligt med naturmark i 
detaljplanen. Vi är övertygade om att naturmark för biologisk mångfald också kan vara 
attraktiv rekreationsmark för invånarna i Motala.  
 
 
Kunskapsbrist 
För att kunna anpassa skötseln till de naturvårdsarter av insekter som kan förmodas finnas i 
området behövs mer kunskap. Vi rekommenderar därför en fördjupad artinventering av 
insekter knutna till sand med speciellt fokus på gaddsteklar. En fördjupning av områdets flora 
kan också vara värdefull. 
 
En annan strategi är att anpassa skötselåtgärderna för att gynna gräsmarksflora, pollinerare 
och sandinsekter mer generellt och hoppas på att eventuella naturvårdsarter gynnas av detta. 
En kombination av dessa strategier skulle förmodligen ge störst biologisk mångfald.  
 
 
Exempel på biotoper att vårda och skapa:   
Slåtterängar av olika slag. Områden där vegetationen sköts genom slåtter i stället för 
gräsklippning. Ängsväxter kan sås in. Det är viktigt att marken inte gödslas för att en artrik 
flora ska kunna etableras och leva kvar. Även gräsmark som ska klippas bör vara ogödslad. 
För att få en mager och lämplig jord kan man överväga att ta bort matjordslagret. Åtminstone 
på delar av ängsytorna och i de delar som ska ha öppen sand enligt förslaget nedan.  
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Det är viktigt att helt få bort invasiva arter som kanadensiskt gullris och blomsterlupin från 
området. De kan annars etablera sig i ängsytorna.  
 
Öppen sand. Partier med öppen sand kan varvas med ängsytor. Öppen sand kräver skötsel så 
att den inte växer igen. Det kan vara områden i ängsmarken som med några års mellanrum 
harvas. Sand kan också läggas i kullar för att få ännu bättre solinstrålning och dränering. 
 
Blommande buskar som hagtorn och nyponrosor är viktiga pollenkällor och kan planteras i 
kanter av ängsytor.  
 
Stockar med borrade hål och andra typer av bihotell kan komplettera sandmiljöerna.  
 
Inspireras av åtgärder som gjorts i andra kommuner, exempelvis ” Biparadiset i Bokhultet” i 
Växjö kommun. 
 
 
 
Våtmarkerna 
Våtmarkerna tycks inte komma att påverkas av planerna med undantag för det öppna diket 
söder om Trafikverkets damm (N5).  
 
Våtmarkerna i inventeringsområdet och de som ligger strax utanför i väster hänger ihop 
ekologisk genom sin närhet. Så vitt vi kan se genom en översiktlig kartstudie är det ont om 
våtmarker i närheten. Vi tycker därför att systemet med våtmarker ska utvecklas till ett ännu 
mer sammanhängande område genom att gräva nya småvatten och biotopförbättra de 
befintliga. Väster om Bispvägen är våtmarkerna en del av ett välfrekventerat grönområde. Vi 
föreslår att kommunen anlägger en motsvarande våtmarkspark inom inventeringsområdet med 
utgångspunkt i de småvatten som finns där idag. Eftersom området väster om vägen är 
förhållandevis skuggigt föreslår vi att den kompletterande våtmarksparken görs mer öppen 
med solbelysta småvatten och fuktängar. Funktionen att ta hand om dagvatten bör fortsatt gå 
att integrera med de ekologiska och sociala målen för området.  
 
 
Utformningen av våtmarksparken kräver en egen utredning och vi har här bara möjlighet att 
föra fram ett antal idéer.  
 
• Gräv fler småvatten och skapa även partier med fuktäng och kärr.  
• Anlägg ängs- och sandmiljöer mellan dammarna. Använd slåtter som huvudsaklig 
skötselmetod av gräsytor. Promenadstråk och lekytor med gräsmatta kan förstås ingå.  
• Plantera blommande buskar av i första hand inhemska arter som slån, hagtorn och 
nyponrosor.  
• Plantera sparsamt med höga träd så att öppenheten bevaras, men träd ska ändå ingå. Välj 
främst inhemska trädslag med särskilt värde för biologisk mångfald i den här typen av 
landskap, exempelvis sälg, lönn, lind, rönn, oxel, vildapel, apel, sötkörsbär. Placera träd i 
huvudsak där de inte skuggar ängsmark, sandmiljöer och småvatten.  
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Trädgården 
Den gamla trädgården vid Månvägen berörs inte av planerade byggnader och vägar. Vi 
rekommenderar att den bevaras och att områdets trädgårdskaraktär används som inspiration 
för grönytan i den här delen. Plantera fler fruktträd och blommande buskar. Skapa en 
”fjärilsträdgård”. Detta kan integreras med biotoper som gynnar sandinsekter och ängsflora 
enligt vad som tas upp ovan gällande gräsmarkerna. Trädgården på Tinnerö gård i Tinnerö 
naturreservat i Linköping kan vara en inspirationskälla.  
 
 
 
Odlingsröse med ekar 
En rondell och tillfartsväg kommer att förstöra en del av trädraden i odlingsröset längst i 
söder. För att kunna gå vidare med den planen krävs enligt vår bedömning dispens från 
biotopskyddet.  
 
Om planen ligger fast och dispens ges föreslår vi att den del av odlingsröset som tas bort 
placeras i anslutning till kvarvarande odlingsröse så att biotopytan inte minskar. I den nya 
delen planteras då ekar och kanske andra inhemska lövträd, samt blommande buskar så att 
biotopvärdet bevaras och förstärks.  
 
 
 
Gräsmattor i norr 
Gräsmattor i inventeringsområdets norra del berörs inte av planerad exploatering. Vi vill ändå 
passa på att föreslå att de helt eller delvis sköts som ängsmark för att gynna blomning och 
därmed insekter som är beroende av nektar och pollen. På sikt kommer artrikedomen av 
växter också att öka genom slåttern. Som vid all ängsskötsel är det avgörande att marken inte 
gödslas och att det avslagna gräset tas bort. Någon meter närmast vägkanter och gångvägar 
kan gräset klippas så att det inte lägger sig ut på asfalten.  
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