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1. Inledning 
Det finns stor efterfrågan på industrimark i Jönköpings kommun, vilket leder till expansion av 

kommunens verksamhetsområden, däribland LogPoint (omfattar Torsvik och Stigamo). Södra 

Munksjön Utvecklings AB (SMUAB) avser exploatera stora delar av fastigheten Flahult 19:12 för 

industriändamål. Platsen är i direkt anslutning till befintligt industriområde i Torsvik och bedöms 

särskilt intressant för industriändamål med hänsyn till befintlig infrastruktur och möjlighet att nyttja 

tågtransporter via befintlig järnväg. Området har pekats ut som framtida verksamhetsområde i 

Jönköpings kommuns gällande översiktsplan. 

Just nu pågår ett detaljplanearbete för Flahult 19:12 m.fl. med syfte att pröva markens lämplighet för 

industriändamål. SMUAB och Jönköpings kommun ser att det är viktigt för kommunen och regionen 

att verksamheter utvecklas och bidrar till samhällsekonomin. Utveckling av kommunens 

industriområden är en stor del av detta och det är tidskritiskt att få till stånd industrimark. På grund av 

det tidskritiska läget vill SMUAB påbörja markarbeten parallellt med pågående planarbete.  

Under arbetet med detaljplanen har flera inventeringar gjorts för att utreda naturvärden på fastigheten. 

Resultatet från inventeringarna har bland annat visat att det finns:  

- biotoper som lyder under allmänt biotopskydd, 

- arter som lyder under artskydd,  

- rödlistade och sällsynta arter, samt 

- skyddsvärda träd.  

SMUAB vill utveckla LogPoint ansvarsfullt och strävar efter balans mellan samhällsekonomisk 

utveckling och bevarande av viktiga naturvärden. Denna kompensationsutredning har tagits fram för 

att visa vilka naturvärden som finns på platsen och vad som föreslås bevaras, tas bort och tillskapas. 

Dokumentet och dess bilagor är tänkt att användas som underlag vid dialog med Länsstyrelsen och 

andra intressenter om art- biotopskydd och skyddsvärda träd. Arbetet med att ta fram underlaget har 

gjorts av SMUAB ihop med kommunens tjänstemän samt av SMUAB anlitade konsulter inom 

samhällsbyggnad och naturvård.  

2. Nuvarande markanvändning 
Fastigheten Flahult 19:12 består av i huvudsak tidigare åkermark samt skogsmark, se Figur 1. 

Åkermarken har tagits ur bruk under de senaste åren. På en kulle i området fanns tidigare Granarps 

gård, men som nu är riven.  



 

  
  

Datum: 2020-06-26 
 

Daniel Kangas, SMUAB 

4(21) 

 

Figur 1 - Ortofoto över aktuellt planområde och omgivning. Ungefärligt planområde är markerat med lila 

transparent yta. 

3. Befintliga naturvärden 
Följande naturinventeringar har gjorts på fastigheten:  

- Naturvärdesinventering av Fennicus Natur, 2017. Inventeringsområdet avgränsades av 

järnvägen i nordväst och i övrigt av gränsen för fastigheten Flahult 19:12. Det inventerade 

området omfattar större delen av planområdet.  

- Naturvärdesinventering av Fennicus Natur, 2019. Inventeringsområdet utgjordes av resterande 

sammanhängande del av fastigheten Flahult 19:12, Flahult 19:8 och Granarp 1:12 exklusive 

Granarps mosse.  

- Groddjursinventering av Fennicus Natur, våren 2020.  

- Fågelinventering av Calluna AB, våren 2020.  

Resultatet från utförda naturvärdesinventeringar för planområdet och dess direkta närhet har 

sammanställts i Bilaga 1 och visas också i Figur 2 nedan. Sammantaget har utförda inventeringar visat 

att de största naturvärdena finns på kullen där Granarps gård tidigare fanns. Området som enligt 

naturvärdesinventeringen från 2017 har naturvärdesklass 1 består av tidigare betesmark med stora 

gamla lövträd och artrik flora i markskiktet. Vidare finns det fyra områden med påtagligt naturvärde 

inom föreslaget planområde. Dessa utgörs av: skogsbetesmark (område 2 från NVI 2017), torr hed 

(område 7 från NVI 2017), öppen våtmark (område 10 från NVI 2017) och sumpskog (område 7 från 

NVI 2019).  
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Figur 2 - Förutsättningskarta. Karta med teckenförklaring finns som Bilaga 2. 

4. Förslag 
Planförslaget innebär att det småskaliga övergivna jordbrukslandskapet ersätts med till största del 

industrimark och inbegriper därmed en omfattande förändring av landskapsbilden. Genomförandet 

innebär stora markarbeten inklusive schaktnings-, sprängnings- och utfyllnadsarbeten. Delar av 

växtligheten inom planområdet är tänkt att bevaras som naturmark för att utgöra kärnan i ett grönt 

stråk genom området. Det gröna stråket binder samman naturområden i väst med ravin och 

naturområden i öst, se Figur 3, och inom planområdet följer stråket i stort sett befintliga vattenvägar. 

Inom de naturområden som bevaras och tillskapas säkras också framtida skötsel för bevarande.  
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Figur 3 - Idé om övergripande grönt stråk genom området. 

Förutom bevarad naturmark utgörs det gröna stråket av ny växtlighet på både allmän plats och 

industrimark som kompletterar och stärker det biologiska sambandet (se Figur 4 och Bilaga 3). 

Dagvattendammar och miljön runt dessa utformas för att gynna växt- och djurliv, utöver 

samhällsfunktionen i rening och fördröjning av dagvatten. Växter som behöver tas bort från platsen 

och som också har högt biologiskt värde och bedöms möjliga att flytta till annan plats, kommer att 

flyttas till andra platser i närområdet för att återetableras. Träd som tas ner läggs som faunadepåer i 

grönområden. Val av arter för nya träd som planteras görs utifrån de arter som finns på platsen idag.  
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Figur 4 - Förslagskarta. Karta med teckenförklaring finns som Bilaga 3. 

5. Påverkan 
Sammantaget innebär förslaget att vissa naturvärden försvinner, samtidigt som nya tillskapas. Figur 4 

och Bilaga 4 visar en samlad bild av konsekvenserna.  
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Figur 5 - Konsekvenskarta. Karta med teckenförklaring finns som Bilaga 4. 

I de följande avsnitten redogörs mer i detalj hur befintliga biotoper och arter berörs av förslaget.  

5.1 Biotopskydd 

Inom exploateringsområdet finns följande naturmiljöer som omfattas av biotopskydd: odlingsröse i 

jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark, åkerholme samt våtmark och småvatten i jordbruksmark. 

Samtliga objekt är knutna till jordbruksmark, som enligt planförslaget omvandlas till i huvudsak mark 

för industriändamål. Därmed innebär planförslaget att stor del av de livsmiljöer som de 

biotopskyddade objekten utgör kommer att försvinna från de nuvarande platserna. I närområdet finns 

liknande biotoper i viss utsträckning i rester av jordbrukslandskap sydöst om området. I övrigt utgörs 

närområdet till stor del av skog och bebyggelse (industri) samt våtmarksområden väster om området.  

Bilder på samtliga biotopskyddade objekt i planområdet togs 2020-03-11 och finns med som Bilaga 8. 

5.1.1 Odlingsrösen 

Det finns 16 st stenrösen i det inventerade området, varav 13 st stenrösen finns med i inventering från 

2017 och 3 st ytterligare upptäcktes vid fältbesök 2020-03-11. Av de 16 rösena påverkas 12 st till vida 

att de tas bort helt. Vilka rösen som berörs framgår av Bilaga 1 och Bilaga 4.  
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Förslag till kompensation för de odlingsrösen som tas bort: materialet i de odlingsrösen som tas bort 

används för att: 

1) Bygga nya rösen i ny åkerholme (se avsnitt 5.1.3),  

2) Bygga nya rösen/murar inom industrimarken (vid eventuellt framtida parkeringsplatser m.m.). 

Plats framgår av Bilaga 3. Total längd för nya murar inom industrimarken är cirka 535 meter. 

3) Bygga övervintringsplatser för groddjur nära dike där groddjuren påträffats (se avsnitt 5.2.2) 

4) Skapa varierade miljöer vid dammar och på allmän plats vid ytor för andra 

kompensationsåtgärder.  

5.1.2 Stenmur i odlingslandskap 

Det finns 7 st stenmurar i det inventerade området, samtliga finns med i inventering från 2017. Den 

sammanlagda längden av stenmurarna uppskattas till cirka 933 meter. Av de 7 stenmurarna påverkas 6 

st så till vida att de tas bort helt. Den totala längden av stenmurar som tas bort uppskattas till 909 

meter. Vilka stenmurar som berörs framgår av Bilaga 1 och Bilaga 4.  

Förslag till kompensation för de stenmurar som tas bort: materialet i de stenmurar som tas bort 

används på samma sätt som material från odlingsrösen (se avsnitt 5.1.1).  

5.1.3 Åkerholme 

Det finns 4 st åkerholmar i det inventerade området, samtliga finns med i inventering från 2017. Den 

sammanlagda ytan av åkerholmar uppskattas till 0,17 hektar. Av de 4 åkerholmarna påverkas 3 st 

(total uppskattad yta 0,16 hektar) så till vida att de tas bort helt. Vilka åkerholmar som berörs framgår 

av Bilaga 1och Bilaga 4.   

Förslag till kompensation för de åkerholmar som tas bort: en ny åkerholme om cirka 0,05 hektar 

anläggs centralt på jordbruksmark väster om järnvägen, se Bilaga 3. Åkerholmen ska utgöras av 

stenrösen och faunadepåer av träd från kullen där Granarps gård låg. Frön från träd på kullen vid 

Granarps gård placeras i åkerholmen för att låta nya ättlingar till de träd som tas bort slå rot på platsen 

och på så vis bära vidare det genetiska materialet. Träd som slår rot i åkerholmen tillåts växa sig stora 

och gallras ut om det blir för tätt. Som del i bevarandet av naturtypen ska jordbruksmarken runt 

holmen åter tas i bruk och hävdas.  

5.1.4 Våtmark och småvatten i jordbruksmark 

Det finns 9 st diken och en öppen våtmark i det inventerade området, samtliga finns med i inventering 

från 2017. Den sammanlagda längden av dikena uppskattas till cirka 1 486 meter och våtmarken har 

en yta om cirka 0,31 hektar. Av de 9 dikena påverkas 5 st så till vida att de tas bort helt och 2 st tas 

delvis bort. Den totala längden av diken som tas bort uppskattas till cirka 950 meter. Våtmarken 

påverkas och tas bort till största del, men platsen kommer fortsättningsvis vara en lågpunkt i området 

och vara en del av infrastrukturen för dagvattenhantering, se Bilaga 4.  

Förslag till kompensation för de diken och våtmarksområden som tas bort: Nya dammar som anläggs 

för dagvattenhanering ges utformning som gynnar områdets djur- och växtliv. Dammarna ges varierad 
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utformning med olika djupa i olika delar och slänter med olika lutning samt förses med lokalt 

anpassad vegetation i strandzoner och runtomkring. 

5.2 Artskydd 

I följande avsnitt redovisas fynd av arter som är fridlysta, rödlistade eller i övrigt skyddsvärda. För 

varje art redovisas även eventuella åtgärder (hänsynsåtgärder och kompensationsåtgärder) och en 

bedömning av påverkan på artens bevarandestatus.   

Samtliga fynd från inventeringar som utgör bilagor till detta dokument har rapporterats i Artportalen. 

För samtliga arter som enligt nedan berörs av exploateringen bedöms det inte finnas alternativ till att 

skada lokalerna och samtidigt få till stånd ändamålsenlig industrimark på platsen. 

5.2.1 Fåglar 

Alla vilda fåglar är fridlysta. För fåglar har praxis utformats att dispens från artskyddsförordningen 

endast krävs om åtgärden/verksamheten riskerar att påverka bevarandestatusen för arten på lokal eller 

regional nivå. I utförda naturvärdesinventeringar har tretton (13) rödlistade fåglar påträffats: björktrast 

Turdus pilaris (NT), buskskvätta Saxicola rubetra (NT), Entita Poecile palustris (NT), Grönfink 

Carduelis chloris (EN), Gulsparv Emberiza citrinella (NT), Hussvala Delichon urbicum (VU), Kråka 

Corvus corone (NT), Skrattmås Chroicocephalus ridibundus (NT), Spillkråka Dryocopus martius 

(NT), Stare Sturnus vulgaris (VU), Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca (NT), tornseglare Apus 

apus (EN) samt Ärtsångare Sylvia curruca (NT). Dessutom har en boplats för ormvråk Buteo buteo 

påträffats inom det föreslagna planområdet.  

5.2.1.1 Ormvråk 

Fynd: Ett par ormvråkar häckar i skogen precis söder om ekarna sydväst om Granarps gård. Upptäckt 

vid fågelinventering 2020. Häckningsplatsen berörs av tänkt exploatering. 

Åtgärd: För att inte störa häckningen ska störande arbeten inom 250 meter från boplatsområdet 

antingen påbörjas före mars månad eller efter juli. Om störningar finns på platsen innan häckningen, 

så bedöms fåglarna ha möjlighet att hitta en annan lämplig plats för häckning. Ingen kompensation 

föreslås.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen, ca 74 000 i Småland, ca 9000 i 

kommunen och ett 50-tal i omgivningarna, se karta. Arten förekommer i en lång rad biotoper som 

lövskog, barrskog, jordbrukslandskap, gräsmarker, buskmark, öppna myrar och sötvattensstränder. 

Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus.   
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5.2.1.2 Björktrast (NT) 

Fynd: Tre individer sågs vid fågelinventering våren 2020 både inom och utanför planområdet. Ingen 

indikation på stabilt revir eller förekomst av boplats har hittats inom planområdet och tros inte finnas i 

området. 

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen från år 2019, mer än 4 000 observationer i 

Småland, och arter förekommer i en lång rad biotoper som jordbrukslandskap, de flesta typer av skog, 

fjäll och urban miljö, parkmiljö, buskmark, trädbärande gräsmark, öppna strandbiotoper mm. 

Björktrast kan uppskattas ha en god status i kommunen och kommundelen. Exploateringen bedöms 

inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.1.3 Buskskvätta (NT) 

Fynd: Totalt noterades tre revirhävdande hanar i andra halvan av maj 2020 men endast ett revir gick 

till häckning och kunde kontrolleras vid återbesök i början av 2020. Det häckande parets revir var 

beläget utanför planområdet. Ingen indikation på stabilt revir eller förekomst av boplats har hittats 

inom planområdet. 

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen, ca 22 000 observationer i Småland under 

åren 2000-2020, och arter förekommer i en lång rad biotoper som jordbrukslandskap, gräsmarker, 

buskmark, öppna myrar och öppna stränder. Buskskvätta kan uppskattas ha en god status i kommunen 

och kommundelen. Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 
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5.2.1.4 Entita (NT) 

Fynd: Totalt noterades ett stabilt revir under fågelinventeringen våren 2020. Reviret är beläget utanför 

planområdet. 

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen, ca 3 000 observationer i Småland under 

år 2019, och arter förekommer i en lång rad biotoper som jordbrukslandskap, lövskog och blandskog, 

trädgårds och parkmiljö, buskmark, öppna myrar och öppna stränder mm. Entita kan uppskattas ha en 

stabil förekomst och en god bevarandestatus i kommunen och kommundelen. Exploateringen bedöms 

inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.1.5 Grönfink (EN) 

Fynd: Totalt noterades tre observationer av grönfink under fågelinventeringen våren 2020. Två 

förbiflygande och en sjungande individ. Arten häckar sannolikt i närområdet men inventeringen har 

inte identifierat något stabilt revir eller boplats inom planområdet.  

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen, ca 3 600 observationer i Småland under 

år 2019, och arter förekommer i en lång rad biotoper som jordbrukslandskap, park och 

trädgårdsmiljöer, löv-/barrblandskog, torra och fuktiga gräsmarker och öppna stränder. Grönfink kan 

uppskattas ha en stabil förekomst och en god status i kommunen och kommundelen. Exploateringen 

bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.1.6 Gulsparv (NT) 

Fynd: Totalt noterades en till två individer av gulsparv under fågelinventeringen 2020 Arten häckar 

rimligen i närområdet men inventeringen har inte identifierat någon indikation på häckning inom 

planområdet. 

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen, knappt 3 000 observationer i Småland 

under år 2019, och arter förekommer i en lång rad biotoper som jordbrukslandskap, öppna gräsmarker, 

trädbärande gräsmarker, barrskog, Park och trädgårdsmiljöer, buskmark, öppna myrar och öppna 

stränder. Gulsparv har en vikande trend inom hela utbredningsområdet till följd av ändrade 

odlingsformer, minskad tillgång på djurhållande gårdar och generell habitatförlust, vilket rimligen 

även är fallet i kommunen och kommundelen. Exploateringen bedöms dock inte försämra artens 

bevarandestatus på lokal eller regional nivå. 
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5.2.1.7 Hussvala (VU) 

Fynd: Noterad vid ett tillfälle under fågelinventeringen 2020, födosökande vid Källarps gård sydost 

om projektområdet. Inventeringen har inte noterat någon indikation på att hussvala skulle häcka inom 

planområdet. 

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns noteringar i Artportalen, ca 1 000 observationer i Småland under år 2019, 

och arter förekommer i en lång rad biotoper som jordbrukslandskap, urban miljö och havsstränder. 

Häckningsplatser är ofta knutna till gårdsmiljöer. Hussvala kan uppskattas ha en relativt stabil 

förekomst i kommunen och kommundelen även om artens nationella population minskar av okända 

orsaker. Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.1.8 Kråka (NT) 

Fynd: Under fågelinventeringen våren 2020 noterades ett flertal födosökande eller förbiflygande 

kråkor vid planområdet. Dessutom hördes läten från utanför planområdet mot norr, som tolkades som 

tiggläten från kråkungar. Ingen indikation på häckning inom planområdet noterades under 

fågelinventeringen 2020. 

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns noteringar i Artportalen, ca 1 200 observationer i Småland under år 2019. 

Arten är dock säkerligen kraftigt underrapporterad. Kråka förekommer i en lång rad biotoper som 

jordbrukslandskap, urban miljö, skogsmiljö, våtmarker och havsstränder. Kråka kan uppskattas ha en 

god status i kommunen och kommundelen. Exploateringen bedöms inte försämra artens 

bevarandestatus. 

5.2.1.9 Skrattmås (NT) 

Fynd: Under fågelinventeringen våren 2020 noterades ett fåtal skrattmåsar flyga över planområdet i 

nord-sydlig riktning. Arten nyttjar inte något habitat inom eller i nära anslutning till planområdet.  

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen, ca 3 000 observationer i Småland under 

år 2019. Skrattmås häckar vanligen i stora kolonier i våtmarker och sjöar men nyttjar biotoper som 

åkermarker, öppna gräsmarker, trädbärande gräsmarker, urban miljö och skogsmiljöer mm. Skrattmås 

kan uppskattas ha en stabil förekomst och en god bevarandestatus i kommunen och kommundelen. 

Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.1.10 Spillkråka (NT) 

Fynd: Under fågelinventeringen våren 2020 noterades arten vid ett tillfälle, men lockläten från 

produktionsskogen öster om Granarps f d gård. Ingen indikation på häckning inom planområdet 

noterades under inventeringen. 
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Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen, ca 2 500 observationer i Småland under 

år 2019. Spillkråka är förekommer i en lång rad skogsbiotoper, i första hand barrskog men även i 

ädellövskog och i blandskog. Spillkråka kan uppskattas ha en god bevarandestatus i kommunen och 

kommundelen. Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.1.11 Stare (VU) 

Fynd: Under fågelinventeringen våren 2020 noterades fyra observationer av stare, varav två 

observationer gällde förbiflygande individer och två observationer gällde starar vid ett lämplig 

naturligt bohål på ett hygge nära planområdets östra gräns.  

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen, ca 3 500 observationer i Småland under 

år 2019. Stare förekommer i en lång rad biotoper knutna till som jordbrukslandskap, urban miljö, 

skogsmiljö och våtmarker. Arten har en negativ populationsutveckling i hela Europa sedan lång tid 

tillbaka, sannolikt knuten till omfattande strukturförändringar inom jordbruket där mindre 

gårdsmijlöer försvinner. Stare kan uppskattas ha en stabil förekomst och en god bevarandestatus i 

kommunen och kommundelen. Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.1.12 Svartvit flugsnappare (NT) 

Fynd: Under fågelinventeringen våren 2020 noterades en sjungande hane i det planerade gröna stråket 

väster om järnvägen inom utredningsområdet. Arten häckar sannolikt i området, men någon häckning 

har inte kunnat konstateras under inventeringen. 

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns noteringar i Artportalen, drygt 1 700 observationer i Småland under år 

2019. Arten är dock säkerligen kraftigt underrapporterad då den är en vanlig trädgårdsfågel. Svartvit 

flugsnappare förekommer i en lång rad trädbärande biotoper som skogsmijlö, urban miljö, samt i 

jordbrukslandskapet. Arten är missgynnad av brist på naturliga bohål i det produktionsinriktade 

skogsbruket. Svartvit flugsnappare kan uppskattas ha en god status i kommunen och kommundelen. 

Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.1.13 Tornseglare (EN) 

Fynd: Under fågelinventeringen våren 2020 noterades ett flertal födosökande tornseglare över 

planområdet. Arten har dock inte noterats som häckande inom eller i anslutning till planområdet. 

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns många noteringar i Artportalen, ca 2 000 observationer i Småland under 

år 2019. Arten är dock säkerligen kraftigt underrapporterad då den är vanligt förekommande i 

landskapet. Tornseglare förekommer i en lång rad biotoper knutna till Urban miljö, våtmark, 
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jordbrukslandskap, samt skogsmiljö. Arten är missgynnad av brist på boplatser i det 

produktionsinriktade skogsbruket samt ändrade metoder för huskonstruktioner vilka saknar hålrum för 

arten att häcka i. Tornseglare kan uppskattas ha en god bevarandestatus i kommunen och 

kommundelen. Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.1.14 Ärtsångare (NT) 

Fynd: Under fågelinventeringen våren 2020 noterades en sjungande ärtsångare nära den östra gräsen 

för planområdet. Arten häckar sannolikt i området, men någon häckning har inte kunnat konstateras. 

Åtgärd: Ingen åtgärd.  

Bevarandestatus: Det finns noteringar i Artportalen, ca 9 85 observationer i Småland under år 2019. 

Arten förekommer i en lång rad biotoper knutna till jordbrukslandskap, skog och urban miljö. 

Ärtsångare kan uppskattas ha en god status i kommunen och kommundelen. Exploateringen bedöms 

inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.2 Groddjur 

Alla Sveriges groddjursarter är fridlysta i hela landet. I utförd groddjursinventering, se Bilaga 7, har 

tre (3) arter av groddjur påträffats: mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris, vanlig groda Rana 

temporaria samt vanlig padda Bufo bufo. Samtliga fynd gjordes i samma vattenområde, L8, i 

planområdets norra del, se Bilaga 2 och Bilaga 7. Vattenområdet och trolig övervintringsplats i 

närliggande skog påverkas av tänkt vägbyggnation i området.  

5.2.2.1 Mindre vattensalamander 

Fynd: En ensam hane påträffades i dike L9 vid groddjursinventering 2020. 

Åtgärder: Diket där salamandern och de övriga groddjuren påträffades kommer delvis bevaras. 

Material från stenrösen och stenmurar används för att bygga lämpliga övervintringsplatser nära diket 

som bevaras. Vandringshinder sätts upp för att förhindra att djuren övervintrar på platser där 

vägbyggnation kommer ske vintertid. Inga arbeten ska göras i diket under sommartid, med hänsyn till 

groddjuren.  

Bevarandestatus: Det finns få noteringar i Artportalen men den uppskattas vara tämligen vanlig i 

många typer av vatten, som diken, bäckar och dammar, vilket är vanliga naturelement i denna del av 

kommunen. Mindre vattensalamander kan uppskattas ha en god status i kommunen och kommundelen. 

Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus.  

5.2.2.2 Vanlig groda 

Fynd: Två samlingar av rom från vanlig groda påträffades i dike L9 vid groddjursinventering 2020.  

Åtgärd: Diket där groddjuren påträffades kommer delvis bevaras. Material från stenrösen och 

stenmurar används för att bygga lämpliga övervintringsplatser nära diket som bevaras. 
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Vandringshinder sätts upp för att förhindra att djuren övervintrar på platser där vägbyggnation 

kommer ske vintertid. Inga arbeten ska göras i diket under sommartid, med hänsyn till groddjuren. 

Bevarandestatus: Det finns få noteringar i Artportalen men den uppskattas vara tämligen vanlig i 

många typer av vatten, som diken, bäckar och dammar, vilket är vanliga naturelement i denna del av 

kommunen. Vanlig groda kan uppskattas ha en god status i kommunen och kommundelen. 

Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.2.3 Vanlig padda 

Fynd: En ensam spelande hane påträffades i dike L9 vid groddjursinventering 2020.  

Åtgärd: Diket där groddjuren påträffades kommer delvis bevaras. Material från stenrösen och 

stenmurar används för att bygga lämpliga övervintringsplatser nära diket som bevaras. 

Vandringshinder sätts upp för att förhindra att djuren övervintrar på platser där vägbyggnation 

kommer ske vintertid. Inga arbeten ska göras i diket under sommartid, med hänsyn till groddjuren. 

Bevarandestatus: Det finns få noteringar i Artportalen men den uppskattas vara tämligen vanlig i 

många typer av vatten, som diken, bäckar och dammar, vilket är vanlig naturelement i denna del av 

kommunen. Vanlig padda kan uppskattas ha en god status i kommunen och kommundelen. 

Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

5.2.3 Fridlysta växter 

Åtgärder som orsakar skada på fridlysta växter kräver dispens från artskyddsförordningen. I utförda 

naturvärdesinventeringar har tre (3) fridlysta växter påträffats: revlummer Lycopodium annotium, 

mattlummer Lycopodium clavatum samt grönvit nattviol Platanthera chlorantha. Av de tre växterna 

berörs grönvit nattviol och mattlummer, medan revlummer är utanför områden som berörs. Nedan 

beskrivs därför bara påverkan på mattlummer och grönvit nattviol. 

5.2.3.1 Mattlummer 

Fynd: Ett litet bestånd påträffades i västra delen av område Y12, se Bilaga 1 och 2. Fyndet gjordes vid 

inventering 2017. 

Åtgärd: Lokalen med mattlummer tas bort från platsen och flyttas till skogsområde som bevaras i 

norra delen av planområdet.  

Bevarandestatus: Det finns ganska få noteringar i Jönköpings kommun i Artportalen, ca 10. Dock är 

Småland det landskap där den är vanligast i Sverige med ca 2000 observationer totalt. I kommunens 

Naturvårdsprogram 2019 NVP19 finns endast 8 noteringar, vilket med stor säkerhet beror på att den i 

allmänhet är förbisedd. Mattlummer kan uppskattas ha en god status i kommunen och kommundelen. 

Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 
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5.2.3.2 Grönvit nattviol 

Fynd: Har påträffats på 20 platser inom området, nästan uteslutande på kullen vid Granarps gård. 

Fyndet gjordes vid inventering 2017. 

Åtgärd: Samtliga lokaler tas bort i och med exploateringen. Grässvålen där arten finns flyttas till 

bevarad åkermark väster om järnvägen för att arten ska etableras på denna nya plats istället. 

Fortlevnaden säkerställs genom kontinuerlig skötsel av ytan.  

Bevarandestatus: Förekomst enligt Artportalen, se karta. Den är säkerligen underrapporterad då den 

är ganska vanlig. I kommunens Naturvårdsprogram 2019 (NVP19) finns grönvit nattviol i 115 objekt 

varav ca 10 inom en radie på 4 km. Grönvit nattviol kan uppskattas ha en god status i kommunen och 

kommundelen. Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

 

5.2.4 Rödlistade och andra skyddsvärda växter 

Vid utförda inventeringar har några skyddsvärda växter påträffats, utöver de som tagits upp i 

föregående avsnitt om fridlysta växter. Fyra (4) rödlistade arter har hittats i området: slåttergubbe 

Arnica montana (VU), ljus solvända Helianthemum nummularium (NT), månlåsbräken Botrychium 

lunaria (NT) samt sommarfibbla Leontodon hispidus (NT). Dessutom hittades ängsmyskgräs 

Hierochloe odorata, som är mycket ovanlig i trakten.   

5.2.4.1 Slåttergubbe (VU) 

Fynd: Arten förekommer relativt rikligt i södra delen av område Y19, se Bilaga 1, Bilaga 2 och 

Bilaga 5. Fynden gjordes vid inventering 2017. 

Åtgärd: Samtliga lokaler tas bort i och med exploateringen. Grässvålen där arten finns flyttas till 

bevarad åkermark väster om järnvägen för att arten ska etableras på denna nya plats istället. 

Fortlevnaden säkerställs genom kontinuerlig skötsel av ytan.  
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Bevarandestatus: Förekomst enligt Artportalen, se karta. I kommunens Naturvårdsprogram 2019 

(NVP19) finns slåttergubbe i 249 objekt varav ca 15 inom en radie på 4 km. Arten finns i princip i alla 

naturbetesmarker i södra och västra delen av kommunen med högsta naturvärdesklass i NVP19, Klass 

1-2. Slåttergubbe kan därigenom uppskattas ha en god status i kommunen och kommundelen. 

Exploateringen bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 

 

5.2.4.2 Ljus Solvända (NT) 

Fynd: Ett rikt bestånd med ljus solvända finns i södra delen av område Y16, se Bilaga 1, Bilaga 2 och 

Bilaga 5. Fynden gjordes vid inventering 2017.   

Åtgärd: Samtliga lokaler tas bort i och med exploateringen. Grässvålen där arten finns flyttas till 

bevarad åkermark väster om järnvägen för att arten ska etableras på denna nya plats istället. 

Fortlevnaden säkerställs genom kontinuerlig skötsel av ytan.  

Bevarandestatus: Artportalen, se karta, ca 15 lokaler i kommunen. I NVP19 finns arten i 11 objekt 

med några få i närheten (Taberg och Tahe gård). Arten är starkt östlig i Sverige och även i kommunen 

och finns i kommunen ej längre västerut än Taberg. Exploateringen bedöms inte försämra artens 

bevarandestatus. 
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5.2.4.3 Månlåsbräken (NT) 

Fynd: Ett femtontal plantor i norra delen av Y19 och ett relativt rikligt bestånd i södra delen av Y16, 

se Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 5. Fynden gjordes vid inventering 2017. 

Åtgärd: Samtliga lokaler tas bort i och med exploateringen. Grässvålen där arten finns flyttas till 

bevarad åkermark väster om järnvägen för att arten ska etableras på denna nya plats istället. 

Fortlevnaden säkerställs genom kontinuerlig skötsel av ytan.  

Bevarandestatus: I Artportalen finns ca 800 rapporter i Småland och 7 lokaler i kommunen. I NVP19 

finns arten i 34 objekt varav 4 i Granarp och i närheten. Exploateringen bedöms inte försämra artens 

bevarandestatus. 

5.2.4.4 Sommarfibbla (NT) 

Fynd: Arten förekommer rikligt i Y16 och Y19, se Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 5. Fynden gjordes 

vid inventering 2017. 

Åtgärd: Samtliga lokaler tas bort i och med exploateringen. Grässvålen där arten finns flyttas till 

bevarad åkermark väster om järnvägen för att arten ska etableras på denna nya plats istället. 

Fortlevnaden säkerställs genom kontinuerlig skötsel av ytan.  

Bevarandestatus: Artportalen, se karta, ca 10 lokaler i närheten. Naturvårdsprogrammet 115 objekt 

men få i närheten (fr a Taberg/Kåperyd) och i södra/västra delen av kommunen. Exploateringen 

bedöms inte försämra artens bevarandestatus. 



 

  
  

Datum: 2020-06-26 
 

Daniel Kangas, SMUAB 

20(21) 

 

5.2.4.5 Ängsmyskgräs 

Fynd: Ett relativt stort bestånd påträffades i en begränsad del av område Y10, se Bilaga 1, Bilaga 2 

och Bilaga 5. Fynden gjordes vid inventering 2017. 

Åtgärd: Samtliga lokaler tas bort från den nuvarande platsen i och med exploateringen. Växterna 

flyttas och placeras i strandzonen intill ny dagvattendamm/våtmarksmiljö i området för att 

återetableras. För placering, se Bilaga 4.  

Bevarandestatus: Arten bedöms vara en av de mest sårbara arterna på regional nivå. Fyndet är det 

enda i kommunen och ett av totalt tre i länet. Nationellt har arten en livskraftig population i fjällen. 

Artens bevarandestatus lokalt hotas av förändringar i den nuvarande levnadsmiljön. Exploateringen 

kan, med en lyckad återetablering, potentiellt förbättra artens bevarandestatus.   

5.3 Skyddsvärda träd 

Fynd: Kommunens data visar 25 st skyddsvärda träd inom området. Naturvärdesinventeringen visar 

19 st som betraktas som viktiga för biologisk mångfald. Fyra (4) skyddsvärda ekar kan bevaras inom 

industrimarken. Placeringen framgår av Bilaga 4.  

Åtgärder: Träd som tas ner läggs som faunadepå eller sätts som stående död ved. Placeringar framgår 

av Bilaga 4. Nya träd planteras i grupperingar på industrimark, totalt 21 st, (ek och körsbär/fågelbär) 

och på allmän plats, totalt 19 st (ek, lönn, körsbär/fågelbär). Fröer från träd som kommer att tas ner 

plockas under hösten och placeras senare i ny åkerholme (se avsnitt 5.1.3) för att kunna gro och växa 

där. På så vis bevaras till viss del trädens genetiska material och förs vidare i de nya ättlingarna.  
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6. Bilagor 
Till denna kompensationsplan medföljer bilagor enligt följande: 

- Bilaga 1 - Objektlista i Excel. I listan framgår inventerade naturobjekt med objektens ID, 

kartreferens för identifiering i Bilaga 2, koordinater i SWEREF 99 TM, beskrivning av 

objektet samt en angivelse om huruvida det påverkas av exploateringen och vad 

påverkanseffekten blir. Listan innehåller endast objekt söder om järnvägen, eftersom alla 

objekt norr om järnvägen bevaras.  

- Bilaga 2 – Förutsättningskarta (WSP) 

- Bilaga 3 – Förslagskarta (WSP) 

- Bilaga 4 – Konsekvenskarta (WSP) 

- Bilaga 5 – NVI Granarp 2017 (Fennicus Natur). Inventeringen omfattar hela planområdet 

söder om järnvägen. 

- Bilaga 6 – NVI norra Granarp 2019 (Fennicus Natur). Inventeringen omfattar nordvästra 

delen av planområdet och ytterligare område längre norrut utanför planområdet. 

- Bilaga 7 – Groddjursinventering Granarp 2020 (Fennicus Natur). Inventeringen har 

samma utbredning som inventeringen från 2017.  

- Bilaga 8 – Bilder på biotopskyddade objekt, tagna 2020-03-11 
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