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1 SAMMANFATTNING 

I arbetet med detaljplanen för Kvastmossens logistik- och företagspark i 
Oskarshamns kommun noterades en åkergroda vid en mindre myr i utkanten 
av inventeringsområdets sydvästra del under en naturvärdesinventering 
utförd 2016 av WSP. 

Länsstyrelsen i Kalmar län har i ett granskningsyttrande begärt att MKB och 
planbeskrivningen kompletteras med en bedömning om hur åkergroda och 
dess eventuella livsmiljö påverkas av planen. 

Enligt ett förhandsavgörande från EU-domstolen under 2021 förtydligades att 
det krävs dispens om arter fridlysta enligt 4§ artskyddsförordningen riskerar 
att dödas eller störas, eller om fortplantningsområden eller viloplats för arten 
riskerar att skadas eller förstöras. Tidigare har dispensprövning inte varit 
nödvändig om arterna, även efter genomförd åtgärd, har en gynnsam 
bevarandestatus. 

Den mindre myr (ca 0,16 ha) där grodan noterades kommer enligt 
föreliggande planförslag att försvinna och bebyggas. Denna myr bedöms inte 
utgöra ett lekvatten för arten vilket leder till bedömningen att förlust av denna 
yta inte har någon påverkan på åkergroda. Istället bedöms lekmiljöerna för 
åkergroda främst vara knutna till Applerumsån och dess svämplan.  

Planområdets skogliga karaktär i övrigt utgörs till största del av 
hälltallmarksskog och produktionsskog som saknar strukturer och element 
som är viktiga för åkergrodans landmiljöer, som t.ex. stenrösen, murar, 
blockig mark, död ved, flerskiktad och olikåldrig skog. Denna typ av skogliga 
kvaliteter finns i större utsträckning norr om järnvägen, utanför planområdet. 
Bedömningen blir därför att påverkan på åkergrodans landlivsmiljö till följd av 
planförslaget blir obefintlig, eller liten.  

De blöta/fuktiga miljöerna i området bedöms viktigare för spridningssamband 
än skogliga miljöer då skogen i stor utsträckning saknar värdefulla strukturer 
och element för att vara en optimal miljö för åkergroda. Artens 
spridningsmöjligheter i landskapet genom planområdet bedöms bevaras då 
Applerumsån och svämplanen i stor utsträckning bevaras. 

Sammantaget bedöms planens påverkan på åkergroda inte förändra den 
kontinuerliga ekologiska funktionen området har för arten, då de naturmiljöer 
som enligt förslaget kommer bebyggas inte utgörs av artens 
reproduktionsplats eller vilo-/övervintringsplats.   
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2 BAKGRUND OCH SYFTE 

I arbetet med detaljplanen för Kvastmossens logistik- och företagspark i 
Oskarshamns kommun genomförde WSP under 2016 en 
naturvärdesinventering av planområdet. Vid inventeringen noterades en 
åkergroda, vid en mindre myr i utkanten av inventeringsområdets sydvästra 
del. Åkergroda är fridlyst enligt 4 § i artskyddsförordningen och enligt ett 
förhandsavgörande från EU-domstolen under 2021 förtydligades att det 
krävs dispens om arter fridlysta enligt 4§ artskyddsförordningen riskerar att 
dödas eller störas, eller om fortplantningsområden eller viloplats för arten 
riskerar att skadas eller förstöras. Tidigare har dispensprövning inte varit 
nödvändig om arterna, även efter genomförd åtgärd,  har en gynnsam 
bevarandestatus. 

I ett granskningsyttrande har länsstyrelsen i Kalmar län begärt att MKB och 
planbeskrivningen kompletteras med en bedömning om hur åkergroda och 
dess eventuella livsmiljö påverkas av planen. 

Som underlag för att avgöra om dispens enligt artskyddsförordningens 14 § 
krävs har förevarande artskyddsutredning tagits fram.  

3 BESKRIVNING AV ÅKERGRODA  

3.1 EKOLOGI 

Åkergroda är lite av en generalist och är anpassad till att klara sig i olika 
typer av land- och vattenmiljöer, även i barrskogsområden. Arten leker gärna 
i samma vatten som vanlig groda. Trots sitt namn är åkergrodan mer vanlig i 
skogsmiljöernas småvatten än i odlingslandskapet. 

Arten uppehåller sig en stor del av året uppe på land i lekvattnets 
omgivningar. Den finns på fuktiga ängsmarker och kärr i kulturlandskapet 
men också i våta skogsmarker, även så i barrskogsmiljö. En viss andel av 
populationen övervintrar i lekvattnet men flertalet på frostfria platser uppe på 
land. Arealen på artens hemområde varierar beroende på lokal med omfattar 
ofta 50 – 100 ha.  

3.2 UTBREDNING OCH BEVARANDESTATUS 

Åkergroda är en av de vanligaste grodorna i Sverige och påträffas i hela 
landet utom i fjällkedjan. Utanför Sverige så förekommer arten i norra, östra 
samt delar av centrala Europa, österut till Sibirien och en bit in i Kina.  

Arten bedöms som livskraftig i Sverige, vilket varit fallet sen första rödlistan 
år 2000. På biogeografisk nivå inom Sverige (kontinental region) bedöms 
artens status som gynnsam (FV – favourable) enligt artikel 17-rapporteringen 
till EU. I Europa är dock åkergroda ovanlig och hotad. I Danmark är arten 
rödlistad som nära hotad och är på tillbakagång i alla landskap utom kring 
Köpenhamn. Totalt inom hela EU är statusen otillräcklig (U1 – inadequate).  

I Småland är arten välspridd, även om den inte är så rapporterad. Totalt finns 
249 fynd rapporterade senaste femårs-perioden i Artportalen (figur 1). 
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Bedömningen är att arten har en gynnsam bevarandestatus lokalt och 
regionalt.  

 

Figur 1. Rapporterade fynd av åkergroda i Småland de senaste fem åren (Artfakta.se). Totalt har 
249 fynd rapporterats under denna period. 

3.3 FÖREKOMST INOM PLANOMRÅDET 

Inga rapporterade fynd av något groddjur finns från planområdet i 
Artportalen. Åkergroda noterades inom naturvärdesobjekt OH5 vid 
fältinventeringen år 2016, som ligger i utkanten av sydvästra delen av 
inventeringsområdet. Fyndplatsen utgör en liten myr (ca 0,16 ha) med 
skvattram, tall och tranbär. Naturvärdet bedömdes till visst, vilket är den 
lägsta naturvärdesklassen. Myren hade inga klarvattenytor och visade inga 
spår på att stå under så mycket vatten att klarvattenytor någon gång under 
året förekommer.  

4 PÅVERKAN TILL FÖLJD AV 
PLANEN  

4.1 LAND- OCH LEKMILJÖ 

Enligt föreliggande planförslag kommer den myr där grodan noterades att 
bebyggas vilket innebär att denna yta försvinner. 

Enligt bilaga 4 i Naturvårdsverkets Handbok för artskyddsförordningen, del 1 
– fridlysning och dispenser (Naturvårdsverket, 2009:2) utgörs åkergrodans 
reproduktionsplats av själva lekvattnet och som artens vilo-
/övervintringsplats bör betraktas den lokala populationens hemområde runt 
lekdammen. 

Då myren där grodan noterades saknade klarvattenytor, bedöms denna inte 
utgöra en leklokal för arten. Klarvattenytor krävs för leken och lekvattnen 
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behöver hålla vatten under tiden grodornas rom och yngel lever i vattnet, 
vilket är ungefär fram till midsommar.   

Artens lekmiljöer i området finns sannolikt vid Applerumsån samt dess 
svämplan.  

Skogsmiljöerna inom planområdet består till stor del av hällmarkstallskog 
eller produktionsskog som i hög utsträckning saknar strukturer och element 
som är viktiga för att arten ska trivas, t.ex. död ved, blockig mark, stenmurar 
och stenrösen, flerskiktad och olikåldrig skog, gärna med förekomst av 
lövträd.  

Norr om järnvägen har skogsmiljön en betydligt högre grad av dessa 
kvaliteter och strukturer som bättre motsvarar åkergrodas krav på livsmiljö. 

Enligt Skogsstyrelsens karttjänst Skoglig grunddata ligger en större del av 
Applerumsåns svämplan norr om järnvägen och inventerings-/planområdet 
och har överlag en högre grad fuktiga miljöer och våtmarker (figur 2). Detta 
stärker bilden av att åkergrodans land- och lekmiljöer främst bedöms finnas 
norr om järnvägen. 

 

Figur 2. Inventeringsområdet framträder svagt som en gul polygon i området. Grön färg i kartan 
utgör ”frisk/fuktig mark” och blå färg utgör ”fuktig” till ”blöt mark” ju mörkare färgen blir (Skoglig 
grunddata, Skogsstyrelsens karttjänst). 

4.2 SPRIDNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
GRODDJUR I LANDSKAPET 

En risk med att etablera ett större industriområde med hårdgjord yta är, 
bortsett förlust av naturmiljö, att förutsättningar för arter att sprida sig i 
landskapet försvåras eller försvinner. Åkergrodan har relativt goda 
spridningsmöjligheter, där dokumenterade spridningsavstånd varierar från ett 
par hundra meter till 1–2 km (Pontoppidan och Nachman, 2013). Det är 
främst unga grodor som sprider sig långt, medan de vuxna grodorna gärna 
håller sig inom ca 400 m från sitt lekvatten.  

Spridningsmöjligheterna för groddjur i delar av landskapet har analyserats 
och bedömts utifrån skoglig struktur och förekomst av småvatten och 
markfuktighet. Analysen baseras på fältinventeringsbesöket och 
bedömningen av naturmiljön, tidigare inventeringar som beskrivs i 
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naturvärdesinventeringsrapporten samt befintligt kartunderlag i form av 
ortofoton, satellitbilder, skogliga grunddata etc.  

Viktiga spridningsstråk i området bedöms i detta område främst utgöras av 
limniska miljöer som diken, vattendrag, närliggande småvatten tillskillnad 
från terrestra miljöer (skogliga spridningsstråk). Detta då skogen inom 
planområdet i stor utsträckning saknar förekomst av död ved, block, rösen, 
murar, flerskiktad skog etc. Det vill säga strukturer som arten kräver av sin 
landmiljö. 

Planområdet är långsmalt i öst-västlig riktning. Ur ett 
metapopulationsdynamikperspektiv bedöms den viktigaste 
spridningsriktningen i området vara den från norr till söder, längs med 
Applerumsån som skär igenom området i nord-sydlig riktning. Vattnet rinner 
också i nord-sydlig riktning.  

Bebyggelsen i planförslaget lämnar Applerumsån och de värdefullare 
delarna av svämplanen orörd. En transportväg går över ån vid norra delen av 
planområdet, men bedöms inte utgöra något hinder för spridning då 
passagen över ån blir en bro och vattnets väg inte påverkas. Därmed 
bedöms spridningsmöjligheterna genom planområdet fortsatt finnas. 

Utöver dessa förekommer en del mindre diken, både skogs- och åkerdiken, 
där skogsdikena bedöms som olämpliga för groddjur då de bland annat har 
branta brinkar. Åkerdikena i östra delen av inventeringsområdet kommer 
delvis att försvinna till följd av planförslaget.  

Figur 3. Figuren visar en markfuktskarta från Skoglig grunddata (Skogsstyrelsens karttjänst). 
Inventeringsområdet syns som en orange polygon. Områdets olika vattendrag och diken 
avrinner till Applerumsån som rinner i sydlig riktning. 

4.3 HANTERING AV VATTEN 

Groddjur är känsliga för föroreningar i vatten och det är därför viktigt att 
dagvatten hanteras på ett bra sätt för att minska risken för påverkan på 
vattenkvaliteten i vattendrag i området. 
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Enligt planen kommer dagvattnet att omhändertas i delvis öppna lösningar, 
samt att föroreningarna avskiljs genom sedimentering, fastläggning och 
biologiskt upptag. För dagvattenhanteringen kommer fördröjningsmagasin 
(fyra stycken större), svackdiken/diken, tillfällig uppdämning av dagvatten på 
vägytor samt där farligt gods kan komma att hanteras ska ett separat 
magasin med avstängningsanordning en så kallad adr-damm uppföras.  

I anslutning till uppställningsplatser för tyngre fordon eller farligt gods ska det 
finnas oljeavskiljare eller likvärdiga lösningar innan avledning till 
dagvattensystemet sker. För verksamheter som medför särskilda 
föroreningsrisker ska det finnas åtgärder som förhindrar/minskar risken för 
spridningen av dessa föroreningar till omgivande dagvatten. 

Därmed bedöms risken för förorening i vattendrag som små. 

Vidare har fördröjningsmagasinens och svackdikenas/dikenas placering och 
utformning har valts med utgångspunkt från att inte medföra intrång i 
områden med höga naturvärden, att inte beröras vid naturlig översvämning 
från befintliga vattendrag samt att inte påverka befintliga vattendragen inom 
planområdet och dess omgivning. Utgående vatten från fördröjningsmagasin 
och diken leds i huvudsak till Applerumsån, nedströms bedömda livsmiljöer 
för åkergroda. 

Utformningen på fördröjningsmagasin och diken säkerställer också ett 
vattenflöde från planområdet vid byggnation som är likställt med det 
vattenflöde som råder i nuläget.  

Även detta bedöms minska risken för negativ påverkan på groddjurs 
förutsättningar i området. 

5 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

Inga skyddsåtgärder bedöms krävas för att undvika en konflikt med 
fridlysningsbestämmelserna. Men för att motverka en negativ påverkan 
groddjurens möjlighet till spridning i landskapet, samt stärka groddjurens 
landmiljöer i området så föreslås följande åtgärder.   

Där transportvägen ska passera Applerumsån bör en passage för groddjur 
säkerställas för att undvika överkörning. Antingen genom en tillräckligt bred 
bro som också omfattar breda strandpassager, eller genom 1–2 
groddjurstunnlar under vägen. Denna åtgärd bedöms vara av allmän 
hänsynskaraktär snarare än av vikt för att motverka en konflikt med 
fridlysningsbestämmelserna.  Om groddjurstunnlar anläggs bör det vid dessa 
lämpligtvis även anläggas groddjursbarriärer och ledarmar. 

Vid avverkning och markberedning inför byggskedet kan lämpligtvis en del 
avverkad ved och stenblock sparas och placeras ut på lämpliga platser. 
Delvis med syfte att hjälpa till att leda groddjuren mot- och genom eventuella 
groddjurstunnlar och delvis för att på ett lämpligt avstånd ifrån det 
exploaterade området erbjuda strukturer och element som i stor utsträckning 
saknas i skogen i nuläget och som kan gynna groddjur i närområdet. 
Exempel på såna platser kan vara i närheten av svämplanen, eller längs 
med Applerumsån där ingen exploatering är planerad.  
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6 SAMLAD BEDÖMNING 

Den mindre myr (ca 0,16 ha) där grodan noterades kommer enligt 
föreliggande planförslag att försvinna och bebyggas. Denna myr bedöms inte 
utgöra ett lekvatten för arten vilket leder till bedömningen att förlust av denna 
yta inte har någon påverkan på åkergroda. Istället bedöms lekmiljöerna för 
åkergroda främst vara knutna till Applerumsån och dess svämplan.  

Planområdets skogliga karaktär i övrigt utgörs till största del av 
hälltallmarksskog och produktionsskog som saknar strukturer och element 
som är viktiga för åkergrodans landmiljöer, som t.ex. stenrösen, murar, 
blockig mark, död ved, flerskiktad och olikåldrig skog. Denna typ av skogliga 
kvaliteter finns i större utsträckning norr om järnvägen, utanför planområdet. 
Bedömningen blir därför att påverkan på åkergrodans landlivsmiljö till följd av 
planförslaget blir obefintlig, eller liten.  

De blöta/fuktiga miljöerna i området bedöms viktigare för spridningssamband 
än skogliga miljöer då skogen i stor utsträckning saknar värdefulla strukturer 
och element för att vara en optimal miljö för åkergroda. Artens 
spridningsmöjligheter i landskapet genom planområdet bedöms bevaras då 
Applerumsån och svämplanen i stor utsträckning bevaras. 

Sammantaget bedöms planens påverkan på åkergroda inte förändra den 
kontinuerliga ekologiska funktionen området har för arten, då de naturmiljöer 
som enligt förslaget kommer bebyggas inte utgörs av artens 
reproduktionsplats eller vilo-/övervintringsplats.    
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