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Avgränsningssamråd 
MKB för Natura 2000-prövning vid detaljplanering av 
Djurgården, Linköpings kommun inklusive 
artskyddsförordningen. 
 

Datum och tid för mötet: den 18 april 2018, kl. 09.00–10.30 
Plats: Länsstyrelsen i Östergötland 
Övrig information om mötesprotokollet (sändlista, ev. bilagor etc.): PPT-presentation (Calluna AB) 

 

Närvarande:  Kallade men ej närvarande: 

Åsa Westergren (Linköpings 
kommun) 
Anders Jörneskog (Linköpings 
kommun) 
Ulrika Larsson (Länsstyrelsen) 
Kerstin Kempe (Länsstyrelsen) 
John Askling (Calluna) 
Håkan Andersson (Calluna) 
Emma Campbell (Calluna) 

 Pernilla Johansson (Länsstyrelsen) 

 
 

Inledning 
Åsa inledde med en övergripande presentation av planförslaget.  
John Askling gick igenom tänkt dagordning och ledde sedan mötet. Emma Campbell tog 
anteckningar.  
 
En powerpoint-presentation som visade på viktiga saker att tänka på, metod och tänkt 
avgränsning användes som stöd i genomgången av dagordningen. Samrådet handlade om två 
utredningar, en Natura 2000-utredning inkl MKB och en artskyddsutredning som ligger till 
grund för kommande Natura 2000-prövning samt artskyddsärende. PPT bifogas 
minnesanteckningarna.  

Bevarandeplan – remissversion 
Det finns en gällande bevarandeplan som är ganska tunn i jämförelse med den nya som nu 
finns i remissversion. Länsstyrelsen tyckte att det var bra att remissversionen används då det 
är senaste känd kunskap. Förhoppningsvis är bevarandeplanen klar innan prövningen så det är 
rätt att gå på den. Calluna påpekade att ett par habitat utgår i den nya bevarandeplanen men att 
viss hänsyn till dessa ändå tagits i upplägget av inventeringar och analys. 

08 Fall 
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Avgränsning av habitat 
I utskickat avgränsningsförslag fanns utöver fokus på Trädklädd betesmark (9070) även fokus 
på Kalkgräsmarker (6210). Ytterligare diskussion har dock landat i att störst fokus läggs på 
Trädklädd betesmark (9070). Länsstyrelsen delade denna bedömning. Det blir således det 
habitat som analyseras. Habitatet är prioriterat för Tinnerö. Klassad som gynnsam 
bevarandestatus i området.  
 
Nätverksanalys med läderbagge som fokusart görs (s.k. habitatnätverk som är en GIS-analys 
som till stor del utvecklats för Stockholms gröna kilar). Styrkan på länkar mm analyseras.  
Nuläge och utbyggnadsscenarier studeras (värsta-scenariot).  

Tillkommande utredningar som kompletterar befintligt material 
I befintligt material är det inte riktigt rätt ingångsvärden för att beräkna demografiska 
förändringar hos ek. En omfattande ekdöd förekom runt 2004 (Jörneskog) vilket gjort att 
nuvarande data inte längre stämmer varken vad gäller förekomsten av skyddsvärda träd eller 
mortalitetsdata för olika generationer (behövs för att simulera framtida scenarier). Data är 
gammal varför en uppdatering av träddatabasen och ekdemografi görs av Calluna. Ny 
livstabell skapas. 
 
En historisk analys om eventuell utdöendeskuld kommer också att göras. Förmodligen har 
inga stora förändringar i markanvändning förekommit i området historiskt sett.  
 
Inventeringar kommer att göras som fångar in typiska arter som framför allt är beroende av 
öppna och halvöppna miljöer (busk- och brynmiljöer). Det handlar om kärlväxter och 
dagfjärilar. Vad gäller de mer trädknutna arterna täcks de in av känd kunskap och 
förekomsten av skyddsvärda träd tillsammans med tillväxtekar och ersättare. 
 
För att få ett grepp om grön infrastruktur för de arter som är beroende av öppna och 
halvöppna miljöer så kommer ett habitatnätverk kartläggas för dagfjärilar. Detta kommer att 
ha betydelse för utformning av de gröna stråken. 
 
Länsstyrelsen höll med om att förutsättningarna för bete är mycket viktigt och att en särskild 
betesutredning tas fram. 
 
Habitatnätverk kopplade till kalkgräsmarker avvaktar Calluna med. Påträffas typiska arter vid 
inventeringen kan utredningsbehovet komma att omvärderas. 
 
Länsstyrelsen bedömde att avgränsningen av habitat och tillhörande typiska arter var rätt 
gjord. Underhandskontakt får gärna tas med länsstyrelsens handläggare om behov finns.  

Geografisk avgränsning 
Föreslagna geografiska avgränsningar av analysområden framgår på sid 18 i bilagd PPT-
presentation. Länsstyrelsen höll med om geografisk avgränsning. 
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Avgränsning av arter 
Lista över arter att utreda gicks igenom för Natura 2000 och artskyddsutredning. Dessa 
återfinns på bild 19 och 20 i PPT-presentationen.  
 

• Tre	metoder	för	utredning	av	fåglar	kommer	att	användas;	kontakt	med	ornitologer	
(lokala	fågelföreningar),	inventering	i	fält	samt	analys	av	funktionellt	habitat	för	
kornknarr.	

• Barbastell	och	övriga	fladdermöss	utreds	med	hjälp	av	autoboxar.		

• Eklevande	arter	täcks	in	av	habitatnätverk	för	läderbagge.		

• Någon	art,	t.ex.	lönnlav,	faller	utanför	vad	som	täcks	in	av	förnyad	inventering	av	
skyddsvärda	träd	och	kommer	att	inventeras	separat	i	samband	med	trädkarteringen.	

• Utter	finns	i	vattenförekomsten	men	utreds	inte	särskilt,	gäller	bara	att	tillse	att	inga	
hinder	och	onödiga	barriärer	tillkommer.		

• Större	vattensalamander	är	allmän	i	omgivningarna,	dock	ej	troligt	med	lekvatten	inom	
planområdet	men	detta	kommer	att	inventeras	med	en	buffert	på	300	m	utanför	
planområdet.	

• Förekomst	av	lekvatten	och	viloplatser	för	övriga	groddjur	och	reptiler	kommer	att	
inventeras	i	planområdet	och	med	en	buffert	på	300	m.	

Länsstyrelsen såg positivt på avgränsningen och ansåg att det är klokt att ligga steget före så 
inte planen stoppas i sent skede för att någon art inte utretts/inventerats. Vad gäller fåglar så 
tryckte länsstyrelsen särskilt på törnskata och kornknarr att utreda med särskilt fokus. 
 
Kompletterande information från länsstyrelsen via mail 20180419: 
 

• Adam	Bergner	har	inget	att	tillägga	vad	gäller	listade	fåglar.	Lst	vill	bara	upplysa	om	att	
Sofie	Hellman,	som	är	den	som	skriver	bevarandeplanen,	numera	är	ordförande	i	
Östergötlands	ornitologiska	förening	så	ni	måste	vara	uppmärksamma	så	att	det	inte	
uppstår	någon	jävsituation	när	ni	tar	hjälp	av	lokala	ornitologer.	

• Kenneth	Claesson	informerar	om	att	Calluna	även	kan	vara	lite	extra	uppmärksamma	på	
fransfladdermus,	men	att	fokus	ska	ligga	på	barbastell.	Kenneth	har	även	underlag	och	
kunskap	från	GI-arbetet	kring	ädellövmiljöer	om	ni	vill	ha	något	utbyte	kring	det.	

• Tommy	Karlsson	har	inget	ytterligare	att	tillföra	vad	gäller	grod-	och	kräldjur	eller	
fjärilar.	

Samråd och process 
Calluna och kommunen beskrev den iterativa planprocess som nu är igång. Anpassningar av 
planen har redan skett till fördel för bland annat spridningskorridorer. 
 
Förhoppningen är att få med preliminära resultat av analyserna till samrådet för detaljplanen 
med tillhörande MKB. Vissa inventeringar mm måste dock göras senare i sommar.  
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Länsstyrelsen meddelade att det mest realistiska för dem är att hantera MKB för Natura 2000 
och artskyddsfrågorna efter semestrarna, så att invänta senare inventeringar är ok.  

Samrådskrets 
Samrådskretsen för MKB diskuterades. Länsstyrelsen bedömde att en enklare krets räcker 
vilket skulle innebära samråd med olika naturföreningar, SNV och kommunen. Samråd med 
övriga intresserade görs i och med att information om ärendet läggs ut på kommunens webb. 
Frågan om samråd ska ske kring avgränsningen eller bara för färdig MKB lyftes, se svar 
nedan från länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen uppmanade kommunen att nämna arbetet med Natura 2000-prövningen i 
samrådshandlingen för detaljplanen. På det sättet kan allmänheten få kännedom om att 
samråd kommer att ske även kring detta.  
 
Kompletterande information från länsstyrelsen via mail 20180419: 
 
Samråd med de enskilt berörda, föreningar och SNV bör ske för avgränsningen av MKB. Det 
är säkrast att göra så både utifrån lagstiftningen och med tanke på projektets storlek och 
tyngd. 
 

Förslag på innehållsförteckning 
Länsstyrelsen hade inga synpunkter på föreslagen innehållsförteckning för MKB eller 
artskyddsutredning. 
 

Mötet avslutades 
  


