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1. Inledning
Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Göteborgs Stadsbyggnadskontor, planavdelningen
Andre Berggren.
Ansvarig har varit Fredrik Larsson, Pro Natura. Fältarbetet har gjorts av Thomas Appelqvist och
Fredrik Larsson.
Fältarbetet har gjorts 3 & 11 februari 2016.
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt den nya standarden för naturvärdesinventeringar
(NVI) SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som en anpassad vinterinventering med
fältinventering och detaljeringsgrad detalj samt tillägget naturvärdesklass 4 och värdeelement:
hålträd.
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2. Båkgrund
Göteborgs kommun i samverkan med allmännyttan och det lokala näringslivet avser att planera
och färdigställa 7000 extra bostäder till Jubileumsåret 2021. Ett av områdena där bebyggelse
planeras är vid Tellus/Merkuriusgatan. Park och Naturförvaltningen i Göteborg har
uppmärksammat potentiellt naturvärde inom planområdet vilket har lett till en undersökning av
dessa värden.
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3. Uppdråget
I uppdraget ingår att kartlägga de terrestra naturvärden som finns inom det område som
omfattas direkt av planprogrammet för Tellus/Merkuriusgatan, Diarienr 0516/14.
Inventeringen ska följa den nationella standarden för naturvärdesinventering SS 199000:2014
men ska utföras som en anpassad vinterinventering och en fördjupad kartläggning av
värdeelement: bohål och tillägget naturvärdesklass 4.
Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden detalj.
Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden ej har
gjorts.
I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller innehåller
detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för friluftslivet.
Uppdraget omfattar också en analys av inventeringsområdets känslighet vid byggnation.
Enligt uppdraget ska arbetet vara genomfört och klart under början av 2016.
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4. Metödik
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt den nya standarden för
naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till
standarddokumenten Svensk Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR
199001:2014.
Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt genomföra
naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en naturvärdesinventering är
att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet som är av positiv betydelse för
biologisk mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes
naturvärde redovisas genom att det tilldelas en naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan
genomföras med olika ambitionsnivåer beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller
huruvida fältarbete ska genomföras eller ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken
som är minsta obligatoriska karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex.
identifiering av objekt med generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering
och avgränsning av områden som har naturvärdesklass 4).
Denna inventering omfattar tillägget naturvärdesklass 4 och identifiering av värdeelement:
bohål.
En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund art
och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst bidrar till
naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska mångfalden.
De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att högre värde från
biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av artförekomster.
Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är naturvårdsart en art
som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för
biologisk mångfald. Detta ansluter till ArtDatabankens definition av begreppet (ArtDatabanken
2013). Enligt ArtDatabanken så är naturvårdsarter ett samlingsbegrepp för skyddade arter,
rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter. I standarden hanteras
dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet naturvårdsart. Signalarter markeras
i listörnå över nåturvårdsårter med ”S”.
Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är









Naturlighet
Processer och störningsregimer
Strukturer.
Element
Kontinuitet
Naturgivna förutsättningar.
Förekomst av nyckelarter.
Läge, storlek och form.
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Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser som
kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt bedöma förekomst av andra
biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och störningsregimer, kontinuitet, naturgivna
förutsättningar och vissa nyckelarter.
Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är.
I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I
naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark,
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin mjukbotten,
grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, biogent rev och
bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, vattendrag, antropogen
limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp används ibland, både i vanligt
tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda betydelse. Ett exempel är Natura 2000
som använder naturtyp i en annan betydelse.
Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, avgränsas,
bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett avgränsat
geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och som kan
bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett naturvärdesobjekt vara ett
sammanhängande geografiskt område.
De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är:





Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde
Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde
Naturvärdesklass 4 - visst naturvärde

Områden som ej anses ha betydelser för biologisk mångfald anges som områden med lågt
naturvärde. I detta uppdrag ingår att kartera och redovisa områden med naturvärdesklass 4.
Enligt vårt uppdrag så ska naturvärdesinventeringen vid Tellus/Merkuriusgatan enligt
uppdraget utföras som fältinventering med detaljeringsgrad detalj. Detta innebär att minsta
objekt som ska identifieras är en yta av 10 m2 eller mer eller ett linjeformat objekt med en längd
av 10 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om inventeras och
naturvärdesbedöms är de som uppnår naturvärdesklass 4 eller högre.
Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk
analys. Däremot sätts objekt in i ett landskapssammanhang, vilket här omfattar tall och
hedekskog samt granskog. Ädellövträd i form av parkträd med rik epifytflora sätts också in i ett
landskapssammanhang. Dessa utgör ett viktigt värdeelement i förövrigt naturvärdesfattiga
stadsmiljöer.
Då inventeringen är utförd vintertid, och därmed frångår SIS-standarden i detta avseende, bör
det framgå att vissa delar av den biologiska mångfalden i området inte kunnat undersökas.
Det område som inventerats framgår av bilaga 1.
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Förarbetet har omfattat följande moment:
1) Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet. Detta gäller
olika tidigare inventeringar, genomgång av databaser över arter (Artportalen, herbarier),
studier av flygbilder, kartor och andra relevanta arbeten.
2) Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats.
3) Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram.
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har varit i skalan 1:1 500.
Fältarbete
Eftersom inventeringen har genomförts enligt detaljeringsgraden detalj så har alla objekt med
en storlek om minst 10 m2 eller mer att identifierats, karterats och beskrivits. Linjära objekt med
en längd om 10 m eller mer och en bredd om 0,5 m eller har också ingått i uppgiften att
identifiera, kartera och beskriva. Detta innebär att hela det avgränsade området har genomsökts
så att dessa har kunnat upptäckas.
I detta område har naturvärdesobjekt urskilts som tillhör naturtyperna Skog och träd, Park och
trädgård. Namnskicket för att benämna olika biotoper följer där såvitt möjligt Vegetationstyper i
Norden (ViN) (Påhlsson 1998), Sydsvenska lövskogar (Löfgren & Andersson 2000) samt KNAS
(Jönsson 2009).
Rapportering
Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om inga
kommentarer anger annat så är naturvårdsarterna noterade under denna
naturvärdesinventering. Ett tillägg i rapporten som frångår standarden är kapitel 8. Bedömning
av känslighet vid byggnation.
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5. Allmånt öm nåturförhållåndenå
5.1. Geografi och bebyggelse
Inventeringsområdet är ett sammanhängande skogsområde som sträcker sig från Rymdtorget i
söder till korsningen Ljusårsvägen/Bergsjövägen. I öster följer inventeringsområdet
Bergsjövägen, i väster står mestadels bostäder men också en basketplan, hundrastgård och en
större parkeringsplan Centralt genom området sträcker sig också en gångväg i öst-västlig
riktning. Från Rymdtorget följer en gångväg ett dike mot Bergsjövägen.
Terrängen är delvis kuperad med de högsta delarna i väst som sedan sluttar mot Bergsjövägen i
öster. I söder går berg i dagen och bildar på ett par ställen branta lodytor/bergväggar. Marken är
något källpåverkad i de nedre delarna av sluttningen. Här är framförallt gran mycket högresta
och grova.
Förutom en basketplan omfattar inte inventeringsområdet någon bebyggelse eller industrier
utan utgörs nästan uteslutande av skog.

Eldstad och stockar att sitta på med utsikt mot söder. Här växer främst tall och på öppnare ytor ljung.
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5.2. Naturförhållandena
Typiskt för Bergsjön är högre belägna hällmarker bestående av hällmarkstallskog med inslag av
ek. I branter och sluttningar varierar vegetation men har under de senaste decennierna fått ett
starkt graninslag. Mellan bostadshusen är ofta hällar med glest tallbestånd sparade och utgör
något av en parkmiljö. Parkträd, där lönn är ett vanligt trädslag, kantar gator. Öster om
Bergsjövägen breder sig ett stort skogsområde ut med framförallt tall- och granskog.
Inventeringsområdet utgörs nästan helt av skog. I de norra delarna dominerar tall med inslag av
gran och ett yngre skikt av lövträd. Kring gångbanan som skär igenom skogsbeståndet ganska så
centralt, har avverkning efter ett vindfälle lett till ett stort slyuppslag. Ett antal högstubbar och
stubbar går dock att återfinna. Ett par av dessa hyser även gamla bohål av större hackspett.
Söder om gångvägen övergår trädskiktet till grandominans, de nedre delarna i öster är
källpåverkade. Jordlagret blir tunnare i sydväst där tall och ek dominerar. Det förekommer
också öppnare ytor med berg i dagen. Enstaka större rönn men framförallt sälg växer i solbelysta
lägen mot bostadshus i väst. Den sydöstra delen skiljs åt av en asfalterad gångväg. Här växer en
likåldrig skog med stor variation i trädskiktet. Ek, rönn, björk, sälg, asp, tall, gran och oxel växer
frekvent över hela kullen.

Typmiljö för delar av inventeringsområdet. Tallskog med inslag av ek, mindre torraka, ek föryngring och kuperad terräng.

Vid kulverten som går under Bergsjövägen ansamlas avrinningen från nästan hela
inventeringsområdet. Här breder sig en dåligt utvecklad alsumpskog med inslag av ask. Vid
själva mynningen till kulverten är en närmast ravinartad miljö med blottad ler- och mineraljord.
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5.4. Befintligt underlag
I samband med detta arbete har följande befintliga underlag konsulterats:
Bedömning av naturvärden i Bergsjön: Miljöförvaltningen i samarbete med Park och
Naturförvaltningen.
Trädportalen utan några fynd i området
Det virtuella herbariet påvisar heller inga fynd från inventeringsområdet.
Artportalen har enbart fåglar rapporterade från en lokal som kan knytas till
inventeringsområdet. Naturvårdsintressanta arter är följande:
Gröngöling (NT) födosökande 2009
Kungsfågel (VU) födosökande 2009. Arten noterades även vid fältbesök

5.5. Skydd och förordningar
Inventeringsområdet omfattas inte av något lagligt skydd eller andra förordningar.
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6. Beskrivningår åv nåturvårdesöbjekt
Tallskog i östslänt mot Bergsjövägen
Objekt-ID: Merkurius 1
Fältinventeringsdatum: 2016-02-03 & 2016-02-11
Inventerare: Thomas Appelqvist & Fredrik Larsson, Pro Natura
Areal: 1,3 ha
Naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Hedartad tallskog
Natura 2000 naturtyper:

Beskrivning
Från Ljusårsvägen och cirka 200 m söderöver breder sig en tall dominerad skog ut. Inslaget av
ek är sparsamt. Blåbärsris täcker marken. I väster sträcker sig en naturlig gångstig i nord-sydlig
riktning. I buskskiktet finner man hassel. Hasselbuskarna är relativt unga och dåligt utvecklade.
Torrakor av tall återfinns på flera ställen, flera av dem har födosök av spillkråka. I två träd
noterades gamla spillkråksbon, se Bilaga 5. Utöver ek och tall växer också rönn och gran. Vid
fältbesök hördes svartmes sjunga högt i trädkronorna. Skogen fortsätter söderöver men övergår
då till ett lövdominerat trädskikt och något rikare marker, se Merkuriusgatan 3. Tvärs genom
skogen sträcker sig också en gammal stenmur.
Naturvärdesklass: 3, viss förekomst av död ved och ett gammalt spillkråksbo.
Värdeelement: Spillkråksbo, torrakor, lågor av framförallt tall
Värdestrukturer:
Naturvårdsarter:
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Torraka med spår av födosök från spillkråka.

Artrikedom: Tidigare inventeringar:
Lagligt skydd: -

Björkskog med inslag av hassel och sälg
Objekt-ID: Merkurius 2
Fältinventeringsdatum: 2016-02-03 & 2016-02-11
Inventerare: Thomas Appelqvist & Fredrik Larsson, Pro Natura
Areal: 1 ha
Naturtyp: Skog och träd
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Biotoper: Ung björkskog
Natura 2000 naturtyper: -

Grövre sälg i soligt läge. På flera av sälgarna noterades sälgticka. Framför syns hundrastgården.

Beskrivning
Skogsbeståndet hänger samman med objekt, Merkuriusgatan 2 men skiljer sig i trädskiktet som
här övergår i lövdominans av framförallt björk, men också asp och rönn. Det finns också ett par
rotvältor och viss mängd död ved.
Gran är på väg in i skogen, framförallt i den östra delen. På sikt kommer skogen övergå i
grandominans om ingen kraftig störning slår ut granen. I väst mot hundrastgården står en stor
koncentration av äldre sälg där sälgticka noterades på flera av träden. Sälgarna står i soligt läge
vid skogsbrynet och utgör där en viktig miljö för tidiga vårarter som humlor, vildbin och fåglar.
Västlig hakmossa och stor bräkenmossa är vanligt förekommande på skogsgolvet. Dessa
tillsammans med hassel antyder på något rikare miljöer.
Naturvärdesklass: 4, stor ansamling av sälg i soligt läge och något rikare skogsbestånd
Värdeelement: död ved, grövre solexponerad sälg
Värdestrukturer:
Naturvårdsarter:
Artrikedom:
Tidigare inventeringar:
Lagligt skydd:
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Vindfälle längs gångstig
Objekt-ID: Merkurius 3
Fältinventeringsdatum: 2016-02-03 & 2016-02-11
Inventerare: Thomas Appelqvist & Fredrik Larsson, Pro Natura
Areal: 0,68 ha
Naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Vindfälle
Natura 2000 naturtyper: -

Högstubbar av gran, starkt uppslag av löv men också tall. På granstubben syns luktticka.

Beskrivning
På båda sidor om gångvägen har ett vindfälle uppstått. Troligen har ett par träd blåst ner i östra
änden närmast bostadshusen, dessa har sedan plockats bort och exponerat nya träd, framförallt
gran. Vid nästa storm har ytterligare granar blåst ner och en dominoeffekt har uppstått där nya
exponerade träd blåser ned vid kraftiga vindar.
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Detta händelseförlopp har resulterat i en ansenlig mängd högstubbar i ett annars trivialt
område. Ett stort slyuppslag har också uppstått, med unga lövträd. Längs gångstigen i solen
växer hallon och sötbjörnbär. Öster och söder om gångstigen fortsätter vindfällen. På
högstubbar noterades bland annat sotticka, klibbticka och luktticka. I en högstubbe av björk
noterades också ett gammalt bohål som med stor sannolikhet tillhör större hackspett. Blåmesar
hävdade nu revir där.
Naturvärdesklass: 3, den ansenliga mängden död ved, såväl lågor som högstubbar skapar
förutsättningar för kryptogamer och vedinsekter knutna till död ved.
Värdeelement: lågor och högstubbar
Värdestrukturer:
Naturvårdsarter:
Artrikedom:
Tidigare inventeringar:
Lagligt skydd:

Grov granskog i östsluttning
Objekt-ID: Merkurius 4
Fältinventeringsdatum: 2016-02-03 & 2016-02-11
Inventerare: Thomas Appelqvist & Fredrik Larsson, Pro Natura
Areal: 0,95 ha
Naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Delvis källpåverkad granskog
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Natura 2000 naturtyper: -

Grova granlågor i anslutning till vindfället. Rik påväxt av klibbticka.

Beskrivning
I östsluttning från Tellusgatan och gångväg ner mot Bergsjövägen står ett grovt granbestånd.
Några av träden uppnår grova dimensioner. Närmast vindfället i norr har flera av träden blåst
omkull och ansamlat en stor mängd död ved. Flera granar visar tecken på angrepp av
granbarkborre, det rinner kåda längs med stammen. Med tiden kommer fler träd bli försvagade
och generera mer död ved i området. Djupare in i skogen återfinns också torrakor av tall med
bohål av spillkråka.
Terrängen är delvis blockig, här växer det något mer lövträd som björk och rönn. En högstubbe
av björk med riklig påväxt av björkticka noterades också. Hassel förekommer men sparsamt. På
de grova granlågorna växer det rikligt med violticka men också blödskinn, rödmussling och
rotticka. Längre ned i branten finns också lodytor/bergväggar, vilka är relativt artfattiga. En
karaktärsart på något fuktigare bergväggar är skogssidenmossa och nervveckmossa. Bergväggen
fortsätter in i naturvärdesobjekt 7. Skogsgolvet är delvis mosstäckt av bland annat pösmossa. I
väst och syd övergår skogen till något blandad karaktär med högre inslag av mänsklig påverkan
och klenare trädskikt.
Naturvärdesklass: 3 stor mängd död ved och bohål av spillkråka. Habitatvärdet med grova
granar och död ved skapar förutsättningar. En artrik förekomst av vanliga arter i en annars
tämligen artfattig miljö.
Värdeelement: grov död ved, äldre bohål spillkråka, lodyta/bergvägg, block
17
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Värdestrukturer: Grovt trädskikt
Naturvårdsarter:
Kungsfågel, Regulus regulus VU
Artrikedom:
Tidigare inventeringar:
Lagligt skydd:

Bäckravin och alsumpskog längs Bergsjövägen
Objekt-ID: Merkurius 5
Fältinventeringsdatum: 2016-02-03 & 2016-02-11
Inventerare: Thomas Appelqvist & Fredrik Larsson, Pro Natura
Areal: 0,3 ha
Naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Alsumpskog
Natura 2000 naturtyper:

Svagt utvecklad bäckravin. Blottad ler- och mineraljord. Ask växer tillsammans med al och björk.
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Beskrivning
Längs en asfalterad gångväg rinner en bäck i ett dike, vid en korsning vid Bergsjövägen återfår
den ett naturligt förlopp och något som kan benämnas som en mindre bäckravin har uppstått.
Bland blottad lerjord, hasselmossa och tujamossor växer enstaka ask och lind men framförallt
klibbal. På högstubbe av klibbal noterades ett bohål av större hackspett. Det växte också rikligt
med alticka längs högstubben. En tillrinning sker också norrifrån via ett mindre dike. Längs en
sträcka på ca 60 m där marken är planare breder sig en alsumpskog ut. Klibbalsbeståndet är
något yngre med ett fåtal äldre träd.
Naturvärdesklass: 4, Högstubbar och bohål av hackspett med något rikare blottad lerjord.
Dåligt utvecklat habitat ger lågt habitatvärde.
Värdeelement: Högstubbe, bohål
Värdestrukturer: Bäckravin, blottad mineraljord
Naturvårdsarter:
Artrikedom:
Tidigare inventeringar:
Lagligt skydd:

Parkträd
Objekt-ID: Merkurius 6
Fältinventeringsdatum: 2016-02-03 & 2016-02-11
Inventerare: Thomas Appelqvist & Fredrik Larsson, Pro Natura
Areal: 0,02 ha
Naturtyp: Park och Trädgård
Biotoper: Ädellövträd
Natura 2000 naturtyper: Beskrivning
Väster om skogen där gångstigen tar vid står ett antal planterade parkträd. Dessa utgörs av Lind,
oxel och lönn. Tre lönnar utmärker sig något i storlek närmast hundrastgården. Epifytfloran är
artrik men saknar naturvårdsintressanta arter. Några vanliga arter på lönn att nämna är
pukstocklav och kustsnurrmossa. Artrikedomen är som sagt högre på ädellövträd men dessa
träd saknar idag naturvårdsintressanta arter.
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Naturvärdesklass: 4, toppbeskurna lönnar.

Tre något grövre lönnar planterade i parkmiljö. Triviala gräsytor som sköts med gräsklippning.

Värdeelement:
Värdestrukturer:
Naturvårdsarter:
Artrikedom:
Tidigare inventeringar:
Lagligt skydd:

Tall- och ek dominerad blandskog
Objekt-ID: Merkurius 7
Fältinventeringsdatum: 2016-02-03 & 2016-02-11
Inventerare: Thomas Appelqvist & Fredrik Larsson, Pro Natura
Areal: 2,25 ha
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Naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Hedartad tallskog och blandskog
Natura 2000 naturtyper:
Beskrivning
Öster om parkeringshuset vid Tellusgatan övergår granskogen i tall och ekskog uppe på
hällmarkerna. Vid skogskanten närmast Tellusvägen växer grov sälg och ett par ekar. På sälg
noterades sälgticka, gullkrös, snurrkrös och klyvblad. På två ekar noterades den västligt knutna
arten västlig rostticka. Ekarna är relativt unga med några äldre träd. Björk och asp växer också i
skogskanterna. På oxel noterades blek ostronmussling.
Plockhuggning har skett centralt i skogen, troligen bortplockade vindfällen. På lämnad ved
noterades långfliksmossa och stubbspretmosa. I syd finns en öppning i skogen med en eldstad
och stockar att sitta på. Framför eldstaden breder sig en mindre ljunghed ut över berghällen.
Nedanför branten växer en skog av blandad karaktär med inslag trädgårdsväxter. Död ved
förekommer även här. Främst gran men också av äldre oxel. Karaktäristiskt för området är en
långsträckt och beskuggad bergvägg som sträcker sig i sydväst- och nordostlig riktning.
Kungsfågel sjöng i skogen och nötskrika hördes också.

Hedartad tallskog med inslag av ek. Enstaka tallågor finns men stenhällar är tämligen vanligt förekommande.

Naturvärdesklass: 4, arterna redovisade nedan förekommer mycket sparsamt. Habitatvärdet
för objektet är fortfarande lågt.
Värdeelement: Lodyta/bergvägg, block, stubbar, låga
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Värdestrukturer:
Naturvårdsarter:
Långfliksmossa, Nowellia curvifolia (S)
Stubbspretmossa, Herzogiella selegeri (S)
Västlig rostticka, Phellinus ferreus (S)
Kungsfågel, Regulus regulus VU
Artrikedom:
Tidigare inventeringar:
Lagligt skydd:

Äldre lövträd
Objekt-ID: Merkuriusgatan 8
Fältinventeringsdatum: 2016-02-03 & 2016-02-11
Inventerare: Thomas Appelqvist & Fredrik Larsson, Pro Natura
Areal: 0,055 ha
Naturtyp: Skog och träd
Biotoper: Grov ek
Natura 2000 naturtyper: Beskrivning
I en slänt vid Tellusgatan och uppfarten till parkeringsplanet står fyra äldre spärrkroniga ekar.
Dessa har troligtvis växt upp i en öppen miljö. Träden står i skuggigt läge. Det är framförallt gran
som växt upp. På grund av beskuggning har de nedre grenarna har börjat dö av, detta resulterar
i att död ved börjat genereras. Ytterligare ett grövre lövträd, lönn växer i slänten. Träden utgör
de grövsta av sitt slag i inventeringsområdet.
Naturvärdesklass: 3, det är ett lågt artvärde men naturligheten i trädens växtsätt och dess
ålder väger upp för ett påtagligt naturvärde.
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Spärrgreniga ekar i västsluttning. Grenarna i de nedre delarna börjar dö av på grund av att gran skuggar.

Värdeelement: Död ved av ek
Värdestrukturer:
Naturvårdsarter:
Artrikedom: Tidigare inventeringar: Lagligt skydd: -

Trivial blandlövskog
Objekt-ID: Merkuriusgatan 9
Fältinventeringsdatum: 2016-02-03 & 2016-02-11
Inventerare: Thomas Appelqvist & Fredrik Larsson, Pro Natura
Areal: 0,99 ha
Naturtyp: Skog och träd
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Biotoper: Trivial blandlövskog
Natura 2000 naturtyper:
Beskrivning
Väster om Bergsjövägen i inventeringsområdets sydvästra hörn växer ett trivialt lövdominerat
bestånd. Trädskiktet är mycket varierat med björk, gran, tal, asp, rönn, sälg, oxel och förvildad
idegran. Den södra delen utgörs delvis av berg i dagen. En viss självgallring har skett där
högstubbar och lågor genererats, i en högstubbe noterades bohål av större hackspett. Större
hackspett hördes också utanför objektet. Stubbspretmossa noterades även här. Den vintergröna
björkpyrolan växer i ett större bestånd i den norra änden.

Naturvärdesklass: 4, visst naturvärde i form av död ved och fåtal fynd av naturvårdsarter.
Dessa förekommer mycket sparsamt i objektet.
Värdeelement: Låga, högstubbe
Värdestrukturer:
Naturvårdsarter:
Stubbspretmossa, Herzogiella selegeri (S)
Västlig rostticka, Phellinus ferreus (S)
Artrikedom:
Tidigare inventeringar:
Lagligt skydd:
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Högstubbe med fnösketicka omgiven av likåldriga björkar och inslag av gran.
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7. Såmmånfåttning åv ömrådets
nåturvården
Naturvärden som finns är framförallt knutna till ett fungerande skogsekosystem med arter som
indikerar viss kontinuitet och förekomst av död ved. Det noterades starka tecken på att
spillkråka, som både är rödlistad (NT) och skyddad enligt Artskyddsförordningen, utnyttjar
området. Tallskog med död ved och hålträd samt förekomst av bohål från spillkråka är allt
ovanligare i landskapet. Grövre träd av ek noterades också i inventeringsområdets södra ände.
Påtagligt naturvärde klass 3 återfinns i naturvärdesobjekt 1, 3, 4 & 8. Naturvärdesobjekt 1 och 4
bedöms vara känsligast för planerad exploatering. Utförs förstärkningsåtgärder som genererar
mer död ved, dels inom de delar av naturvärdesobjekt 1 och 4 som inte omfattas av exploatering,
och dels i områden i direkt anslutning till dessa ytor, finns det goda möjligheter att stärka
spillkråkans habitat.
Naturvärdesobjekt med visst naturvärde, klass 4, återfinns i tall och hedekskog, planterade
lönnar och triviala lövskogsbestånd med viss ackumulerad död ved. Ytterligare en fuktigare
alsumpskog med inslag av ask och en tendens till bäckravin hyser visst naturvärde, klass 4.
Naturvärdet är också knutet till blottad ler- och mineral jord, och enstaka högstubbe.
Övriga områden som hundrastgård, uträtad bäck för dagvattnet och ung asp samt björkskog
bedöms sakna naturvärden.
Skogsområdet vid Tellus/Merkuriusgatan bedöms inte hysa höga, klass 2, eller mycket höga,
klass 1, naturvärden.

Troligtvis kommer den biologiska mångfalden för Bergsjön i sin helhet och framförallt på
långsikt påverkas negativt av den sammantagna habitatförlusten vid varje enskild exploatering.
Effekten av habitatförlust på landskapsnivå har inte analyserats i denna rapport.
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8. Anålys för kånslighet vid byggnåtiön
Detta kapitel lutar sig inte mot standarden utan är en bedömning som görs utifrån våra samlade
erfarenheter och kunskaper om dessa arter och miljöer.
Enligt givna detaljplaner, 2016-01-18, kommer en eventuell exploatering påverka de västra
delarna av inventeringsområdet, vilket omfattar naturvärdesobjekt 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.
Sammantaget för den planerade exploateringen är att känsligheten inte är stor då objekten inte
omfattar naturvärdesklass 1 eller klass 2. Naturvärdesobjekt 1 och 4 är båda klass 3 och utgör
kärnområdet för inventeringsområdet. Dessa är mer beroende av ett fungerande ekosystem där
en förutsättning är att skogen tillåts stå kvar. Känsligheten för exploatering av dessa områden
redovisas nedan och bygger främst på tecken av förekomst av spillkråka.
Vad gäller känsligheten för byggnation bör man ta hänsyn till att spillkråkan med stor
sannolikhet utnyttjar området då två gamla spillkråksbon och spår efter födosök noterats.
Förekomsten av dessa visas i Bilaga 5. Bohålen noterades i naturvärdesobjekt 1 och 4 och var
båda lokaliserade i högstubbar av tall. Spillkråka föredrar nya bohål och använder betydligt mer
sällan gamla bohål.
Eftersom inventeringen utfördes i februari månad går det inte med full säkerhet avgöra om
spillkråka häckar i området för närvarande. Däremot är förekomsten av två spillkråksbon och
spår av födosök på torrakor ett gott tecken på att arten har utnyttjat området tidigare. För att
med säkerhet veta om spillkråkan häckar eller utnyttjar området bör ett riktat eftersök utföras.
Fynden i naturvärdesobjekt 1 och 4 rör sig troligen om små delar av ett spillkråkerevir då de är
störnings känsliga och kräver stora mängder död ved i reviret för födosök under häcktid.
Spillkråkans revir under häckning varierar från 400 – 1000 ha beroende på revirets kvalitét.
Naturvärdesobjekt 1 & 4 utgör sammanlagt ca 2,2 hektar.
En lämplig förstärkningsåtgärd för att undvika att man försämrar spillkråkans revir genom att ta
en mindre del i anspråk kan vara att generera mer död ved i närområdet. En förutsättning är att
detta sker utan att försämra skogens långsiktiga ekologiska funktion vad gäller spillkråkans
behov. Lämplig död ved för födosök bör finnas inom området i samma omfattning under
exploatering men framförallt efter. Exempelvis kan man genom att ringbarka ett tjugotal granar
och tallar spritt i området uppnå detta. Död ved från exploateringen kan också lämnas i den
återstående skogen som en åtgärd för att öka mängden död ved. Detta ökar också
solinstrålningen vilket gynnar insekter generellt men även myror vilka spillkråkan föredrar som
föda.
Exploateringen kan också resultera i en ökad störning från besökare i skogsområdet. En möjlig
effekt är att området vid ökad störning inte längre lämpar sig för häckning utan enbart för
födosök eller möjligen inte ens det. Stärker man födotillgången i området ger det bättre
förutsättningar och ökar kvaliteten på reviret.
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