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Svar på samrådsyttrande med beteckning 402-18389-2020  

Bakgrund 

Södertälje kommun har översänt förslag till detaljplan till länsstyrelsen i Stockholm för samråd. 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett vård- och omsorgsboende för äldre samt 
bostäder för biståndsbedömt trygghetsboende inom del av fastigheten Lina 4:27.  

Föreliggande text läses som svar (se punkt 1. och 2. nedan) på de två frågor som framgår av 
samrådsyttrande med beteckning 402-18389-2020, från länsstyrelsen, gällande Natura 2000-
området samt artskydd under avsnitt ”Frågor av betydelse för planens genomförbarhet”. Texten 
är kompletterande information angående bedömning av eventuell risk för påverkan på 
närliggande Natura 2000-område samt påverkan på skyddade arter i planområdet och dess 
närhet.  

Beskrivning av Linaområdet 

Linaområdet ligger på västra sidan av Södertäljeviken, ca 2,5 km nordväst om Södertälje 
centrum (Figur 1). Området utgörs av bostadsområdet Lina hage, det äldre jordbrukslandskapet 
kring Lina gård samt stora områden av naturmiljö norr om Lina hage som är skyddad som 
naturreservat (Lina naturreservat) och som Natura 2000-område (SE110164). Naturreservatet 
utgör en yta på 311 ha varav 7 hektar är vatten. Natura 2000-området överlappar 
naturreservatets centrala delar med ca 155 hektar mark.  

Naturmiljön i det skyddade områdena är variationsrikt. Här finns barrskogar, hällmarker, 
lövskogar, småvatten, sumpskogar och alkärr. Kulturlandskapet består bland annat av 
hassellundar, åkrar, torrbackar och ängs- och hagmarker.  
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Figur 1. Detaljplaneområdet i rött söder om Lina naturreservat och Natura 2000-området. Naturreservatet  
Talbyskogen samt Bornsjön finns även utpekade på kartan. 

Beskrivning av detaljplaneområdet Lina 4:27 

Det aktuella detaljplaneområdet (del av Lina 4:27) ligger norr om bostadsområdet Lina hage 
centrum (Figur 2). Det ligger inom tätort, men gränsar till en mindre del mot Lina naturreservat i 
norr. Mellan detaljplaneområdet och naturreservatet går en asfaltsväg. 

Planområdet utgörs av ca 1,4 ha skogsmark. Områdets norra och östliga delar 
(uppskattningsvis ca 50 % av det aktuella planområdet området) har tidigare varit åkermark 
vilket kan utläsas från häradsekonomiska kartan (1859 - 1934). Den ekonomiska kartan från 
1957 visar att åkermarken fortfarande var i bruk och hävdades vid tidpunkten för kartan. På ett 
platsbesök utförts av Sweco, i oktober 2019, konstaterades att marken är flack och att block, 
stenar och stubbar saknas, troligen på grund av att marken tidigare brukats som åker.  

Planområdets växtlighet består av yngre lövskog men med inslag av tall och gran. Lövskogen är 
bitvis något tät och flerskiktad. En granplantering finns väster om planområdet. Äldre gles 
granskog dominerar i detaljplaneområdets södra del. I delar av området finns måttligt med klen 
död ved. Här finns buskar och sly samt en del högörter. Ett mindre vattendrag/dike som sträcker 
sig nord-sydlig riktning ligger utanför planområdet i väster. Vattendraget verkar vara uttorkat 
under stora delar av året och fungerar som en dagvattenavrinning från bostadsområdet i söder. 
Söder om planområdet, mellan planområdet och befintligt bostadsområde, finns en hällmark 
med främst tall men också några granar.  
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Figur 2. Planområdet och dess omgivning med Lina Centrum i söder och Lina naturreservat samt Natura 2000-området 
i norr. 

1. Risk för påverkan på Natura 2000-område SE110164 
De ingående arterna som finns upptagna i bilaga 2 i EU:s art och habitatdirektiv är citronfläckad 
kärrtrollslända samt större vattensalamander.  

Bevarandesyftet med området är att bidra till att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 
de i området utpekade arterna. Det prioriterade värdet är större vattensalamander. 

Utdrag ur bevarandeplanen: ”Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att bidra till 
att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för de i området utpekade arterna. Det 
prioriterade värdet i Lina är större vattensalamander. Arten finns på ett flertal ställen inom Lina 
naturreservat. Området bör i sig själv hysa en stark och långsiktigt hållbar population. Eftersom 
man också hittat den i dammar vid Viksäter och norrut, på andra sidan Södertäljeviken, verkar 
det också finnas en fungerande metapopulationsdynamik i landskapet som gör att nya 
lekdammar befolkas ganska snabbt efter att de blivit bra habitat för arten. Den rika populationen 
i Lina bidrar till detta.” 

Områdets gynnsamhet för vattensalamander 

I Lina naturreservat finns grunda småvatten som erbjuder leklokaler för salamandrar. De 
sammanhängande skogsområdena som i stora delar består av lövskog i vattnens närhet 
erbjuder övervintrings- och födosökslokaler.  
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Inom eller i anslutning till detaljplaneområdet finns inga dammar eller mindre vattensamlingar 
som skulle kunna hysa lekmiljöer för vattensalamander. Inte heller finns det gott om block, 
stenar och stubbar där djuren skulle föredra att övervintra. Det går dock inte att helt utesluta att 
mindre delar i detaljplaneområdet eventuellt skulle kunna hysa övervintrings- eller 
födosöksmiljöer för vattensalamander då det finns en högörtsförna i den yngre lövskogen. Det 
skyddade området Lina erbjuder dock betydligt fler gynnsamma miljöer för vattensalamander, 
både för övervintring och lek. Vattendraget/diket beläget utanför detaljplanområdet samt 
lövskogen kan eventuellt fungera som ett spridningsstråk. Södertälje kommun kommer med 
hjälp av skydds- och försiktighetsåtgärder se till att lövskogsmiljöerna och vattendraget utanför 
detaljplaneområdet inte påverkas eller förstörs vid en exploatering av området. Dessa miljöer 
har även i naturvärdesinventeringen (Sweco) från 2019 pekats ut som ett möjligt spridningsstråk 
mellan skogsmiljöer. 

Områdets gynnsamhet för citronfläckad kärrtrollslända 

I den lilla sjön Lersjön i centralt i Natura 2000-området finns citronfläckad kärrtrollslända. Här 
finns näringsrikt vatten och en omväxlande vegetation som gynnar arten. 

Inom eller i anslutning till detaljplaneområdet finns inga dammar eller mindre vattensamlingar 
som skulle kunna hysa livsmiljöer för citronfläckad kärrtrollslända.  

Risk för påverkan på Natura 2000-området och dess prioriterade värden vid 
byggnation av detaljplaneområde Lina 4:27 i Södertälje kommun 
Planområdets naturmiljöer bedöms inte att vara av sådan kvalitet så att så att de kan erbjuda 
Natura 2000-områdets värden, livsmiljöer av tillräckligt god kvalitet. Då delar av naturmiljön 
inom planområdet samt lövskogsmiljön och vattendraget utanför planområdet inte heller 
kommer att påverkas av en exploatering, bedöms risken för påverkan på Natura 2000-områdets 
värden vara lågt. 
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2. Påverkan på skyddade arter i detaljplaneområdet 
Inga fynd av skyddade arter finns noterade i Artportalen inom eller i anslutning till 
detaljplaneområdets gränser. Inga fynd av skyddade arter noterades heller under platsbesöket 
som gjordes av Sweco i samband med en naturvärdesinventering hösten 2019. Nedan beskrivs 
skyddade arter som eventuellt skulle kunna finna lämpliga habitat inom detaljplaneområdet och 
som noterats i Artportalen i närheten av det aktuella planområdet eller inom Natura 2000-
området. Uppgifter från Artportalen hämtades i september 2020. 

Arter listade i § 4 i Artskyddsförordningen och som omfattas av EU:s 
fågeldirektiv 

Mindre hackspettNT 

I detaljplaneområdets närhet finns under åren 1990 - 2020 ca 5 fynd av mindre hackspettNT 
noterade i Artportalen. Inom Natura 2000-områdets gränser finns ca 20 fynd av mindre 
hackspett noterade mellan 1990 och 2020 (ett 30-tal fynd om hela naturreservatet inkluderas). 
Flera av dessa fynd utgör permanenta revir. Närmaste fynd utanför Natura 2000-området finns 
noterat 2004 och 2005 från Lina gård samt från 2005 vid en transekt mellan Karlbergahöjden 
och Lina gård. Vidare finns ovaliderade fynd vid Linanäs från 2012 med en kilometers 
noggrannhet samt en notering från 2015 i Lina hage med en noggrannhet på 487 meter.  

Att det finns fler fynd inom Natura 2000-områdets gränser i jämförelse med området utanför kan 
förklaras med att man eftersökt arten oftare inom det skyddade området. Det går dock inte helt 
att bortse från att det inom det skyddade området finns stora ytor med passande livsmiljöer för 
arten. Dessa livsmiljöer hänger troligtvis samman med stora områden av skyddad skog på 
andra sidan Södertäljeviken öster om det aktuella område (Figur 1) då arten behöver stora 
sammanhängande områden för revirbildande och födosök. 

Inom detaljplaneområdet finns lövskogsområden samt hålträd som inte helt går att utesluta som 
passande livsmiljöer för arten. Dock saknas större mängder av död ved som är viktiga inslag i 
artens livsmiljö. I detaljplaneområdet kommer delar av lövskogen samt gruppen med hålträd att 
sparas enligt aktuell plankarta från området, som en direkt följd av de skydds- och 
försiktighetsåtgärder som föreslogs i naturvärdesinventeringen från 2019 (beskrivs under avsnitt 
8, Förslag till anpassningar och åtgärder). Delar av skogsmiljöerna i detaljplaneområdet har i 
naturvärdesinventeringen föreslagits att sparas för att underlätta för spridning av arter mellan de 
större sammanhängande grönområdena som ligger väster om, norr om samt öster om 
detaljplaneområdet. Det befintliga grönstråket som det aktuella planområdet är en del av är 
dock redan försvagat i öster på grund av nya områden med bostadshus och vägar. 

Då artens huvudutbredningsområde samt viktiga spridningsstråk bedöms ligga norr om 
detaljplaneområdet i Lina naturreservat samt stora sammanhängande skogsmiljöer runt 
Linaområdet kommer en exploatering med stor sannolikhet inte påverka artens livsmiljöer i 
någon större utsträckning. Med de planerade skydds- och försiktighetsåtgärderna bedöms 
exploateringen inom detaljplaneområdet inte påverka artens bevarandestatus på lokal eller 
regional nivå. 
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SpillkråkaNT 

Ett 40-tal fynd av spillkråka har noterats inom Natura 2000-området i Artportalen mellan 1990 
och 2020. De flesta fynden har noterats i närheten av Lersjön centralt i Natura 2000-området 
samt vid Mora torp. Inget fynd finns noterat inom eller i närheten av detaljplaneområdet. 
Spillkråka lever i barr- och blandskogar och är alltid beroende av grova träd för häckningen 
(ArtDatabanken 2018).  

Inom detaljplaneområdet finns mindre fläckar av blandskogsområden samt hålträd som inte helt 
går att utesluta som passande livsmiljöer för arten. Dock saknas grova hålträd samt grov död 
ved som är viktiga element i artens livsmiljö. 

Delar av lövskogen samt gruppen med hålträd kommer att sparas enligt aktuell plankarta från 
området, som en direkt följd av de skydds- och försiktighetsåtgärder som föreslagits i 
naturvärdesinventeringen från 2019. Delar av detaljplaneområdet har också i 
naturvärdesinventeringen föreslagits att sparas med befintliga grönstråk för att underlätta för 
spridning av arter mellan de större sammanhängande grönområdena som ligger väster om, norr 
om samt öster om detaljplaneområdet. Det befintliga grönstråket är dock redan försvagat i öster 
på grund av nya områden med bostadshus och vägar. 

Då artens huvudutbredningsområde samt viktiga spridningsstråk bedöms ligga norr om 
detaljplaneområdet i Lina naturreservat samt stora sammanhängande skogsmiljöer kring Lina 
kommer en exploatering med stor sannolikhet inte påverka artens livsmiljöer i någon större 
utsträckning. Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms risken för påverkan på artens 
bevarandestatus lokalt eller regionalt var liten.  

Arter listade i § 4, 5 i Artskyddsförordningen och som omfattas av EU:s 
habitatdirektiv 

Citronfläckad kärrtrollslända 

I den lilla sjön Lersjön i Natura 2000-området centrala delar finns flera fynd av citronfläckad 
kärrtrollslända. Inom eller i närheten av detaljplaneområdet finns inga passande livsmiljöer för 
arten.  

Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms risken för påverkan på artens bevarandestatus lokalt 
eller regionalt var liten.  

Arter listade i § 4, 5 och § 6 i Artskyddsförordningen och som omfattas av EU:s 
habitatdirektiv 

Större vattensalamander 

Större vattensalamander är strikt skyddad enligt bilaga 4 till Art- och habitatdirektivet. Arten har 
dålig bevarandestatus och en negativ trend (ArtDatabanken 2013). Den större 
vattensalamandern har under de senaste decennierna försvunnit från många lokaler utan att 
orsakerna är exakt kända. Habitatförstöring anses utgöra den främsta orsaken till minskningen. 
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Sannolikt är det artens beroende av ett komplext småvattenlandskap sammanbundna med 
äldre skog via goda spridningsvägar, som är en stor del av förklaringen.  

Större vattensalamander lever huvudsakligen på land, vanligen i lövträdsdominerad skog under 
mossbeklädda stenar och i blockterräng, under murkna trädstammar och stubbar. Lekperioden 
äger rum i april-maj i små - medelstora permanenta vattensamlingar, till exempel hällkar eller 
dammar.  

Fynd av större vattensalamander inom Natura 2000-området har noterats i Artportalen 
framförallt i Lina våtmark samt i och kring Lersjön. Inga fynd av större vattensalamander har 
noterats inom detaljplaneområdet.  

Det kan inte helt uteslutas att det inom detaljplaneområdets lövskogsmiljöer kan finnas 
fungerande övervintrings- eller spridningsmiljöer för vattensalamander. Då artens 
huvudutbredningsområde samt viktiga spridningsstråk bedöms ligga norr om 
detaljplaneområdet inom Lina naturreservat kommer en exploatering med stor sannolikhet inte 
påverka artens livsmiljöer i någon större utsträckning.  

Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms risken för påverkan på artens bevarandestatus lokalt 
eller regionalt var liten.  

Vanlig groda och åkergroda 

Övriga grod- och kräldjur som vanlig groda och åkergroda är vanliga arter som är livskraftiga 
enligt rödlistan. Inom Natura 2000-området finns flera fynd noterade av arterna, främst vid Lina 
damm, Linabäcken och vid Lersjön. Inga fynd finns noterade i eller i närheten av det aktuella 
detaljplaneområdet.  
 
Vanlig groda och åkergroda har gynnsam bevarandestatus nationellt och bedömningen bör 
gälla även lokalt då förutsättningarna för arterna i Södertälje kommun bedöms vara goda.  
 

Med föreslagna skyddsåtgärder bedöms risken för påverkan på arternas bevarandestatus lokalt 
eller regionalt var liten.  
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