
Bedömning av påverkan på 
bevarandestatus för nattviol och åkergroda 
för detaljplanen för Åsen 1:2 m fl 
Artskyddsförordningen är gällande svensk lagstiftning och tar upp skydd av ett antal olika arter 
och naturtyper i Sverige. Vid exploatering görs en naturvärdesinventering där även noteringar 
av dessa arter görs. Förslag om hänsyn och eventuell kompensation görs vid påträffad 
förekomst. Till artskyddsförordningen finns två bilagor med upptagna arter. Arter i bilaga 1 är 
svårt att få dispens från medan för arter i bilaga 2 finns större möjlighet enligt följande: 

15 §   Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8 och 9 §§ 
som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan lämplig lösning och 
dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd i dess naturliga utbredningsområde. 

I naturvärdesinventeringen för planen noterades att arterna nattviol med tre förekomster samt 
åkergroda med en förekomst i området. Dessa är upptagna i artskyddsförordningen och 
nattviol och åkergroda är fridlysta enligt bilaga 2 för den. Åkergroda är även upptagen i bilaga 1.  

I och med planförslaget kommer troligen två av förekomsterna av nattviol att försvinna. 
Åkergrodans förekomstplats eller närliggande livsmiljöer kommer ej att tas bort eller påverkas 
negativt. Möjligen påverkas förflyttelsestråk mot öster. En analys av förekomst av nattviol med 
hjälp av Artportalen, Jönköpings kommuns Naturvårdsprogram 2019 samt 
naturvärdesinventeringen av området visar att nattviol är en tämligen spridd art i närområdet 
(inom 3 km:s radie från planområdet), se kartbilaga. Se bilagd karta där naturvårsobjekt är 
färgade enligt klass 1 (högsta naturvärde) orange, klass 2 (mycket högt naturvärde) gul, klass 3 
(högt naturvärde) gröna och klass 4 (visst naturvärde) blå. Nattviol kan därigenom bägge dessa 
uppskattas ha en god status i kommundelen. 

Slutsatsen är att åkergroda eller nattviol/grönvit nattviol inte kan anses hotade genom 
upprättande och fastställande av detaljplan för Åsen 1:2 m fl.  
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Redovisningen av fastighetsgränser och rättigheter var ierar i lägesnoggrannhet och är in te juridiskt gällande. Lantmäterihandlingarnas beslut gäller.
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