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BEDÖMNING AV PÅVERKAN PÅ SKOGSÖDLA, NY DETALJPLAN
GRÄSDALEN - ULLEBERG

Bakgrund
Karlstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Gräsdalen 1:8 m.fl. Syftet med planen är att skapa ny
bostadsbebyggelse inom Gräsdalen 1:8, samt att göra tillfartsvägen från Ullebergsvägen till allmän gata. Området är
inte detaljplanelagt sen tidigare.

Fastigheten Gräsdalen 1:8 har en areal på ca 7400 m2. Den totala byggnadsarean får enligt planförslaget uppgå till
max 1100 m2. I övrigt kommer en del kringliggande mark att omvandlas till hårdgjord yta. Sammantaget påverkas
dock endast i storleksordningen några tiondelar av en hektar av åtgärderna (se Figur 1 och Figur 2).

I ett samrådsyttrande daterat 2017-03-10 framför länsstyrelsen att det finns observationer av skogsödla norr om
planområdet. Kommunen uppmanas därför bedöma om och hur detaljplanen och verkställandet av denna kan komma
att påverka skogsödlan och redovisa eventuella försiktighetsmått.

Figur 1. Läge för fastigheten Gräsdalen 1:8 (markerad med röd linje)
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Figur 2. Plankarta till föreslagen detaljplan för Gräsdalen 1:8 m.fl.

Skogsödlan
Skogsödlan (Zootoca vivipara) kan bli upp till cirka 15 centimeter lång och färgen på ovansidan kan variera ganska
mycket från grå – gråbrun – brun eller nästan olivgrön. Svansen är dubbelt så lång som kroppen och benen är korta.
Arten kan likna sandödlan som emellertid är större med tydligare ögonfläckar på kroppen.

Skogsödlan finns i hela norra och mellersta Europa och är vanlig i hela Sverige, även längst i norr. Den ses ofta i
skog, skogsgläntor, skogsbryn, vid stenmurar och rösen. Skogsödlan finns ofta i närheten av vatten. Liksom hos
kopparödlan går svansen av om man försöker ta tag i den. Svansen växer ut igen, men ödlan förlorar värdefulla
näringsreserver.

Äggen utvecklas och kläcks inne i honans kropp och de små ungarna kravlar ut direkt efter att de har kläckts. I kallare
områden ligger ödlan i dvala från september till april – maj. Under sommaren livnär den sig på insekter och andra
småkryp.
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Figur 3. Skogsödla (Zootoca vivipara). Bild: Wikimedia commons

Skyddsstatus
Skogsödlan är nationellt fridlyst enligt Artskyddsförordningen (2007:845). Fridlysningen innebär att det är förbjudet att
döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och att ta bort eller skada ägg eller bon.

Skogsödlan bedöms för närvarande enligt Artdatabankens rödlista som Livskraftig (LC). Även i tidigare utgåvor av
rödlistan har arten bedöms vara livskraftig. I motiveringen anges att skogsödlan finns över större delen av landet (se
Figur 4). Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek och
förekomstarean överskrider gränsvärdena för rödlistning. Det finns inga tecken på betydande populationsförändring.

Figur 4. Skogsödlans utbredning nationellt enligt Artdatabanken.
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Bedömning
Skogsödla har enligt noteringar i Artportalen påträffats i skogsbrynet mellan skogspartiet i triangeln mellan
Gruvlyckan, Ullebergsvägen och Skoghallsvägen och det öppna fältet söder om Gräsdalens industriområde.
Därutöver har ett stort antal fynd gjorts längs Tallebostigen, i skogspartiets östra del och i triangeln mellan järnvägen,
Ullebergsleden och Skoghallsvägen (se Figur 5). Det kan förutsättas att det finns ett utbyte mellan dessa populationer.

Noterade fynd i Artportalen 2000-2018 av skogsödla i ett större område (Karlstad-Hammaröregionen) framgår av
Figur 6 nedan. Det kan konstateras att skogsödla förekommer spritt över hela regionen.

Figur 5. Noterade lokala fynd av skogsödla i Artportalen. Sökningen gjord på åren 2000-2018.
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Figur 6. Regional utbredning av skogsödla enligt Artportalen. Sökning gjord på år 2000-2018.

Som nämnts ovan innebär genomförandet av detaljplanen en exploatering av några tiondels hektar markyta, som idag
består av halvöppen skogsmark med en mindre uthusliknande byggnad (se Figur 7). Terrängen sluttar ner mot
Ullebergsvägen. Den östra, högre delen av fastigheten, som består av några bergsbranter med större träd, ska enligt
planen utgöra naturmark. Den västra, lägre delen av fastigheten, som ska exploateras, är idag skräpig, bl a ligger
plast och äldre byggmaterial slängt i terrängen. Områdets naturvärde bedöms vara ringa.
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Figur 7. Bilder visande planområdets nuvarande utseende (april 2018).

I samband med prövning av en verksamhet eller åtgärd som påverkar platser för fortplantning eller vila kan det vara
möjligt att vidta åtgärder för att säkerställa kontinuerlig ekologisk funktionalitet hos dessa platser. De åtgärder som
avses är motverkande, preventiva åtgärder som är avsedda att minimera eller eliminera negativa effekter av
verksamheten eller åtgärden.

Naturvårdsverket lyfter i sin vägledning fram att åtgärder för att säkerställa kontinuerlig ekologisk funktionalitet skiljer
sig från kompensationsåtgärder. Kompensationsåtgärder är fristående från verksamheten eller projektet. Deras syfte
är att kompensera för eller uppväga specifika negativa effekter på en art. Definitionsmässigt innebär kompensations-
åtgärder att försämring eller förstörelse av en plats för fortplantning eller vila uppkommer, medan åtgärderna för att
säkerställa kontinuerlig ekologisk funktionalitet ser till att platsen behåller hela sin ekologiska funktionalitet för berörda
arter. Naturvårdsverket anser att det finns större anledning att kompensera om den negativa påverkan närmar sig
gränsen för påverkan som försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus (Naturvårdsverket Handbok
2016:1).

Förutsättningar för kontinuerlig ekologisk funktionalitet för skogsödla bedöms finnas kvar utan att några särskilda
anpassningsåtgärder behöver vidtas. Plangenomförandet bedöms inte medföra att några betydelsefulla habitat för
skogsödlan försvinner och orsakar inte några barriäreffekter. Det kommer även fortsättningsvis att finnas en drygt 100
meter bred korridor med opåverkad skogsmark som förbinder de båda områdena där iakttagelser av skogsödla har
gjorts. Mot bakgrund av ovanstående bedöms det därför inte heller finnas något behov av kompensationsåtgärder.

Sammantaget bedöms planen inte innebära någon risk för negativ påverkan på skogsödlans bevarandestatus vare sig
lokalt i Gräsdalen-Ullebergsområdet eller inom ett större område. Den kumulativa effekten av en mer omfattande
exploatering av Gräsdalen-Ullebergsområdet skulle kunna medföra att ödlornas habitat och möjlighet att röra sig
mellan dessa begränsas. Någon särskild hänsyn till eventuella framtida effekter är dock inte rimligt att ta med hänsyn
till föreliggande planområdes begränsade omfattning och dess förväntade ringa påverkan på skogsödlans habitat.
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