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Uppdrag
På uppdrag av Skara kommun har Naturcentrum AB gjort en bedömning av om
den lokala fladdermusfaunan kan komma att påverkas av en planerade bebyggelse med tillhörande skyddsåtgärder vid Teglagärdet i centrala Skara. Vidare
har Naturcentrum AB tagit fram förslag på ytterligare åtgärder för att minimera
negativ påverkan på fladdermössen till följd av planförslaget.

Figur 1. Planområdet är markerat med röd linje.

Metodik
Bedömningen om byggplanens påverkan har gjorts utifrån ett antal underlagsuppgifter och ett fältbesök den 19 maj 2020. Centrala underlag för bedömningen har varit en fladdermusinventering som genomfördes 2015 (Bengtsson
m.fl. 2015) och kommunens planhandlingar, så som samrådsversionen av
plankartan, ett grönt gestaltningsprogram och en planbeskrivning.
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Vidare vilar bedömningen på uppgifter från facklitteratur och vetenskapliga artiklar om fladdermöss och hur de påverkas av belysning och bebyggelse.
I samband med fältbesöket den 19 maj 2020 eftersöktes potentiella koloni- och
viloplatser för fladdermöss i såväl planområdet som i de intillliggande miljöerna Gamla kyrkogården, parken Botan och parkmiljön runt Viktoriasjöarna.
Detta gjordes genom att trädhåligheter, holkar och andra slutna utrymmen undersöktes med en fiberoptisk inspektionskamera (Ridgid micro CA-350).
Bedömningar i denna PM har diskuterats med fladdermusexperterna Johan Ahlén och Lilian Karlsson, båda anställda på Naturcentrum.

Förutsättningar för bedömningen
Fladdermusfaunan vid Teglagärdet
Enligt fladdermusinventeringen från 2015 (Bengtsson m.fl. 2015) har 6 arter
samt en eller båda arterna i paret mustasch-/tajgafladdermus noterats i anslutning till planområdet. Flest arter och mest fladdermusaktivitet registrerades
vid Viktoriasjöarna, norr om det aktuella planområdet. Men även vid den gamla
kyrkogården registrerades fyra arter. Arten brunlångöra registrerades endast
vid kyrkogården. Specifikt från planområdet finns inga fladdermusfynd uppgivna. Vid inventeringen 2015 undersöktes planområdet endast med handhållen fladdermusdetektor och fynden från den manuella inventeringen redovisas
inte i detalj i inventeringsrapporten, varför det inte går att utläsa om det observerades några fladdermöss från planområdet eller ej. Man kan dock anta att de
arter som förekommer i omgivande miljöer till och från passerar genom planområdet och i mindre utsträckning jagar över området.
Under fältbesöket 19 maj 2020 noterades sju träd med håligheter som bedömdes vara lämpliga som koloni- eller viloplats för fladdermöss, tre på den gamla
kyrkogården, tre i parken Botan och ett vid den östra av Viktoriasjöarna. Trädhål eftersöktes bara från marken och endast hål placerade under 3 meter kunde
undersökas med fiberoptisk kamera. Det kan därför finnas ytterligare några
träd med håligheter lämpliga för fladdermöss. Förutom trädhål finns några tiotal fågelholkar som eventuellt kan fungera som viloplats för fladdermöss. Möjligen kan också någon av byggnaderna vid kyrkogården utgöra vilo- eller
koloniplats.
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I själva planområdet förekommer inga äldre träd eller äldre byggnader och således finns inga förutsättningar för koloni- eller viloplatser för fladdermöss där.
Planområdet, som i stort sett bara består av en stor, öppen grus- och gräsplan,
utgör inte heller någon lämplig födosöksmiljö för fladdermöss i allmänhet. Möjligen kan arterna större brunfladdermus, nordfladdermus och gråsklimlig fladdermus tillfälligt jaga över den öppna ytan. Sammantaget bidrar ytan inom
planområdet inte på något positivt sätt till förutsättningarna för den lokala fladdermusfaunan.

Figur 2. Översiktsbild av detaljplaneområdet fotograferat från västra kanten mot öster den
19 maj 2020.

Skyddsåtgärder för fladdermöss
Enligt planbeskrivningen och det gröna gestaltningsprogrammet kommer en
större byggnad, eventuellt några mindre byggnader, parkeringsplatser samt
öppna dagvattendammar att anläggas inom planområdet.
Skara kommun beskriver i plandokumenten flera skyddsåtgärder som syftar till
att undvika påverkan på den lokala fladdermusfaunan. En av dessa skyddsåtgärder är att säkerställa en 20 meter bred korridor med träd och buskar i västra
kanten av planområdet. Denna korridor ska binda samman fladdermusmiljön
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runt Viktoroasjöarna med de livsmiljöer som finns i Botan och den gamla kyrkogården. Korridoren är tänkt att fungera som en passage där fladdermössen
kan flyga mellan de olika områdena i en skyddad och mörk miljö.
Längs östra kanten av planområdet ska träd grövre än 20 cm i brösthöjdsdiameter sparas. Även dessa träd är avsedda att fungera som ett flygstråk för fladdermöss.
Vidare beskrivs det i det gröna gestaltningsprogrammet hur belysningen i området ska begränsas för att undvika påverkan på fladdermössen. Fladdermöss
påverkas generellt negativt av belysning, men vissa arter påverkas mer än
andra. Kommunen beskriver i planbeskrivningen att det kan finnas en viss målkonflikt mellan att begränsa belysningen för fladdermössen och samtidigt
skapa platser som upplevs som trygga för människor. Men man anser ändå att
det med en genomarbetad belysningsplan bör vara möjligt att tillvara ta båda
intressena. I den gröna gestaltningsplanen och i en skiss av den tänkta bebyggelsen anges ett antal förslag på hur belysningen kan begränsas, särskilt i anslutning till träd- och buskridån i västra delen av planområdet. Förslagen omfattar bland annat att fladdermössens flygpassage i västra delen av planområdet skärmas av med ett plank eller en så kallad ”grön vägg”, att ljuskällor utmed
gång- och cykelvägar placeras lågt för att minska onödigt ströljus samt att belysningen kan vara rörelsestyrd. Vidare anges att man inte ska montera fasadbelysning på de planerade byggnaderna samt att strålkastarljus ut mot Viktoriasjöarna ska undvikas.

Slutsats
Naturcentrum AB bedömer att detaljplanen med tillhörande skyddsåtgärder, så
som de är beskrivna i den gröna gestaltningsplanen, planbeskrivningen och i
skissen av den tänkta bebyggelsen, inte kommer att innebära någon betydande
påverkan på den lokala fladdermusfaunan.
Bedömningen grundar sig på två huvudsakliga faktorer, dels själva planområdets värde som fladdermusmiljö i sig och dels de skyddsåtgärder som beskrivs
i plandokumenten.
Den första bedömningsgrunden, den som avser själva planområdets värde som
fladdermusmiljö, utgår från vad som finns beskrivit i inventeringsrapporten
från 2015 (Bengtsson m.fl. 2015) och dels från fältbesöket i maj 2020. Utifrån
dessa källor är det tydligt att själva planområdet så gott som saknar värde för
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fladdermöss, både som födosöksmiljö och som miljö för koloni- och viloplatser.
Ytan bidrar inte positivt till förutsättningarna för den lokala fladdermusfaunan.
Exploatering inom planområdet skulle därmed inte innebära någon direkt påverkan på miljöer med värde för fladdermöss. Planområdet skulle ändå kunna
ha viss betydelse för fladdermöss genom att djuren möjligen passerar igenom
det när det flyger mellan andra lämpliga miljöer. Då kan en exploatering leda
till viss indirekt påverkan i form av ljusföroreningar som sprids in i omgivande
parkmiljö eller att det skapas barriäreffekter.
I inventeringsrapporten (Bengtsson m.fl. 2015) står det att få fladdermöss rör
sig över de öppna gräsytorna mot skolan och servicehusen. Planområdet omfattar delar av dessa öppna ytor. I planbeskrivningen antas att de lokala populationerna av fladdermöss passerar utmed grönstrukturstråk genom den östra
och västra delen av planområdet när det rör sig mellan kyrkogården och Viktoriasjöarna. Det är fullt möjligt att så är fallet, men eftersom båda dessa flygstråk
till stora delar går genom helt öppna marker utan skyddande träd- och
buskridåer kan man anta att antalet passager i nu läget bör vara relativt begränsat i dessa potentiella korridorer. Båda stråken löper tvärts över det stora
öppna fält som finns direkt väster om Viktoriaskolan. Det västra antas därefter
gå mellan servicehusen och planområdets västra del medan det östra stråket
antas gå mellan Viktoriaskolan och förskolan norr därom för att sen fortsätta
utmed östra kanten av planområdet. En mer sannolik flygväg mellan kyrkogården och Viktoriasjöarna kan vara igenom eller utmed parken Botan. I detta
stråk blir passagerna över öppen mark betydligt kortare.
Trots planområdets relativt låga värde för fladdermöss, både som födosöksmiljö, område för vilo- och koloniplatser samt som område för passager mellan
kyrkogården och Viktoriasjöarna avser kommunen att vidta tidigare beskrivna
skyddsåtgärder för att minimera risken för negativ påverkan, inte minst i omgivande miljöer. Dessa skyddsåtgärder utgör, som nämnts tidigare, den andra
bedömningsgrunden i slutsatsen att detaljplanen inte kommer att påverka den
lokal fladdermusfaunan på något betydande sätt.
Skyddsåtgärden att bevara och utveckla en 20 meter bred korridor med träd
och buskar med syftet att trygga en fladdermuspassage i västra delen av planområdet bedöms vara positiv för den lokala fladdermusfaunan. I dagsläget är
det tveksamt om fladdermöss faktiskt nyttjar denna yta som flygstråk. Nu är
ytan relativt öppen med bara några enstaka träd på en i övrigt öppen gräsmatta
(figur 3). Gång- och cykelvägen är dessutom belyst med ordinär belysningsarmatur istället för lågt sittande sådan. Trädridån i ytan är dessutom inte
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sammanlänkad med miljöerna vid kyrkogården och Botan vilket gör att dess
värde som flygstråk är begränsat i nuläget.

Figur 3. Bild av den ytan som är avsedd att bli en 20 meter bred korridor för fladdermössen att flyga utmed. I nuläget är ytan glest bevuxen med spridda träd men utgörs i övrigt
av öppen gräsmatta. Gång- och cykelvägen är belyst med ordinära armaturer. Bilden är tagen från söder mot norr. Planområdet ligger till höger i bilden.

De skyddsåtgärder som kommunen avser att göra i korridoren kommer att avsevärt höja dess värde som flygstråk för fladdermöss. En tätare ridå av buskar
och träd kommer göra den mer attraktiv för flera arter fladdermöss. Ett skyddande plank eller ”grön vägg” för att skärma av ljus från gång- och cykelvägen
samt en lågt sittande belysningsarmatur kommer ytterligare förbättra korridorens förutsättningar att nyttjas av fladdermöss, inte minst gäller detta för
skogslevande och ljusskyende arter så som brunlångöra, mustasch-/tajgafladdermus och vattenfladdermus. Sammantaget innebär de föreslagna skyddsåtgärderna att den västra delen av planområdet sannolikt kommer att bli betydligt bättre för fladdermöss än det är i nuläget.
Vad det gäller åtgärden att spara grövre träd i den östra delen av planområdet
är den också positiv även om det är mycket tveksamt om denna del av planområdet överhuvudtaget nyttjas som flygstråk av fladdermöss.
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Skyddsåtgärden att begränsa belysningen så som beskrivs i det gröna gestaltningsprogrammet och i skissen över den tänkta bebyggelsen är av betydelse för
att minimera påverkan på fladdermössens livsmiljö. Ljusföroreningar ska undvikas korridoren i västra delen av planområdet genom att fasadbelysning inte
används, genom skyddande plank/”grön vägg” samt modifierad armatur utmed
gång- och cykelväg. Dessa åtgärder bedöms som fullgoda för att skapa en mörk
passage, särskilt med tanke på hur pass belyst platsen är i dagsläget.
Strålkastarljus ner mot Viktoriasjöarna från parkeringsplatsen ska undvikas,
antingen genom en rad med lägre byggnader eller, om byggnaderna uteblir, någon form av barriär. Åtgärden bedöms som fullgod och dessutom förbättra situationen eftersom det redan idag finns en stor parkeringsplats där som saknar
ljusavskärmande barriär.
Sammantaget bedömer Naturcentrum att de föreslagna skyddsåtgärderna innebär att förutsättningarna för fladdermöss att nyttja miljön i och i direkt anslutning till planområdet sannolikt blir bättre än vad de är i nuläget. Detta i
kombination med områdets låga värde för fladdermöss gör att vi bedömer att
detaljplanen inte kommer att ge någon betydande påverkan på de lokala fladdermuspopulationerna.

Förslag på ytterligare åtgärder
För att ytterligare höja värdet av den 20 meter breda korridor som kommunen
har för avsikt att upprätta i planområdets västra kant föreslår vi att denna yta
binds samman med parkmiljöerna i Botan och på kyrkogården genom en buskoch trädridå. En sådan ridå bör löpa söder om servicehusen, i norra och västra
kanten av den stora gräsplanen väster om Viktoriaskolan. Om ridån binder
samman parkmiljöerna med korridoren i västra delen av planområdet ökar
korridorens attraktivitet som flygstråk och effekten av åtgärden blir högre. Eftersom gräsytan väster om Viktoriaskolan inte ingår i den aktuella detaljplanen
kanske detta åtgärdsförslag inte ryms inom planen, men vi vill ändå rekommendera kommunen att beakta möjligheten att binda samman miljöerna med en
busk- och trädridå.
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