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Föreliggande PM syftar till att samråda frågor rörande artskydd inom Trafikverkets 
järnvägsprojekt Jakobshyttan-Degerön. 

1. Bakgrund 
1.1. Sammanfattande beskrivning av projektet 

Järnvägssträckan Storvik-Hallsberg-Mjölby benämns Godsstråket genom Bergslagen 
och är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk med anslutningar till andra hårt 
trafikerade järnvägslinjer. Banan domineras av godstrafik, men även persontrafik 
förekommer. I dagsläget omleds godståg via andra banor på grund av kapacitetsbrist. 
För att öka kapaciteten, så att det ska finnas plats för både dagens och morgondagens 
godståg, har Trafikverket successivt byggt dubbelspår mellan Hallsberg och Mjölby. 
Syftet med kapacitetsförstärkningen är att uppfylla de transportpolitiska målen samt att 
möjliggöra fler godstågslägen, en utökning av regionaltågtrafiken, god punktlighet samt 
kortare transporter och restider. Sträckan utgör dessutom en mycket viktig transport-
länk som förbinder det nordsvenska järnvägsnätet med det sydsvenska och europeiska.  

Den sträcka som studeras nu är Jakobshyttan-Degerön i Motala kommun, där en 
järnvägsplan är under framtagande. I inledningen av arbetet med järnvägsplanen 
utfördes en linjestudie där olika alternativa sträckningar studerades och jämfördes med 
varandra med avseende på ett flertal olika aspekter. Utifrån detta valdes det alternativ 
som medför minst total påverkan utifrån ekonomiska, funktionsmässiga och miljö-
mässiga aspekter. 

Det valda alternativet innebär att järnvägen mellan Jakobshyttan och Degerön byggs om 
från enkelspår till dubbelspår. Det nya spåret kommer att placeras på den östra sidan av 
befintlig anläggning på de sträckor där befintlig sträckning behålls i nuvarande läge. 
Inom två delsträckor anläggs dubbelspår i nytt läge; en delsträcka norr om Godegård 
och en söder om Godegård, se Figur 1. För att minska risker för störningar på den 
färdigställda banan utförs så kallad trädsäkring, vilket innebär att skog/träd avverkas 
inom en zon på 20 m från spårmitt på ömse sidor. I särskilda fall kan undantag göras, 
det vill säga att träd eller vegetation bevaras. 

Vid det före detta stationsläget i Jakobshyttan, som idag redan är ombyggd till 
dubbelspår i ett tidigare genomfört projekt, byggs ett tredje spår för uppställning och 
trafikering, liksom ett så kallat BA-stick, ett stickspår för tillfällig uppställning av kortare 
tåg eller underhållsfordon. 

I samband med utbyggnaden till dubbelspår kommer även alla befintliga plankorsningar 
att byggas bort och ersättas av planskilda korsningar. Därav anläggs: 

• En bro för väg 1092 över järnvägen vid Anderstorp. Den nya passagen över 
järnvägen är placerad längre söderut än dagens plankorsning. Landskapets 
topografi möjliggör en bro där både nya och gamla järnvägen samt Godegårdsån 
passeras.  

• En passage för gång- och cykeltrafik under järnvägen norr om Godegård i 
anslutning till Godegårds skola (alternativ T3). Passagen under järnvägen 
samordnas med ny järnvägsbro över Godegårdsån. 
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• En vägbro över järnvägen strax söder om Godegårds samhälle (alternativ B5). 
Vägen ansluter i väster till väg 1092 och i öster till väg 1101. 

• En port för biltrafik samt för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid 
Godegårds kyrka (alternativ T1). Porten får samma läge som befintlig 
järnvägskorsning vid Godegård kyrka på väg 1102. 

I och med att nuvarande plankorsningar stängs kommer vissa ersättningsvägar att 
anläggas för att skapa tillgänglighet till fastigheter m.m. På vissa sträckor kommer även 
servicevägar att anläggas parallellt med järnvägen. 

 

 

Figur 1. Kartbilder över planerad järnvägssträckning Jakobshyttan-Degerön. Övre bilden visar den 
norra delen och nedre bilden visar den södra delen (med visst överlapp). Observera att norr är till 
vänster i bild. Sträckningar för planerade enskilda vägar är preliminära. I norra delen har ny 
järnvägssträckning redan tagits i bruk.  
 

1.2. Projektets miljöpåverkan 

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade 2002-08-14 att de planerade åtgärderna för 
dubbelspårsutbyggnaden mellan Hallsberg och Mjölby kan medföra betydande 
miljöpåverkan i enlighet med 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken (1998:808). Samråd 
med Länsstyrelsen i Östergötland utfördes i enlighet med 2 kap. 1 § lagen om byggande 
av järnväg (1995:1649).  

Länsstyrelsen i Östergötland beslutade 2006-12-06 att de planerade åtgärderna för 
passage vid Godegårds kyrka och i Godegårds samhälle kan medföra betydande 
miljöpåverkan i enlighet med 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken (1998:808).   

Om ett järnvägsprojekt bedöms medföra betydande miljöpåverkan tas en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram i järnvägsplansprocessen. Så är också fallet 
inom projektet Jakobshyttan-Degerön. I MKB:n redovisas befintliga förutsättningar, 

B5 

T1 
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Dubbelspår i ny 
sträckning 
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sträckning 
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vilken påverkan projektets genomförande medför samt bedömningar av konsekvenserna 
med avseende på landskapsbild, kulturmiljö, naturmiljö, friluftsliv och rekreation med 
flera aspekter. Som ett underlag till naturmiljöbedömningarna har en naturvärdes-
inventering med avseende på biologisk mångfald genomförts. Vid inventeringen har ett 
antal fridlysta arter identifierats inom järnvägsprojektets påverkansområde. Fridlysning 
innebär olika typer av skydd för arten mot negativ påverkan, vilket regleras i Artskydds-
förordningen (se vidare nedan). 

1.3. Artskyddsförordningen 

Artskyddsförordningen (2007:845) är en viktig del av Sveriges implementering av EU:s 
art- och habitatdirektiv samt fågeldirektivet. Enligt denna förordning är ett flertal arter 
skyddade, och arterna kan vara skyddade enligt någon eller några av 4 - 9 §§. De olika 
paragraferna reglerar skydd för olika artgrupper och i olika omfattning.  

I 4 § fridlyses arter av djur i hela landet på grund av bestämmelser i art- och 
habitatdirektivet eller till följd av ett internationellt åtagande. Dessa arter är förtecknade 
i Bilaga 1 till Artskyddsförordningen.  

I 6 § fridlyses grod- och kräldjur som upptagits i Artskyddsförordningens bilaga 2. Det 
är därmed förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan döda, skada och fånga 
in exemplar, samt att ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.  

I 8 och 9 §§ fridlyses arter av växter, mossor, lavar, svampar och alger som upptagits i 
Artskyddsförordningens bilaga 2. Det är därmed förbjudet att i den omfattning som 
framgår av bilagan plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av 
växterna, och att ta bort eller skada frön eller andra delar (8 §) respektive att gräva eller 
dra upp exemplar av växter med rötterna, och att plocka eller på annat sätt samla in 
exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål (9 §). 
Fridlysningen kan gälla i hela eller delar av Sverige, vilket framgår av bilagan.   

I detta projekt berörs arter som är skyddade enligt 4, 6, 8 och 9 §§. Den mest omfattande 
paragrafen är 4 §, vilken i detta projekt gäller ett antal fågelarter. Utöver förbud mot att 
döda, skada och fånga individer av arten samt ta bort eller skada ägg och bon innebär 4 § 
även förbud mot att skada och förstöra fortplantningsområden och viloplatser.  

Länsstyrelsen kan efter ansökan bevilja dispens från Artskyddsförordningen. Dispens-
bestämmelserna beskrivs i 14 § för arter som är skyddade enligt 4, 5 och 7 §§ , och i 15 § 
för arter som är skyddade enligt 6, 8 och 9 §§. För att få dispens enligt 14 § krävs att 
projektet har ett allt överskuggande allmänintresse, att det inte finns någon annan 
lösning och att dispensen inte försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus 
hos arten. Dispens enligt 15 § kräver att det inte finns någon annan lämplig lösning och 
att dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus.  

Åtgärder som kan antas påverka fortplantningsområden eller viloplatser för en skyddad 
art i en omfattning som inte påverkar artens gynnsamma bevarandestatus hanteras 
genom ett samråd enligt Miljöbalken 12 kapitel 6 §, istället för genom ett dispens-
förfarande. Även åtgärder där det kan antas att individer dödas hanteras genom 12:6-
samråd, om det är sannolikt att artens gynnsamma bevarandestatus inte påverkas 
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negativt. Föreliggande PM syftar till att på detta sätt samråda artskyddsfrågorna inom 
Trafikverkets järnvägsprojekt för sträckan Jakobshyttan-Degerön. 
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1.4. Gynnsam bevarandestatus 

En arts bevarandestatus anses gynnsam när: 

 

(Naturvårdsverket, 2009.) 

2. Berörda arter 
De artgrupper som har utretts i föreliggande PM är fåglar, groddjur, fladdermöss och 
kärlväxter. Dessa artgrupper bedöms vara relevanta att utreda med avseende på den 
påverkan järnvägsprojektet kan medföra. Urvalet av arter som belyses inom respektive 
grupp har gjorts utifrån registrerade observationer i  Artportalen och/eller arter som 
påträffats i fält vid den naturvärdesinventering1 som utförts inom projektet. I 
beskrivningarna av respektive artgrupp nedan förtydligas hur urvalet gjorts.  

Riktade artinventeringar för fåglar och grod- och kräldjur genomfördes inom 
utredningsområdet under maj 2017 vid ett tillfälle. Riktad artinventering för 
fladdermöss genomfördes under fyra nätter under juni och juli 2017 med hjälp av 
autoboxar (D500x), manuell inventering samt bilkartering. Inventeringarna 
genomfördes av Enetjärn Natur AB (grod- och kräldjur) och Stefan Pettersson från 
Enviroplanning (fladdermöss).  

Däggdjur som exempelvis utter kan förväntas förekomma i de miljöer som berörs av 
järnvägsprojektet. Det har dock inte framkommit någon information om sådana 
förekomster i området och det finns inga registrerade observationer i Artportalen. 
Däggdjur bedöms därför inte påverkas och hanteras således inte i föreliggande PM. 

2.1. Fåglar 

I detta avsnitt redogörs för de fågelarter som eventuellt kan beröras av järnvägs-
projektet. Samtliga vilda fågelarter är fridlysta enligt 4 § i Artskyddsförordningen. I 
enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer har arter markerade med B i bilaga 
1 till Artskyddsförordningen (därmed upptagna i bilaga 1 till fågeldirektivet), rödlistade 
arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend inkluderats. Dessa är arter som 
bör prioriteras i skyddsarbetet.  

                                                           
1 Naturvärdesinventeringen har utförts enligt Svensk standard SS 199000:2014 – 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) samt med stöd från Teknisk 
rapport SIS-TR 199001:2014. Vid en naturvärdesinventering enligt svensk standard 
eftersökes biotopkvaliteter och naturvårdsarter som är av positiv betydelse för biologisk 
mångfald inom respektive naturtyp. 
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Arterna har identifierats via sökfunktionen i Artportalen 2016-11-22. Sökurval gjordes 
genom att i sökfunktionens karta markera ett område om ca 300 m på vardera sidan om 
järnvägen längs berörd järnvägssträcka. De flesta observationer är registrerade på 
platsen "Godegårds kyrka", som omfattar ett område med 6 km radie från kyrkans 
geografiska läge. I vissa fall har en närmare  plats angivits som kommentar, och då 
denna återfunnits på karta och bedömts ligga utanför järnvägens påverkansområde har 
observationen exkluderats. Då observationsområdet är större än järnvägsprojektets 
påverkansområde kan vissa av arterna nedan vara knutna till lokaler som inte påverkas. 
Observationerna kan även gälla både häckande och födosökande fåglar. 

Under den riktade artinventeringen som utfördes i maj 2017 påträffades totalt 568 
individer fördelat på 60 arter. Antalet arter fördelade sig relativt jämnt utefter sträckan. 
Inventeringen delades upp i 11 delområden, se Figur 3. Resultatet av inventeringen finns 
redovisat per art här nedan, med hänvisningar till det eller de delområden där arten 
påträffades.  

För respektive art redovisas artens boplatsmiljö och häckningstid enligt Handbok för 
Artskyddsförordningen (Naturvårdsverket, 2009). Begreppet häckningstid avser här 
perioden från det att bobygge påbörjas till dess att sista kullen är något sånär själv-
ständig (i enlighet med handboken). Vidare bedöms påverkan och effekt av järnvägs-
projektet samt konsekvens med avseende på artens gynnsamma bevarandestatus.  

För rödlistade arter anges vilken rödlistekategori som arten förs till. Det finns fem 
kategorier: RE – nationellt utdöd, CR – akut hotad, EN – starkt hotad, VU – sårbar och 
NT – nära hotad (se Figur 2),  (ArtDatabanken, 2015). Rödlistade fågelarter nedan 
återfinns i någon av de två lägsta kategorierna VU – sårbar eller NT – nära hotad. 

Arter markerade med B i bilaga 1 till Artskyddsförordningen har även markerats med B 
nedan. 

  

 

Figur 2. Den svenska rödlistans kategorier med internationella förkortningar (ArtDatabanken, 
2015). 
 

Bivråk, Pernis apivorus (NT, B) 
Bivråkens häckningsperiod sträcker sig från slutet av maj till mitten av september. 
Boplatsmiljön är i skogslandskapet (löv- eller barrskog) och vid häckning utnyttjar den 
ofta ett fjolårsbo eller ett bo byggt av en annan rovfågel. I Sverige finns arten bofast i alla 
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län utom på Gotland. Inom det område som berörs av järnvägsprojektet bedöms arten 
vara knuten till skogsområdena kring sprickdalslandkapet i norr och eventuellt även de 
södra skogsområdena.  

Påverkan: Det bedöms som mindre sannolikt att arten i nuläget häckar nära befintlig 
järnväg på grund av den störning (främst buller) det innebär. Därigenom bedöms ingen 
påverkan ske inom de sträckor där dubbelspår anläggs längs befintligt spår. I delsträcka 
med ny spårsträckning kan avverkning och anläggningsarbeten medföra en störning om 
detta utförs under häckningstiden.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet.  

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Buskskvätta, Saxicola rubetra (NT) 
Arten förekommer bofast i alla Sveriges län. Boplatsmiljöer är såväl jordbrukslandskapet 
som skogsmarker. Buskskvättan häckar från mitten av maj till början av augusti och 
häckningen sker ofta i busk- eller trädgårdsmiljöer i anslutning till vattensamlingar. 
Lämpliga miljöer finns därigenom i anslutning till Godegårdsån vid Godegårdsslätten. 
Vid artinventeringen hittades en buskskvätta i område 8. 

Påverkan: Åtgärder i sumpskogarna vid Godegårdsån planeras vid anläggande av 
järnvägsbro norr om Godegård samt vid anläggande av ny väg och vägbro sydost om 
Godegård. Åtgärder sker således i en mycket begränsad del av denna biotops totala 
utbredningsområde. Om avverkning och anläggningsarbeten utförs under häcknings-
tiden kan störningar uppstå. Som en skyddsåtgärd föreslås att sly- och buskvegetation 
sparas i så stor utsträckning som möjligt och vid behov återplanteras, vilket på sikt kan 
minska/förebygga störningen. 

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Busksångare, Acrocephalus dumetorum (NT) 
Busksångaren är en fågel som spridits till Sverige österifrån på senare tid. Den första 
häckningen konstaterades 1984. Busksångare förekommer främst längs Ostkusten, men 
observeras numera på ett ökande antal lokaler spridda i inlandet. Arten anges vara 
bofast i elva svenska län och tillfällig i övriga elva län, däribland Östergötland. 
Busksångare har fortfarande en mycket liten population i landet och är därför rödlistad i 
kategorin nära hotad (NT). Det finns dock inga reella hot mot arten, utan det finns gott 
om lämpliga biotoper i landet. Häckningsperioden pågår från mitten av juni till mitten 
av augusti. Boplatsmiljöer är främst knutna till jordbrukslandskap och våtmarks-
områden, gärna med lövskogs- och buskvegetation. Lämpliga biotoper finns därigenom i 
anslutning till Godegårdsån vid Godegårdsslätten. 

Påverkan: Avverkning och anläggningsarbeten planeras inom begränsade delområden 
av berörd biotop. Störningar kan uppstå om åtgärderna utförs under häckningsperioden. 
Som en skyddsåtgärd föreslås att sly- och buskvegetation sparas i så stor utsträckning 
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som möjligt och vid behov återplanteras, vilket på sikt kan minska/förebygga 
störningen.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
statusför arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Duvhök, Accipiter gentilis (NT, B) 
Duvhök finns i hela landet upp till trädgränsen, men inte i fjällen. Arten häckar i 
skogsmiljö, helst med inslag av gamla barrträd. Boet byggs av ris uppe i ett träd. 
Häckningsperioden pågår från april till mitten av augusti. Inom järnvägsprojektets 
påverkansområde bedöms arten finnas i de nordliga  skogsområdena kring sprick-
dalslandskapet och eventuellt även de sydliga skogsområdena.  

Påverkan: Det bedöms som mindre sannolikt att arten i nuläget häckar nära befintlig 
järnväg  på grund av den störning (främst buller) det innebär. Därigenom bedöms ingen 
påverkan ske inom de sträckor där dubbelspår anläggs längs befintligt spår. Inom det 
område där spåret får en ny sträckning kan avverkning och anläggningsarbeten medföra 
en störning om detta utförs under häckningstiden.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet.  

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
statusför arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Flodsångare, Locustella fluviatilis (NT) 
Flodsångarens boplatsområden finns främst inom våtmarksmiljöer. Arten trivs i tät, låg 
och fuktig växtlighet nära vatten, där den bygger bo på eller nära marken. Häckningen 
pågår juni-juli. Lämpliga habitat bedöms finnas i anslutning till Godegårdsåns 
vattensystem. Arten anges vara bofast i 17 av Sveriges län, däribland i Östergötland, och 
förekommer tillfälligt inom övriga fem län (bland annat de tre nordligaste länen). 

Påverkan: Avverkning och anläggningsarbeten planeras inom begränsade delområden i 
anslutning till Godegårdsån och närliggande sumpskogar. Störningar kan uppstå om 
åtgärderna utförs under häckningsperioden. Som en skyddsåtgärd föreslås att sly- och 
buskvegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt och vid behov återplanteras, 
vilket på sikt kan minska/förebygga störningen. 

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
statusför arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Gröngöling, Picus viridis (NT) 
Arten är vida spridd och lokalt tämligen allmän i södra och mellersta Sverige. Den 
förekommer bofast i 18 län, men saknas på Gotland och de tre nordligaste länen. Den 
svenska populationen bedömdes tidigare som livskraftig, men beståndet har minskat 
och  minskningstakten de senaste 15 åren (tre generationer) innebär att den år 2015 
infördes på rödlistan som nära hotad (NT). 
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Boplatsmiljön är främst inom skogs- och jordbrukslandskap. Gröngölingar hackar ut sitt 
bo i stammen på något större lövträd, ofta högt upp från marken. De tycks sällan 
använda samma bo mer än ett år. Häckningen pågår från slutet av mars till juli. Arten 
bedöms kunna förekomma längs hela sträckan som berörs av aktuellt järnvägsprojekt. 

Påverkan: Avverkning kommer att utföras inom det område där spåret får en ny 
sträckning. Detta kan medföra en störning om det utförs under häckningstiden. Vid 
artinventeringen hittades två gröngölingar i område 10 och 11. 

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
statusför arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Gulsparv, Emberiza citrinella (VU) 
Gulsparv häckar från slutet av april till augusti. Boplatsmiljöerna finns inom skogs- och 
jordbrukslandskap där arten trivs i buskmarker, beteshagar, skogsbryn och på hyggen. 
Boet placeras väl dolt på marken bland ris eller i skyddande vegetation, ibland även lågt 
i en tät buske. Arten förekommer över hela landet med tyngdpunkt över de södra och 
mellersta delarna. Arten bedöms kunna förekomma längs hela sträckan som berörs av 
aktuellt järnvägsprojekt, om miljön är den rätta. Vid artinventeringen påträffades 6 
gulsparvar i område 1, 5, 7 och 9. 

Påverkan: Det bedöms vara mycket små arealer med lämpliga habitat som påverkas av 
järnvägsprojektet. Avverkning och anläggningsarbeten kan dock medföra vissa 
störningar om åtgärder detta utförs under häckningsperioden. Som en skyddsåtgärd 
föreslås att sly- och buskvegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt och vid 
behov återplanteras, vilket på sikt kan minska/förebygga störningen.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
statusför arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Hussvala, Delichon urbicum (VU) 
Hussvalan är den mest spridda arten bland Sveriges svalor och den finns bofast i 
samtliga svenska län, dock sällsynt ovanför skogsgränsen i fjällkedjan. Arten är knuten 
till jordbrukslandskapet och urbana miljöer och häckar oftast under utskjutande 
takskägg på byggnader, men ibland på klippor eller under broar. Häckningsperioden 
pågår maj-augusti. Den svenska populationen har tidigare bedömts som livskraftig, men 
2015 infördes arten på rödlistan inom kategorin sårbar (VU), då en minskning av 
populationen pågår. Inom järnvägsprojektets påverkansområde bedöms arten vara 
knuten till jordbrukslandskapet och bebyggelsen i och kring Godegård. 

Påverkan: Hussvalan kan påverkas om det finns bon i byggnader som rivs inom inlösta 
fastigheter. Om byggnader ska rivas bör det kontrolleras om bebodda svalbon finns och 
rivningen bör i så fall utföras efter att fåglarna lämnat boet. Se vidare avsnitt 4 
Föreslagna skyddsåtgärder nedan. 
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Effekt: Ingen effekt om hänsyn tas enligt ovan. I annat fall kan enstaka häckningar 
störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
statusför arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Järpe, Tetrastes bonasia (B) 
Järpen är knuten till skogsmiljö och förekommer i skogsområden i större delen av 
landet, förutom på Öland och Gotland och i fjälltrakterna. Den lever främst i fuktig 
barrskog med inslag av björk eller andra lövträd. Häckningsperioden infaller från april 
till mitten av augusti. Den svenska populationen är livskraftig och arten är således inte 
rödlistad. Arten kan förekomma i både de norra och södra skogsområdena längs aktuell 
järnvägssträcka.  

Påverkan: Avverkning av skog inom delområde med ny järnvägssträckning kan medföra 
viss negativ påverkan om detta sker under häckningsperioden.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Kungsfågel, Regulus regulus (VU) 
Kungsfågel förekommer allmänt över hela landet utom i norra Lappland. 
Häckningsperioden pågår från maj till början av augusti. Arten är starkt knuten till 
barrskogsmiljö och häckar i granskog eller granblandad skog. I de södra och mellersta 
delarna av landet är kungsfågeln en av de allra talrikaste fågelarterna i granskog och 
granblandad skog. Sverige har enligt de senaste beräkningarna cirka tre miljoner par (2 
till 4 miljoner, dock med stora mellanårsvariationer) som ett genomsnitt, och 
kungsfågeln är således den fjärde talrikaste fågelarten i landet. Populationen har dock 
minskat sedan 1990-talet och samma trend noteras i andra europeiska länder. 
Kungsfågel har därför införts i 2015 års rödlista. Arten kan förekomma både i de norra 
och södra skogsområdena längs aktuell järnvägssträcka. Vid artinventeringen 
påträffades 8 kungsfåglar i område 3, 7, 8 och 9.  

Påverkan: Avverkning av skog inom delområde med ny järnvägssträckning kan medföra 
viss negativ påverkan avseende häckning.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Mindre hackspett, Dendrocopos minor (NT) 
I Sverige förekommer mindre hackspett över hela landet (bofast i samtliga län) upp till 
trädgränsen i fjällen. Arten lever i löv- och blandskog med förekomst av äldre lövträd, i 
södra Sverige särskilt ädellövträd. Häckningsperioden pågår från mitten av april till 
mitten av juli. Mindre hackspetten är under häckningstiden helt bunden till lövskog och 
lövrika blandskogar. Den livnär sig mycket på vedlevande insekter och är därför 
beroende av god tillgång på döda och döende träd. Den hackar ut sitt bohål i döda eller 
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murkna träd eller stubbar, helst väljer den en murken al eller björk. Inom 
järnvägsprojektets område är den sannolikt knuten till sumpskogsområdena kring 
Godegårdsån. Spår av mindre hackspett påträffades vid artinventeringen i område 6.  

Påverkan: Alla skogsbruksåtgärder som minskar antalet lövträd och tillgången på död 
ved har starkt negativ påverkan på arten. Endast begränsade ytor av den aktuella 
biotopen berörs dock av projektet. En lämplig skyddsåtgärd är att minimera avverkning 
i strandnära sumpskogar och att bevara död ved, se vidare avsnitt 4. 

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Nattskärra, Caprimulgus europaeus (B) 
Nattskärrans utbredning i Sverige är Götaland, Svealand och södra Norrlands 
kustlandskap. Dess boplatsmiljö är i skogslandskapet där den helst häckar i gles tallskog 
och vid hyggen. Häckningsperioden pågår från mitten av maj till augusti. Arten har 
tidigare varit rödlistad, men den svenska populationen bedöms nu vara livskraftig. Arten 
bedöms kunna förekomma i både de norra och södra skogsområdena längs aktuell 
järnvägssträcka. 

Påverkan: Avverkning av skog inom delområde med ny järnvägssträckning kan medföra 
viss negativ påverkan om detta utförs under artens häckningsperiod.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Nötkråka, Nucifraga caryocatactes (NT) 
Nötkråkan finns över hela Sverige, om än relativt sällsynt och ojämnt spritt. Häckningen 
sker från mitten mars till juni. Dess boplatsmiljö är i skogslandskapet, där den är starkt 
knuten till granskog (gärna mossrik och fuktig) med närhet till hasselbestånd. Det är 
mycket viktigt att det inom kort avstånd från reviret finns områden med god förekomst 
av hassel. I norra Sverige ses nötkråkan också i urban miljö. Hasselförekomst i barrskog 
har vid utförd naturvärdesinventering påträffats inom den nordligaste delen av aktuellt 
område.   

Påverkan: Projektet bedöms medföra små eller inga ingrepp i nötkråkans habitat. 

Effekt: Ingen effekt. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Orre, Tetrao tetrix (B) 
Orren förekommer i hela Sverige utom på Öland. Arten är knuten till skogsmiljö, där 
den föredrar  öppna skogsmarker såsom hedar, mossar och kalhyggen. Häckningen sker 
från mars till augusti. Arten bedöms kunna förekomma i både de norra och södra 
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skogsområdena längs aktuell järnvägssträcka. Vid artinventeringen påträffades orrar i 
område 1 och 4. I område 1 fanns åtminstone två spelande tuppar.  

Påverkan: Avverkning av skog inom delområde med ny järnvägssträckning kan medföra 
viss negativ påverkan.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Rosenfink, Carpodacus erythrinus (VU) 
Rosenfinken förekommer i hela landet och trivs i jordbrukslandskapet och inom 
våtmarksmiljöer.  Arten häckar från slutet av maj till mitten av juli på fuktiga ängar, i 
parker, buskrika landskap, våtmarksskogar och fruktträdgårdar. Inom järnvägs-
projektets påverkansområde finns lämpliga habitat i odlingslandskapet och i 
sumplövskogar vid Godegårdsån.  

Rosenfinken är en relativt nyetablerad art i Sverige, dit den spridits österifrån. Arten 
häckar regelbundet i landet sedan mitten av 1950-talet och etableringen skedde på allvar 
under 1960- och 1970-talen. Mot slutet av 1990-talet förekom rosenfinken tämligen 
allmänt till sparsamt i stora delar av landet. Sedan dess har populationen minskat. År 
2000 bedömdes populationen vara livskraftig, 2005 infördes arten på rödlistan som 
nära hotad (NT) och sedan 2010 klassas den som sårbar (VU). 

Påverkan: Avverkning och anläggningsarbeten planeras inom begränsade delområden i 
anslutnings till Godegårdsån och närliggande sumpskogar. Störningar kan uppstå om 
åtgärderna utförs under häckningsperioden. Som en skyddsåtgärd föreslås att sly- och 
buskvegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt och vid behov återplanteras, 
vilket på sikt kan minska/förebygga störningen.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Spillkråka, Dryocopus martius (NT, B) 
Spillkråkan häckar från mars till början av juli. Den förekommer i hela landet med 
undantag för fjällkedjan. Föredrar sin häckning i högstammig skog, både barr- och 
lövskog, och väljer ofta en reslig tall eller asp som boträd. Längs aktuell järnvägssträcka 
bedöms arten kunna förekomma i både de norra och södra skogsområdena. Den svenska 
populationen har tidigare klassats som livskraftig, men infördes 2015 på rödlistan som 
nära hotad (NT). Spillkråka påträffades under artinventeringen i en sumpskog i område 
6.  

Påverkan: Avverkning av skog inom delområde med ny järnvägssträckning kan medföra 
viss negativ påverkan.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 
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Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Stare, Sturnus vulgaris (VU) 
Staren är en vanlig häckfågel i södra och mellersta Sverige samt längs Norrlandskusten, 
men saknas numera eller är sällsynt över stora delar av Norrlands inland och i 
fjällkedjan. Staren häckar i anslutning till jordbrukslandskap, i tätorter eller andra 
öppna marker. Häckningsperioden pågår från slutet av mars till juni. Den svenska 
populationen har minskat kraftigt sedan 1970-talet och arten infördes på rödlistan 2015 
i kategorin sårbar (VU), efter att stammen tidigare klassats som livskraftig. Intensifierat 
jordbruk och igenplantering av jordbruksmark anges som de främsta hoten mot arten. 
Inom järnvägsprojektets påverkansområde bedöms staren främst vara knuten till jord-
bruksmarken vid och söder om Godegård. Vid artinventeringen påträffades 17 starar i 
område 6 0ch 7. 

Påverkan: Genomförandet av projektet kan medföra viss habitatförlust för arten, men 
denna påverkan bedöms bli mycket begränsad.   

Effekt: Ingen effekt. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Storlom, Gavia arctica (B) 
Storlommen häckar över stora delar av landet, dock ej på Öland och Gotland. 
Häckningstiden är från slutet av april till mitten av september. Den svenska 
populationen klassas som livskraftig. Arten är knuten till limniska miljöer. Inom 
järnvägsprojektets påverkansområde bedöms arten främst förekomma vid sjösystemet i 
områdets norra delar.   

Påverkan: Genomförandet på järnvägsprojektet bedöms inte göra intrång eller orsaka 
störning i storlommens levnadsmiljö.  

Effekt: Ingen effekt. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Storspov, Numenius arquata (NT) 
Storspovens viktigaste häckningsområden i Europa utgörs av Brittiska öarna, Finland 
och Sverige. Den häckar på öppna myrar, ängar, hedar och jordbruksmark över större 
delen av landet. Storspoven föredrar stora och blöta myrar och på jordbruksmark häckar 
den gärna i anslutning till vatten (något eller några hundratal meter från stora diken, 
åar, sjöar). Häckningsperioden varar mellan mitten av mars fram till slutet av juli. Arten 
har genomgått en mycket kraftig populationsminskning de senaste 30 åren. De främsta 
hoten anses vara utdikning och uppodling av ängsmarker till följd av ett intensifierat 
jordbruk, vilket får till följd att viktiga födosöks- och häckningsbiotoper försvinner. I 
områden med intensiv sädesodling läggs många bon på åkrar och de flesta av dessa bon 
förstörs under vårbruket. Inom järnvägsprojektets påverkansområde bedöms arten 
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främst vara knuten till jordbruksmarken vid och söder om Godegård. Vid 
artinventeringen påträffades en storspov i område 7.  

Påverkan: Genomförandet av projektet kan medföra viss habitatförlust för arten, men 
denna påverkan bedöms bli mycket begränsad.   

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam 
bevarandestatus för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Sånglärka, Alauda arvensis (NT) 
Sånglärkan finns allmänt i södra och mellersta Sverige samt i Norrlands kustland. 
Häckningsperioden pågår från slutet av april till mitten av augusti. Sånglärkan trivs i 
öppna marker, främst inom jordbrukslandskapet. Inom järnvägsprojektets 
påverkansområde bedöms arten främst vara knuten till jordbruksmarken vid och söder 
om Godegård. År 2005 upptogs sånglärkan på den svenska rödlistan och klassas som 
nära hotad (NT). Detta beror främst på att häckningsbiotoperna för sånglärkan 
försvinner på grund av intensifierat jordbruk och igenplantering av jordbruksmark.  

Påverkan: Genomförandet av projektet kan medföra viss habitatförlust för arten, men 
denna påverkan bedöms bli mycket begränsad.   

Effekt: Ingen effekt. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam 
bevarandestatus för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Sångsvan, Cygnus cygnus (B) 
Sångsvan häckar från maj till september i anslutning till små gölar eller tjärnar. Lämplig 
häckningsmiljö finns i sjösystemet i norra delen av planområdet. Arten förekommer i 
hela landet och stammen bedöms vara livskraftig.  

Påverkan: Genomförandet på järnvägsprojektet bedöms inte göra intrång eller orsaka 
störning i sångsvanens levnadsmiljö.  

Effekt: Ingen effekt. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Sävsparv, Emberiza schoeniclus (VU) 
Sävsparv förekommer över hela Sverige. Häckningen pågår från sen april till mitten av 
augusti. Arten har sin boplatsmiljö i  våtmarksområden och vid limniska miljöer och 
häckar gärna i vegetation av vass och kaveldun eller busksnår. Arten bedöms därigenom 
kunna förekomma i miljön kring Godegårdsåns vattensystem. Arten är relativt vanlig, 
men populationen har minskat varför den 2015 införts på rödlistan som sårbar (VU). 

Påverkan: Avverkning och anläggningsarbeten planeras inom begränsade delområden i 
anslutnings till Godegårdsån och närliggande sumpskogar. Störningar kan uppstå om 
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åtgärderna utförs under häckningsperioden. Som en skyddsåtgärd föreslås att sly- och 
buskvegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt och vid behov återplanteras, 
vilket på sikt kan minska/förebygga störningen.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Tjäder, Tetrao urogallus (B) 
Tjädern förekommer i hela landet i större barrskogsområden. Särskilt trivs den i 
barrskogar med starkt inslag av tall. Den svenska populationen bedöms vara livskraftig. 
Häckningen pågår från slutet av mars till mitten av september. Arten bedöms kunna 
förekomma i både de norra och södra skogsområdena längs aktuell järnvägssträcka. 

Påverkan: Avverkning av skog inom delområde med ny järnvägssträckning kan medföra 
viss negativ påverkan.  

Effekt: Enstaka häckningar kan störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Tornseglare, Apus apus (VU) 
Tornseglaren förekommer över hela landet och då helst i samband med mänsklig 
bebyggelse. Den vanligaste boplatsen utgörs av de håligheter som finns under storkupiga 
takpannor. Häckningsperioden pågår från slutet av maj till augusti. Inom 
järnvägsprojektets påverkansområde bedöms arten vara knuten till bebyggelsen i och 
kring Godegård. Vid artinventeringen påträffades 6 tornseglare i område 7.  

Påverkan: Tornseglaren kan påverkas om det finns bon i byggnader som rivs inom 
inlösta fastigheter. Om byggnader ska rivas bör det kontrolleras om det finns bebodda 
bon och rivningen bör i så fall utföras efter att fåglarna lämnat boet. Se även avsnitt 4 
Föreslagna skyddsåtgärder.  

Effekt: Ingen effekt om hänsyn tas enligt ovan. I annat fall kan enstaka häckningar 
störas eller gå om intet. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Trana, Grus grus (B) 
Tranan häckar på myrar samt vid sjöar och vattendrag med sanka stränder i större delen 
av landet. Häckningsperioden pågår från april till augusti. Den svenska populationen 
ökar och klassas som livskraftig. Inom järnvägsprojektets påverkansområde bedöms 
häckningsplatser främst förekomma i vid våtmarker i anslutning till sjösystemet i 
sprickdalslandskapet. Under vårförflyttningen kan det sannolikt även uppehålla sig på 
jordbruksmarken söder om Godegård. Vid artinventeringen påträffades 4 tranor i 
område 3 och 11.  
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Påverkan: Järnvägsprojektets genomförande bedöms inte göra intrång på tranans 
livsmiljöer.  

Effekt: Ingen effekt.  

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Törnskata, Lanius collurio (B) 
Törnskatan häckar i södra och mellersta Sverige samt utmed norrlandskusten. 
Betesmarker i jordbrukslandskapet samt hyggen i skogslandskapet håller huvuddelen av 
den svenska populationen. Den häckar i skogsbryn, på hyggen samt i öppna busk- och 
snårmarker. Häckningsperioden pågår från mitten av maj fram till mitten av augusti. 
Törnskatan har uppvisat stabil population de senaste 10 åren, vilket medför att arten nu 
kan betraktas som LC. Populationen är däremot kraftigt reducerad. Vid artinventeringen 
påträffades en törnskata i område 9.  

Påverkan: Järnvägsprojektets genomförande bedöms inte medföra betydande intrång 
på törnskatans livsmiljöer.  

Effekt: Ingen effekt. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Ängspiplärka, Anthus pratensis (NT, B) 
Ängspiplärkan häckar i hela Sverige, men är talrikast i fjällkedjan där mer än hälften av 
landets population häckar. Häckningen äger rum från april till augusti. Arten 
förekommer i många olika miljöer (jordbrukslandskap, fjäll, våtmarker och även 
skogsmiljö), men är främst knuten till fuktiga-friska gräsmarker och fukthedar. Den 
svenska populationen har tidigare klassats som livskraftig, men en minskning pågår och 
arten infördes på rödlistan 2015 i klassen nära hotad (NT). Orsaken till de senaste 
decenniernas minskning är till största delen okänd. I järnvägsprojektets påverkans-
område bedöms arten förekomma i det öppna jordbrukslandskapet vid Godegård.   

Påverkan: Genomförandet av projektet kan medföra viss habitatförlust för arten, men 
denna påverkan bedöms bli mycket begränsad.   

Effekt: Ingen effekt. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 
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Figur 3.  Områdesindelning vid riktad artinventering av fåglar med antalet funna arter per område.  
 

2.2. Grod- och kräldjur 

I detta avsnitt redogörs för grod- och kräldjur som eventuellt kan beröras av 
järnvägsprojektet. Inga grod- och kräldjursobservationer finns registrerade i Artportalen 
inom berört område. Vid naturvärdesinventeringen påträffades vanlig groda. Under den 
riktade artinventeringen som utfördes i maj 2017 påträffades vanlig groda vid tre 
tillfällen och grodrom/yngel (troligen vanlig groda) på två ställen. Yngel troligen från 
padda påträffades också. Dessutom hittades två lokaler som bedömdes utgöra lämpliga 
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groddjurslokaler. Även två mindre vattensalamandrar, en skogsödla samt en huggorm 
påträffades vid inventeringen.  

Grod- och kräldjur som påträffats under artinventering och naturvärdesinventering 
redovisas i Figur 4 nedan.  

Vanlig groda, Rana temporaria  
Den vanliga grodan listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 och är fridlyst i hela landet 
enligt 6 §. Detta innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt 
samla in vilt levande exemplar samt att ta bort eller skada deras ägg, rom eller larver. 
Arten finns också i Habitatdirektivets bilaga 5. Detta innebär att om det är nödvändigt 
ska åtgärder vidtas för att säkerställa att insamling i naturen av arten, eller exploatering 
av den, är förenligt med bibehållandet av en gynnsam bevarandestatus.  

Vanlig groda är inte rödlistad, men har liksom övriga groddjur drabbats hårt av de 
förändringar som skett i kulturlandskapet, speciellt den omfattande dränering och 
torrläggning som tidigare skett av våtmarker och andra permanenta vattenområden. De 
rationaliseringar som skett i jordbruket, inklusive användningen av konstgödsel och 
biocider, har också haft en negativ inverkan. För de vanligare arterna, såsom den vanliga 
grodan, är kunskapen om populationsstorlek och status bristande. 

Vanlig groda förekommer i större delen av Sverige. Den återfinns på stränder och 
sankmarker, i fuktiga skogsområden, på ängar och i mindre vattensamlingar. Den kan 
också förekomma längre från vatten, exempelvis på åkrar och andra odlade områden. 
Arten går i dvala under vintern och behöver på våren vattensamlingar för sin lek och 
äggläggning. Inom järnvägsprojektets påverkansområde förekommer arten längs hela 
sträckan och särskilt viktiga reproduktionsområden kan förväntas finnas i 
våtmarksområdena i anslutning till Godegårdsåns vattensystem, inklusive sjösystemet i 
norr, samt i jordbrukslandskapet omkring Godegård. Reproduktion förekommer även i 
den skogsbeklädda södra delen av planområdet.  

Påverkan: Oavsiktligt dödande av individer kan ske t.ex. genom påkörning eller 
förstörelse av platser för vinterdvala. Rom eller yngel kan skadas vid grävarbeten i 
lekvatten. Projektet medför sannolikt intrång och störningar i artens levnads- och 
lekmiljöer, men detta är inte förbjudet enligt 6 § Artskyddsförordningen. En lämplig 
skyddsåtgärd är att undvika arbeten i vattenmiljöer under grodornas lekperiod med 
efterföljande rom- och yngelperiod (april-juni). Genom att undvika avbaning av massor  
under vinterhalvåret (mitten av oktober – mars) i områden där vanlig groda påträffats 
minskar risken för förstörelse av platser för vinterdvala. 

Effekt: Enstaka individer kan dödas. Enstaka fortplantningar kan störas. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Vanlig padda, Bufo bufo 
Vanlig padda listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 och är fridlyst enligt 6 § i hela 
landet. Detta innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla 
in vilt levande exemplar samt att ta bort eller skada deras ägg, rom eller larver.  
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Arten förekommer i hela Sverige upp till Torne älv norr om polcirkeln. Den finns i 
många olika miljöer och leker ofta i lite större vatten. Den övervintrar nedgrävd på 
frostfritt djup både på land och i vatten. Då vanlig padda är ett nattaktivt djur, kan den 
lätt missas vid inventeringar som utförs dagtid. Vanlig padda är inte rödlistad då de 
skattade värdena som bedömningen baserar sig på alla ligger inom intervallet för 
kategorin Livskraftig (LC). Det finns heller inga tecken på betydande 
populationsförändring. Den påverkas dock negativt av försurning, intensifierat jordbruk, 
miljögifter och dikning/torrläggning.  

Inom järnvägsprojektets påverkansområde har yngel påträffats i det befintliga 
järnvägsspårets omedelbara närhet söder om Godegård.  

Påverkan: Oavsiktligt dödande av individer kan ske t.ex. genom påkörning eller 
förstörelse av platser för vinterdvala. Rom eller yngel kan skadas vid grävarbeten i 
lekvatten. Projektet medför sannolikt intrång och störningar i artens levnads- och 
lekmiljöer, men detta är inte förbjudet enligt 6 § Artskyddsförordningen. En lämplig 
skyddsåtgärd är att undvika arbeten i vattenmiljöer under paddornas lekperiod med 
efterföljande rom- och yngelperiod (april-juni, om möjligt till och med juli). Genom att 
undvika avbaning av massor  under vinterhalvåret (mitten av oktober – mars) i det 
område där paddyngel påträffats minskar risken för förstörelse av platser för 
vinterdvala. 

Effekt: Enstaka individer kan dödas. Enstaka fortplantningar kan störas. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris  
Mindre vattensalamander listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 och är fridlyst enligt 
6 § i hela landet. Detta innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat 
sätt samla in vilt levande exemplar samt att ta bort eller skada deras ägg, rom eller 
larver.  

Mindre vattensalamander påträffas i hela Götaland, Svealand och södra Norrland upp 
till södra Norrbotten. Den är i huvudsak ett landlevande djur, men håller sig gärna året 
runt i närheten av sina lekvatten. Övervintringen sker på frostfria platser såsom i 
stenrösen, hålor, skrevor och liknande. I april-maj vandrar djuren till lekvattnen där 
parning och äggläggning sker. Dessa lekvatten kan vara av olika typer och bestå av såväl 
tillfälliga som permanenta småvatten. Larverna stannar i vattnet hela säsongen och 
lekvattnet bör därför vara permanent. Då leken avslutats går de tillbaka upp på land, där 
de finns i skiftande fuktiga biotoper såsom skogsbryn, skogar och trädgårdar. På dagen 
söker den gärna skydd under stenar, stockar, lövhögar eller på andra fuktiga platser.  

Arten är inte rödlistad då de skattade värdena som bedömningen baserar sig på alla 
ligger inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Det finns heller inga tecken på 
betydande populationsförändring. Den påverkas dock negativt framförallt av 
dikning/torrläggning, men även av miljögifter, klimatförändringar, ökad 
näringsbelastning, avverkning, exploatering och intensifierat jordbruk.   
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Inom järnvägsprojektets påverkansområde har arten påträffats i det befintliga 
järnvägsspårets omedelbara närhet i Jakobshyttan.  

Påverkan: Oavsiktligt dödande av individer kan ske t.ex. genom påkörning eller 
förstörelse av platser för vinterdvala. Ägg eller larver kan skadas vid grävarbeten i 
lekvatten. Projektet medför sannolikt intrång och störningar i artens levnads- och 
lekmiljöer, men detta är inte förbjudet enligt 6 § Artskyddsförordningen. En lämplig 
skyddsåtgärd är att undvika arbeten i vattenmiljöer under artens lekperiod med 
efterföljande rom- och larvperiod (april-juli, om möjligt till och med september). Genom 
att undvika avbaning av massor  under vinterhalvåret (mitten av oktober – mars) i 
områden där mindre vattensalamander påträffats minskar risken för förstörelse av 
platser för vinterdvala. 

Effekt: Järnvägsprojektets genomförande bedöms inte medföra betydande intrång på 
den mindre vattensalamanderns livsmiljöer, även om enstaka individer kan dödas och 
enstaka fortplantningar störas.  

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Skogsödla, Zootoca vivipara  
Skogsödla listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 och är fridlyst enligt 6 § i hela landet. 
Detta innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in vilt 
levande exemplar samt att ta bort eller skada deras ägg, rom eller larver.  

Skogsödlan finns över större delen av landet. Den lever i olika typer av miljöer - i 
skogsmark, öppet kulturlandskap, vägslänter, trädgårdar och ända upp på kalfjället - där 
den kan hitta föda. Under vintern går den i dvala, från oktober till och med mars.  

Arten är inte rödlistad då de skattade värdena som bedömningen baserar sig på alla 
ligger inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Det finns heller inga tecken på 
betydande populationsförändring. Avverkning och intensifierat jordbruk har dock viss 
negativ effekt på arten.  

Inom järnvägsprojektets påverkansområde har två exemplar påträffats i den kuperade 
skogsmarken strax norr om Godegård.  

Påverkan: Oavsiktligt dödande av individer kan ske, t.ex. genom påkörning eller 
förstörelse av platser för vinterdvala. Projektet medför sannolikt ett visst intrång och 
störningar i artens levnadsmiljöer, men detta är inte förbjudet enligt 6 § 
Artskyddsförordningen.  

Effekt: Enstaka individer kan dödas.  

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 
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Huggorm, Vipera berus 
Huggorm listas i Artskyddsförordningens bilaga 2 och är fridlyst enligt 6 § i hela landet. 
Detta innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in vilt 
levande exemplar samt att ta bort eller skada deras ägg, rom eller larver. 

Huggormen förekommer över hela landet utom på kalfjället. Den påträffas i 
kulturlandskapet, längs åkerrenar och gärdsgårdar, på kalhyggen etc. Den är inte 
rödlistad då de skattade värdena som bedömningen baserar sig på alla ligger inom 
intervallet för kategorin Livskraftig (LC). Det finns heller inga tecken på betydande 
populationsförändring. Mänsklig störning, avverkning och intensifierat jordbruk har 
dock viss negativ effekt på arten.  

Inom järnvägsprojektets påverkansområde har ett exemplar påträffats i den 
skogsbeklädda, småkuperade södra delen av planområdet.  

Påverkan: Oavsiktligt dödande av individer kan ske, t.ex. genom påkörning eller 
förstörelse av platser för vinterdvala. Projektet medför sannolikt ett visst intrång och 
störningar i artens levnadsmiljöer, men detta är inte förbjudet enligt 6 § 
Artskyddsförordningen. 

Effekt: Enstaka individer kan dödas. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 
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Figur 4. Förekomster av grod- och kräldjur samt lämpliga groddjurslokaler påträffade vid 
artinventeringen och naturvärdesinventeringen. Notera att fyndet av skogsödla inte finns 
registrerat.  
 
 
 
2.3. Fladdermöss 

Sex fladdermusarter och ett släkte noterades vid inventeringen; nordisk fladdermus, 
dvärgpipistrell, trollpipistrell, större brun fladdermus, gråskimlig fladdermus, brun 
långörad fladdermus samt Myotis sp. (sannolikt taigafladdermus och vattenfladdermus). 
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Nordisk fladdermus dominerade och bedömningen är att arten förekommer och i viss 
mån födosöker inom hela projektområdet. Myotis sp. var också vanlig inom 
inventeringsområdet. Övriga arter noterades med enstaka spridda registreringar. 
Noteringen av trollfladdermus är såvitt känt den första i Motala kommun. Inga 
rödlistade fladdermusarter noterades. 

Skogen inom utredningsområdet domineras av produktionsskog med generellt låga 
biotopvärden för födosökande fladdermöss. Stora delar av spårutbyggnaden bedöms 
kunna genomföras utan någon uppenbart negativ påverkan på fladdermusfaunan. Dock 
förekommer flera hus och jordkällare inom projektområdet och enligt obekräftade 
uppgifter bor oidentifierade fladdermöss i åtminstone en jordkällare. Om dessa ska rivas 
är rekommendationen att en fördjupad inventering genomförs så att inga fladdermöss 
håller till där vid rivningstillfället. I Figur 5 nedan finns hänsynsområden (H1 och H2) 
markerade vilka utgör potentiella koloniplatser för fladdermöss, vilket bör 
uppmärksammas. 

 

Figur 5. Rutmönstrade polygoner utgör hänsynsområden där potentiella koloniplatser i form av 
hus och/eller jordkällare förekommer. Vit polygon visar utredningsområde. Gula cirklar markerar 
placeringar av autoboxar. Röd linje utgör bilkarterad sträcka. Karta: enviroplanning.  
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2.4. Kärlväxter 

I detta avsnitt redogörs för kärlväxter som eventuellt kan beröras av järnvägsprojektet. 
Vid naturvärdesinventeringen påträffades fyra fridlysta arter i fält, två lummer-arter och 
två orkidéer, se Figur 7 nedan. 

Lummer växer mycket långsamt och har därför tagit skada av den insamling som 
tidigare har förekommit (Naturvårdsverket, 2009). Alla arter av lummer är numera 
fridlysta i hela landet enligt 9 § Artskyddsförordningen, vilket innebär förbud mot 
uppgrävning samt plockning för försäljning. 

Orkidéer är fridlysta i hela landet enligt 8 § Artskyddsförordningen. Det är därför 
förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av 
växterna samt att ta bort eller skada frön eller andra delar av växten. 

Revlummer, Lycopodium annotinum 
Revlummer är en vintergrön lummerväxt med långa, krypande revor och upprätta skott. 
Lummerväxters underjordiska växtdelar har en typ av symbios med svampar. Lummer-
växter anses vara känsliga för förändringar i både vattenflöde i marken och fuktighet i 
luften. Arten är vanligt förekommande i bland- och barrskogar på allt från våt till frisk 
mark och kan skapa stora bestånd. Den förekommer i hela landet men är ovanligare i 
södra Sverige. Den svenska populationen bedöms som livskraftig. Samtliga arter av 
familjen Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela landet. 

Påverkan: Ingen insamling eller plockning i kommersiellt syfte kommer att ske. 
Uppgrävning av enstaka exemplar kan ske om den förekommer på platser där nytt 
järnvägsspår eller ny väg anläggs, alternativt att den täcks med anläggningsmassor.  

Effekt: Revlummer har påträffats på ett flertal platser inom området för naturvärdes-
inventeringen och är vanligt förekommande i skogsmiljö i större delen av landet. Om 
enstaka exemplar skulle grävas upp eller förstöras på annat sätt bedöms det inte påverka 
artens förekomst i området totalt sett. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Mattlummer, Lycopodium clavatum 
Mattlummer är en vintergrön lummerväxt som bildar långa, krypande revor med 
upprätta skott. Arten finns i både löv-, barr-, och blandskog i stora delar av landet, med 
tätare observationer i södra och mellersta Sverige. Den svenska populationen bedöms 
som livskraftig. Samtliga arter av familjen Lycopodiaceae är fridlysta enligt 9 § i hela 
landet. 

Påverkan: Ingen insamling eller plockning i kommersiellt syfte kommer att ske. 
Uppgrävning av enstaka exemplar kan ske om den förekommer på platser där nytt 
järnvägsspår eller ny väg anläggs, alternativt att den täcks med anläggningsmassor. 

Effekt: Mattlummer har påträffats på ett antal platser inom området för 
naturvärdesinventeringen. Om enstaka exemplar skulle grävas upp eller förstöras på 
annat sätt bedöms det inte påverka artens förekomst i området totalt sett. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm%23P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm%23P9
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Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

Jungfru Marie nycklar, Dactylorhiza maculata  
Jungfru Marie nycklar är en ofta tämligen högväxt orkidé som kan bli nästan en halv 
meter hög. Arten blommar i juni-juli och blommorna är mörkt till ljust rosa, ibland 
vitaktiga. Jungfru Marie nycklar är allmän i hela landet och populationen bedöms som 
livskraftig. Den växer i löv- och barrskog, hagar, hedar, kärrkanter och på fjällängar. 
Inom område för naturvärdesinventering har arten påträffats på två lokaler; en 
myr/sumpskog (Figur 6) och ett lövskogsområde. Jungfru Marie nycklar är fridlyst 
enligt 8 § i hela landet. 

Påverkan: I en av lokalerna (myr/sumpskog) kommer anläggande av nytt järnvägsspår 
med största sannolikhet att påverka arten. Eventuellt även i den andra lokalen (lövskog), 
där ny väg planeras. En möjlig skyddsåtgärd kan vara att flytta exemplar av arten som 
växer i områden som påverkas, och plantera om dem i delområden av lokalen som inte 
påverkas av åtgärder.  

Effekt: Arten kan påverkas på de platser som direkt berörs, men då den är relativt vanlig 
och lämpliga miljöer bedöms förekomma på ett flertal platser bedöms detta inte påverka 
artens förekomst i området totalt sett. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Figur 6. Jungfru Marie nycklar i sumpblandskog intill järnvägen Jakobshyttan-Degerön. 
 

Nattviol, Platanthera bifolia 
Nattviol är en upp till tre decimeter hög orkidé och blommar med vitaktiga blommor i 
juni-juli.  Nattviol är ganska vanlig och förekommer från Skåne till Jämtland. Den 
svenska populationen bedöms som livskraftig. Den växer främst på ängar och öppna 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm%23P8
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skogsmarker. Inom område för naturvärdesinventering har arten påträffats inom ett 
lövskogsområde. Nattviol är fridlyst enligt 8 § i hela landet. 

Påverkan: Arten kommer eventuellt att påverkas, då en ny väg planeras i anslutning till 
det lövskogsområde där den påträffats. En möjlig skyddsåtgärd kan vara att flytta 
exemplar av arten som växer i det område som påverkas, och plantera om dem i 
delområden av lokalen som inte påverkas av åtgärder. 

Effekt: Arten kan påverkas inom den aktuella lokalen, men då den är relativt vanlig och 
lämpliga miljöer bedöms förekomma på ett flertal platser bedöms detta inte påverka 
artens förekomst i området totalt sett. 

Konsekvens: Projektet påverkar inte förutsättningarna att uppnå gynnsam bevarande-
status för arten lokalt, regionalt och nationellt. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070845.htm%23P8
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Figur 7. Förekomster av fridlysta växter påträffade vid naturvärdesinventeringen.  
 

2.5. Musslor 

Inventeringen av stormusslor utfördes den 10 oktober 2017, se bilaga 
Musselinventering. Geografiska läget för de fyra lokaler som inventerades framgår av 
Figur 8. Lokalerna valdes ut där järnvägsprojektet kan komma att påverka ån och/eller 
där det bedömdes finnas förutsättningar för förekomst av stormusslor. Inventeringen 
följde i huvudsak Havs- och vattenmyndighetens ”Undersökningstyp Stormusslor” 
version 1:3, 2016-11-01”.  
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Utrustningen som användes för att finna musslor var vattenkikare, Lutherräfsa och 
trädgårdskratta (Figur 2). Trädgårdskrattan ingår inte i metodiken men användes vid 
flera tillfällen eftersom det på grund av stort djup och/eller bråte i vattendraget var svårt 
att nå ned till botten med vadning eller kast med Lutherräfsa.   

 

Figur 8. Karta över Godegårdsån med inventeringslokalerna JH1-JH4 utmärkta. 

Endast en individ av stormusslor påträffades vid inventering av de fyra lokalerna. Denna 
tillhörde Sveriges vanligast förekommande art, allmän dammussla (Anodonta anatina). 
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Fyndet gjordes i lokalen JH2, det vill säga en bra bit uppströms projektets 
påverkansområde. I övriga lokaler återfanns inga musslor.  

De lokaler som inventerades inom projektets påverkansområde hyste inga stormusslor. 
Den enda noteringen av stormusslor som gjordes var en individ av allmän dammussla i 
anslutning till Anderstorpagölen, det vill säga utanför projektets påverkansområde.   

Av övriga lokaler bedömdes det finnas goda förutsättningar för stormusslor i JH3 och 
JH4 där vattenfåran och vattenflödet var tillräckligt stort för att härbärgera både fisk 
och stormusslor. Det är svårt att finna en förklaring till avsaknaden av musslor, men 
möjligen har perioder med avvikande vattenkvalitet lett till att musslor försvunnit.  

Inga särskilda åtgärder föreslås som skydd för musslor utöver normal försiktighetsmått 
inom ramen för arbete i och kring vattendrag.  
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3. Sammantagen bedömning 
Järnvägsprojektet Jakobshyttan-Degerön tillgodoser ett viktigt samhällsintresse och kan 
bland annat bidra till mer miljövänliga, fossilfria transporter av människor och varor. I 
tidigare skeden har olika alternativa järnvägssträckningar studerats, varvid föreliggande 
alternativ valts när miljömässiga, ekonomiska och anläggningstekniska aspekter vägts 
samman. 

Genomförandet av järnvägsprojektet bedöms inte påverka förutsättningarna att uppnå 
gynnsam bevarandestatus för någon art eftersom: 

• De aktuella arterna är mer eller mindre vanligt förekommande både regionalt 
och nationellt. Projektet bedöms inte påverka artens populationsutveckling 

• Intrång kommer endast att ske inom små/begränsade delar av de olika arternas 
levnadsmiljöer, även på lokal nivå 

• Projektet inte medför att arternas utbredningsområden minskar. 

Däremot medför järnvägsprojektet åtgärder/arbeten som kommer att göra intrång i 
livsmiljöer och riskera att påverka vissa arter på ett negativt sätt. 

Ett antal fågelarter kommer att beröras av järnvägsprojektet. Även om syftet med de 
åtgärder/arbeten som genomförs inte är att avsiktligt döda, skada eller störa djur, kan 
de strida mot 4 § Artskyddsförordningen om den som bär ansvaret underlåtit att ta 
erforderlig hänsyn. Detta gäller också i de fall då fåglarnas häckningsområden eller 
viloplatser kommer till skada eller förstörs. Genom att ta hänsyn till fåglarnas 
häckningsperiod, kända häckningsområden och viloplatser kan störningen minimeras. 
Om föreslagna skyddsåtgärder (se kap. 4) vidtas bedöms inte åtgärderna strida mot 
Artskyddsförordningen, eftersom projektet då utförs på ett sätt som säkerställer 
fortplantningsområdenas och viloplatsernas kontinuerliga ekologiska funktion. Om den 
kontinuerliga ekologiska funktionen kan skadas, försämras eller förstöras av projektets 
genomförande krävs däremot dispens.  
  
En aspekt som är svår att bedöma är vilken påverkan ökat buller medför för fåglar. Inom 
projektet kan både tillfälliga och bestående bullerstörningar förväntas. Tillfälliga 
störningar kommer uppstå under utförandefasen i form av ljud från arbetsmaskiner, 
eventuella sprängningar m.m. Bullret förväntas även öka på sikt i och med att 
åtgärderna möjliggör fler tåg per tidsenhet. Dock prognosticeras en mycket begränsad 
trafikökning, från nuläget 51 tåg per dygn 2015 till 52 tåg per dygn år 2040.  

Det finns inget tydligt vetenskapligt stöd för en negativ effekt av järnvägsbuller på fåglar. 
Mellan de passerande tågen förekommer relativt långa perioder utan störningar. 
Därigenom ses inte samma minskning i antalet fåglar nära järnvägsspår som nära 
trafikerade vägar, där trafikbullret är mer konstant. Enligt en hypotes bör störning från 
passerande tåg (>52 dB) inte överstiga 12 min/h för särskilt störningskänsliga arter 
(t.ex. nattskärra, orre, tjäder, skogsduva). Trafikverkets riktvärden för buller och 
vibrationer från väg- och spårtrafik ligger på 50 dBA för betydelsefulla fågelområden. 
Den maximala ljudnivån inom 1 km från järnvägen kommer att överstiga detta värde. 
Det finns dock inget område som är utpekat som särskilt betydelsefullt för fåglar här, 
även om området hyser en relativt rik mångfald med arter knutna till olika typer av 
miljöer. Den generella störning som uppkommer under byggfasen kan minskas genom 
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att föreslagna skyddsåtgärder vidtas, och de negativa effekterna av buller under denna 
fas bedöms då kunna begränsas.  

Järnvägsspår genererar kantzoner med gräs- och buskvegetation, vilket skapar gynn-
samma miljöer för vissa fågelarter. Studier har visat att vissa arter (t.ex. törnsångare, 
buskskvätta, gulsparv och järnsparv) förekommer oftare intill järnvägen än i det 
omgivande homogena skogs- eller jordbrukslandskapet. För andra arter innebär den 
öppna miljön (frånvaron av skog) att de inte trivs intill järnvägen. Järnvägen förändrar 
alltså artsammansättningen hos fågelfaunan oberoende av bullerstörningen 
(Trafikverket, 2016; Centrum för biologisk mångfald, 2013). 

52 tåg per dygn motsvarar i genomsnitt ca två tåg per timme. Även om trafikökningen 
skulle bli större, t.ex. 70-80 tåg per dygn (ca tre tåg per timme) blir påverkanstiden 
mindre än 12 min/h. Därigenom behöver ett ökat antal tåg inte innebära någon 
avgörande störning för fågellivet inom området. Däremot kan det mer monotona ljudet 
från arbetsmaskiner innebära en tillfällig störning, även om ljudvolymen är lägre än vid 
en tågpassage. 

För groddjur är risken störst i samband med arbeten i vatten som nyttjas som lekplatser. 
Åtgärder som leder till att rom, yngel eller larver skadas kan då strida mot 6 § 
Artskyddsförordningen. Förekomst av lekvatten för vanlig groda och vanlig padda har 
konstaterats i det berörda området. Om projektets genomförande planeras med hänsyn 
till för grodornas lekplatser bedöms det inte strida mot Artskyddsförordningen. Om det 
riskerar att påverka grodorna på ett sätt som är förbjudet enligt 6 § krävs däremot 
dispens. Grodornas livsmiljö är inte skyddad av 6 §, men öppna diken i 
jordbrukslandskapet och öppna vattensamlingar på högst en hektar skyddas av det 
generella biotopskyddet enligt miljöbalkens 7 kap 11 §. För åtgärder som kan skada 
dessa biotoper krävs dispens.  

Vad gäller kräldjur bedöms inte projektet medföra någon betydande störning.  

De båda orkidéerna omfattas av fridlysningsbestämmelserna i 8 § 
Artskyddsförordningen. Detta innebär att det bland annat är förbjudet att gräva upp 
eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna. Med att skada växten avses 
även åtgärder som på ett indirekt sätt skadar arten. Om projektets genomförande 
riskerar att påverka orkidéerna på ett sätt som är förbjudet enligt 8 § krävs dispens. Om 
skyddsåtgärder vidtas kan det emellertid inte anses föreligga uppsåt att skada arterna. 
Då orkidéernas bevarandestatus heller inte kommer att påverkas ens på lokal nivå, 
bedöms det inte finnas ett behov av en dispensansökan. För de båda lummerarterna görs 
bedömningen att ingen dispensansökan behövs, då arternas bevarandestatus inte 
kommer att påverkas negativt av projektets genomförande. 

4. Föreslagna skyddsåtgärder 
Förslag på skyddsåtgärder som bedöms minska påverkan på berörda arter av fåglar, 
grod- och kräldjur och kärlväxter på lokal nivå: 
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• Anläggningsarbeten i känsliga miljöer, t.ex. i anslutning till Godegårdsån, styrs 
tidsmässigt, så att inget arbete utförs under fåglarnas häckningsperiod (april-
augusti). 

• För att undvika störning under fåglarnas häckningsperiod bör trädfällning om 
möjligt undvikas under perioden april – augusti.  

• Sly- och buskvegetation sparas i så stor utsträckning som möjligt och 
återplanteras vid behov. Detta minskar störningen för de fågelarter som häckar i 
dessa miljöer. 

• Avverkning i strandnära sumpskogar minimeras. Liggande såväl som stående 
död ved bevaras. Särskilt viktig är död lövved och död ved med en diameter över 
10 cm.  

• Fågelholkar sätts ut i lämpliga miljöer för att styra häckningar till mindre utsatta 
platser.  

• Om bon för hussvala eller tornseglare påträffas i byggnader som ska rivas bör 
holkar sättas upp på lämpligare plats för att styra nästa års häckningar bort från 
järnvägen. Rivning av sådana byggnader ska inte ske förrän fåglarna lämnat 
boet för säsongen. 

• Anläggningsarbeten i vatten och våtmarksområden styrs tidsmässigt så att inget 
arbete sker under groddjurens lekperiod med efterföljande rom- och 
yngelperiod (april – juli). Detta gäller särskilt i de områden där rom eller yngel 
påträffats (Figur 4). 

• Förstöring av platser för vinterdvala bör om möjligt undvikas genom att 
avbaning av massor inom de områden där grodor, paddor och salamandrar har 
påträffats inte sker under vinterhalvåret (mitten av oktober – mars).  

• Innan eventuell rivning av hus och jordkällare vid hänsynsområde H1 och 
jordkällaren vid hänsynsområde H2 (enligt Figur 5) bör dessa kontrolleras så att 
inga fladdermöss håller till där vid rivningstillfället. 

• Orkidéer som växer inom delområden där markarbeten ska utföras kan flyttas 
till delar av habitatet som inte påverkas.  
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Bakgrund och syfte 
Vid ombyggnation av järnvägen vid Jakobshyttan Degerön kommer järnvägen 

vid två tillfällen att passera Godegårdsån. En vägövergång över nämnda 

vattendrag kommer att byggas inom ramen för projektet vid utkanten av 

samhället Godegård. Syftet med föreliggande utredning var att utreda vilka arter 

av stormusslor som finns i ån. Utredningen är en del i underlagen för 

bedömning av miljökonsekvenser i samband med Tillståndsansökan för 

vattenverksamhet (MKB för järnvägsplan redan klar). 

 

Utförande 
Inventeringen av stormusslor utfördes den 10 oktober 2017 av Henrik Schreiber 

och Oskar Benderius, Tyréns AB. Geografiska läget för de fyra lokaler som 

inventerades framgår av Figur 1. Lokalerna valdes ut där järnvägsprojektet kan 

komma att påverka ån och/eller där det bedömdes finnas förutsättningar för 

förekomst av stormusslor. Inventeringen följde i huvudsak Havs- och 

vattenmyndighetens ”Undersökningstyp Stormusslor” version 1:3, 2016-11-01”. 

Utrustningen som användes för att finna musslor var vattenkikare, Lutherräfsa 

och trädgårdskratta (Figur 2). Trädgårdskrattan ingår inte i metodiken men 

användes vid flera tillfällen eftersom det på grund av stort djup och/eller bråte i 

vattendraget var svårt att nå ned till botten med vadning eller kast med 

Lutherräfsa.  

 

 



 

 

Figur 1. Karta över Godegårdsån med inventeringslokalerna JH1-JH4 utmärkta. 

 

 



 

 

Figur 2. Utrustning som användes vid musselinventeringen 

  
 



 

Resultat 
Endast en individ av stormusslor påträffades vid inventering av de fyra 

lokalerna. Denna tillhörde Sveriges vanligast förekommande art, allmän 

dammussla (Anodonta anatina). Fyndet gjordes i lokalen JH2, det vill säga en 

bra bit uppströms projektets påverkansområde. I övriga lokaler återfanns inga 

musslor. Nedan följer en beskrivningar av inventeringslokalerna. 

Lokal JH1 
Lokalen utgörs av ett lugnflytande parti av våtmarkskaraktär där vattenfåran 

emellanåt är mycket diffus och genomsilar omgivande starräng. 

Vattendragsfåran varierade mellan 0,1 och 2 m. Maxdjupet var cirka 0,8 m med 

ett medeldjup på 0,3 m. Bottensubstratet dominerades av dy. Igelknopp, gul 

näckros och starr återfanns i och omkring vattenfåran. Beskuggningen från träd 

var mycket liten. Sträckan bedömdes uppnått ett nytt naturligt tillstånd efter 

invallningen i väster av den befintliga järnvägsbanken. Omgivningen utgörs i 

väster av järnvägen som går på bank längs med vattendraget och i öster av en 

brant med produktionsskog (Figur 3). 

Inga musslor hittades vid inventeringen. 

 

 
Figur 3. Foton från lokal JH1. 

  



 

Lokal JH2 
Delsträckan som inventerades sträcker sig från vägen i söder till 

Anderstorpagölen i norr. Vattendraget var inom denna sträcka lugnflytande. 

Bredden varierade mellan 1,5 och 3 meter. Medeldjupet var cirka 0,5 m. 

Bottensubstratet betod av sand, grus och dy med inslag av större stenar och 

block. Beskuggningen runt vattendraget var nära hundraprocentig vilket 

sannolikt förklarade att kärlväxter återfanns i mycket liten mängd. Endast en 

individ av strandranunkel påträffades. Nära sjöns utlopp fanns ett parti med 

grenar och ris vilket delvis stoppade upp flödet. Inom sträckan fanns måttligt 

med död ved i vattendraget. Fisk bedöms finnas i sjön och i denna del av ån. 

Vattendraget är rensat på större stenar och block vilka är upplagda vid sidan av 

vattendraget. Omgivningen består av produktionsskog med några gamla granar 

(Figur 4).  

 

Ett kräftkadaver återfanns i vattendraget, samt en dammussla, Anodonta 

anatina. Musslan var 11 cm lång, 7 cm bred och 3 cm hög. 

 

Figur 4. Lokal JH2 i anslutning till Anderstorpagölens utlopp. 

  



 

Lokal JH3 

Inventeringen utfördes direkt nedströms befintlig järnvägsbro (Figur 5). Vattnet 

var lugnflytande på gränsen till stillastående på ytan med en bredd av 2 till 5 m. 

Djupet varierade mellan cirka 0,5 m och 1,3 m med ett medeldjup av cirka 1,0 m. 

Bottensedimentet dominerades av lera, dy och sand med riklig mängd av grov 

och fin detritus. Vattendraget meandrade och delade här och var upp sig i flera 

fåror. Beskuggningen på vattendraget bedömdes vara upp till femtio procent. I 

ån växte måttliga mängder igelknopp och enstaka plantor av gul näckros. 

Tydliga spår av bäver noterades. Vattendraget bedöms ha goda förutsättningar 

för fisk av flertalet arter. Sträckan rinner genom ett starrdominerat 

våtmarksområde som bedöms vara mer eller mindre översvämmat på 

permanent basis. 

 Inga musslor hittades vid inventeringen. 

 

Figur 5. Inventeringslokalen utgick från järnvägsbron på den vänstra bilden. Den högra bilden visar det 
meandrande området nedströms inventeringslokalen. 

  



 

Lokal JH4  

Inventeringen utfördes på båda sidor om Hökavägen. Vattendraget var här 

lugnflytande och bottnen dominerades av dy med stor mängd grovdetritus. 

Omgivningen dominerades av sumpskog med inslag av gamla träd. Trumman 

under Hökavägen bestod av två betongrör med diameter på 1 meter vardera. På 

denna lokal förekom relativt stora mängder av växten klolånke. Fiskyngel av 

okänd art noterades (Figur 6).   

Inga musslor hittades vid inventeringen. 

 

 

Figur 6. Området nedströms vägbron. 

 
Diskussion   
De lokaler som inventerades inom projektets påverkansområde hyste inga 

stormusslor. Den enda noteringen av stormusslor som gjordes var en individ av 

allmän dammussla i anslutning till Anderstorpagölen, det vill säga utanför 

projektets påverkansområde.  

Av övriga lokaler bedömdes det finnas goda förutsättningar för stormusslor i 

JH3 och JH4 där vattenfåran och vattenflödet var tillräckligt stort för att 

härbärgera både fisk och stormusslor. Det är svårt att finna en förklaring till 

avsaknaden av musslor, men möjligen har perioder med avvikande 

vattenkvalitet lett till att musslor försvunnit. 
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