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Området
Planförslaget berör en beskogad höjd öster om Sommarvädersgatan i Biskopsgården. Hela det
berörda skogsområdet består av hedtallskog som växer i branterna av en mindre höjd. Tallskogen har
inslag av ek, rönn och björk och ett väl utvecklat buskskikt. Fältskiktet består till stor del av blåbär och
andra ris. Den del av skogen som ligger inom planområdet uppgår till ca 1,6 ha. I höjdområdets
brantare partier finns blockrika miljöer med stor förekomst av lodytor. Området är en del av ett
större skogparti som fortsätter österut. Detta sammanhängande skogsområde ansluter i öster till
Hisingsparken och i väster till Svartemosse-området.

Karta 1. Bedömt område.

Naturvärdesbedömning
Det bedömda området har delats upp i två områden med olika naturvärdesklass.

Naturvärdesobjekt A – Naturvärdesklass 4
I område A är tallskogen naturligt utvecklad och har flera biotopvärden i form av lågor, torrakor,
rotvältor och en flerskiktad skog. Förekomst av död ved i form av liggande och stående döda träd är
mycket viktigt för bl.a. många arter av svampar och insekter. Fågelbon, hackmärken från hackspettar
och fjädrar indikerar att området används av flera fågelarter. Naturvärdesklass 4 innebär att området
har en viss positiv betydelse för biologisk mångfald.

Olika strukturera v död ved i området.

Naturvärdesobjekt B – Naturvärdesklass 3
Område B utgörs av de brantare partierna av höjdens västsluttning och innehåller samma
biotopkvaliteter som område B. Utöver dessa skogliga biotopvärden finns här även en blockrik
brantmiljö med en stor variation av småmiljöer och en mer utvecklad mossflora. Variationen av
småmiljöer gör att det skapas livsrum för fler djur, svampar och växter. Den steniga karaktären på
området gör också att många tallar här är senvuxna och utgör värdefull skoglig variation.
Naturvärdesklass 3 innebär att området har en påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald.

Naturvärdesobjekt B. Blockrik brant.

Övriga områden
Gräsmattor och området kring parkeringen bedöms inte ha några särskilda värden för biologisk
mångfald.

Karta 2. Naturvärdesklass för de avgränsade objekten.

Naturvårdsarter
Inga skyddade eller rödlistade arter noterades under inventeringen, ej heller vid sökning på
Artportalen. Dock visar en rik förekomst av hackmärken från spillkråka att området används för
födosök av denna art som är rödlistad (NT) och skyddad. Arten bedöms inte häcka i området vilket
innebär att inga särskilda tillstånd eller dispenser är nödvändiga. Vid en eventuell exploatering kan
kompensationsåtgärder för att säkerställa födosöksmiljöer för spillkråka vara aktuella.
Känslighet för byggnation
Naturområdet har naturvärden som kommer påverkas negativt om stora delar av skogsområdet
exploateras. Vid en exploatering som innebär att stora delar av skogen försvinner och att delar av
höjdens branter sprängs bort kommer livsmiljöer för många arter att försvinna. Det större
skogsområde som planområdet är en del av fungerar som en spridningskorridor i landskapet. Även
om det redan idag finns flera barriärer mot Svartemosse-området kommer förlust av skogsområde
innebära att barriäreffekten ökar.

Områdets värde för biologisk mångfald kommer sannolikt inte påverkas stort om enbart kantzoner i
södra och västra delen av området tas i anspråk.
Vid en eventuell exploatering är det positivt om en stor andel nedtagna tallar lämnas kvar i
skogsområdet som död ved.

