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Samhällsbyggnadsnämnden

Biotopskyddsområde Valla salamanderdammar
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker inrättandet av biotopskyddsområdet
Valla salamanderdammar enligt Stadsmiljökontorets förslag.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tillstyrker Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken och
förordningen om områdesskydd 7 § att inrätta biotopskyddsområdet Valla
salamanderdammar enligt föreliggande handlingar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Ärende
Länsstyrelsen har i beslut 522-6115-23 med stöd av artskyddsförordningen
ålagt Linköpings kommun att genomföra kompensatoriska åtgärder på grund
av exploatering av den fridlysta större vattensalamanderns lekdammar inom
Vallastaden. Ett av villkoren ställer krav på att kommunen med stöd av
miljöbalkens 7:e kapitel skyddar de vatten- och landmiljöer som iordningställts
som kompensation. Stadsmiljökontoret föreslår att ett område skyddas som
biotopskyddsområde med de avgränsningar och skötselplan som redovisas i
dessa handlingar.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse ”BiotopskyddsområdeValla salamanderdammar”
Bilaga Karta över föreslaget biotopskyddsområde
Bilaga Förslag till beslut om biotopskyddsområde
Bilaga Förslag till skötselplan
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Bakgrund
Vid den initiala exploateringen inom Vallastaden har flera dammar lagts igen i
anslutning till universitetsområdet. Dammarna var lekområde för en betydande
population av större vattensalamander. Den flyttade populationens storlek
uppgår till 2 380 individer. Även 1 250 mindre vattensalamandrar har flyttats.
Större vattensalamander är skyddad i EU:s art- och habitatdirektiv och fridlyst i
artskyddsförordningen. Linköpings kommun ansökte hos länsstyrelsen om
dispens från fridlysningsbestämmelserna för att kunna genomföra byggnation i
Vallastaden 2013-06-04. Länsstyrelsen beviljade ansökan i beslut dir.nr. 5226115-13. Beslutet var förknippat med ett antal villkor. En sammanfattning av
dessa villkor innebär i korthet att kommunen åläggs att skapa nya miljöer för
den population av större vattensalamander som fanns inom Vallastaden. Nya
dammar motsvarande 1,5 gånger den storlek som de dammar som lagts igen i
Vallastaden har anlagts. Dessa dammar har huvudsakligen skapats under 201314 inom området som föreslås skyddas som biotopskyddsområde. Dammarna
har planterats och i flera omgångar har större vattensalamandrar infångats i
Vallastaden och flyttats till de nya dammarna. Ett av villkoren i länsstyrelsens
beslut innebär att kommunen ska säkerställa populationens hemområde både
avseende vatten- och landmiljöer genom områdesskydd enligt miljöbalkens
kapitel 7, exempelvis som naturreservat eller biotopskyddsområde.
En population av större vattensalamander är beroende av sina lekvatten, men
även av omkringliggande landområden då arten är amfibisk och tillbringar
huvuddelen av sitt liv på land. Enligt det nationella åtgärdsprogrammet för
arten är en populations hemområde mellan 50 – 300 meter i en radie kring
lekvattnet. Kommunen har skyddat den södra delen av Vallaskogen som
naturreservat, vilket till betydande del skyddar populationens landmiljöer samt
en av de nya lekdammarna. Huvuddelen av dammarna och dammarnas närmsta
landmiljöer skyddas som biotopskyddsområde i och med detta beslut.
Ekonomiska konsekvenser
De kompensatoriska åtgärderna har belastat Vallastadens exploateringsbudget
och har uppgått till cirka 3,5 mnkr. De åtgärder som genomförts är
iordningställandet av 16 dammar, plantering i dammarna och flytt av
salamandrar under åren 2013-2016. Under 2017 har buskar och träd planterats
samt ett tillgänglighetsanpassat gångstråk med bänkar och rastplats
iordningställts.
Framtida drift av området beräknas till cirka 10 000 - 50 000 kr/år belastande
nämndens driftbudget för ”Natur och miljö”.

Kommunala mål
Nämnden ska planera för stadsbyggnad och arkitektur av hög kvalitet och god
hållbarhet.
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Såväl den tätortsnära naturen som de kommunala naturreservaten ska ge goda
möjligheter till rekreation och friluftsliv. Tillgängligheten till naturreservaten
ska öka.
Den ekologiska hållbarheten och den biologiska mångfalden ska bevaras och
utvecklas.
Jämställdhet
Valla salamanderdammar kommer att bli en del av stadens attraktiva
tätortsnära natur tillgänglig för alla.
Samråd
Lagenligt myndighetssamråd har skett med länsstyrelsen som tillstyrker
förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering kommer att ske enligt till ärendet hörande förslag
till skötselplan och genomföras av avledningen Drift och underhåll.

Kommunledningsförvaltningen

Stadsmiljökontoret

Paul Håkansson

Reidar Danielsson
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