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Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad arbetar med att ta fram ett antal detaljplaner som ingår
i BoStad2021 (Jubileumssatsningen) som omfattar ett stort antal bostäder som skall
färdigställas senast under år 2021. Detaljplanen vid Gårdsten Centrum är i ett tidigt skede och
det finns inget samlat förslag på den planerade utbyggnaden i dagsläget. Sensommaren
genomförde Calluna en naturvärdesinventering i området. Syftet med inventeringen var att få en
överblick, att lokalisera värdefulla miljöer, en detaljerad redovisning av artförekomst samt
undersöka livsmiljö för skyddade arter.
Inventeringsområdet är beläget vid Gårdsten centrum och består av två alléer. Områdena är
relativt små (totalt ca 0,2 ha stort) och består av unga lönnar som står på en skött gräsyta.
Inga områden klassades med angiven metod för naturvärdesinventering. Alléerna anses inte ha
naturvärden som motsvarar den lägsta naturvärdesklass för inventeringen. De unga lönnarna
saknar strukturer och element som håligheter samt exponerad död ved och därmed också
livsmiljöer för skyddade arter.
Vid inventeringen noterades en naturvårdsart på ett träd. Denna är guldlockmossa som är en så
kallad skoglig signalart. Arten har för denna region ett medelhögt signalvärde. Det har i övrigt
inte identifierats några skyddsvärda eller rödlistade arter i inventeringsområdet. Arter som
förekom var främst triviala primärsuccessionsarter.
Alléerna inom inventeringsområdet är fortfarande av yngre ålder men kan i framtiden skapa
högre naturvärden. Alléerna kan vara känsliga för en eventuell kommande exploatering, som
betyder att arter och framtida naturvärden kan försvinna. Alléerna är fungerande
grönstrukturer i ett redan bebyggt område och har en fungerande funktion som t.ex.
spridningskorridor.
Att områden i inventeringsområdet inte klassas enligt SIS-standard och använd detaljeringsgrad
betyder inte att det inte förekommer naturvärden inom dessa områden. Skulle tillägget
”naturvärdesklass 4” ha genomförts i denna utredning skulle alléerna klassa under just denna
naturvärdesklass. Med tanke på alléernas brist på höga naturvärden är bedömningen den att
inga mer riktade inventeringar anses nödvändiga i nuläget.
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1 Bakgrund
1.1

Uppdrag och Syfte

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad arbetar med att ta fram ett antal detaljplaner som ingår
i BoStad2021 (Jubileumssatsningen) som omfattar ett stort antal bostäder som skall
färdigställas senast under år 2021. Detaljplanen vid Gårdsten Centrum är i ett tidigt skede och
det finns inget samlat förslag på den planerade utbyggnaden i dagsläget.
Göteborgs Stad har i detta arbete efterfrågat en naturvärdesinventering i området och Calluna
AB fick under sommaren 2016 uppdraget att genomföra den. Syftet med inventeringen var att få
en överblick, att lokalisera värdefulla miljöer, en detaljerad redovisning av artförekomst samt
undersöka livsmiljöer för skyddade arter.

1.2

Allmän beskrivning av inventeringsområdet

Inventeringsområdet är beläget i vid Gårdsten centrum och består av två alléer utmed
Muskatgatan och Salviagatan (figur 1). Områdena är relativt små (totalt ca 0,2 ha stort) och
består av unga lönnar som står på en skött gräsyta. Inga områden inom inventeringsområdet
omfattas av formellt skydd och närmaste naturreservat är Vättlefjäll, som ligger ca 1,5 km
nordost om området. Hela Vättlefjälls naturreservat samt ytterligare områden som ligger i
anslutning till reservatet omfattas också som riksintresse ”Natura 2000”.
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Figur 1. Inventeringsområdet består av två delområden som ligger strax öster om Gårdsten centrum och omfattar
ungefär totalt 0,2 ha.

6

Naturvärdesinventering / Gårdsten centrum, Göteborgs Stad 2016

2 Naturvärdesinventering
Inventeringen utfördes enligt SIS:s standard ftSS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering
avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”.
Metoden finns beskriven i standarden, se kortfattad beskrivning i bilaga 1.
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i en avgränsning av områden,
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. I NVI:n ingår inte
bedömning av värden för friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild eller ekosystemtjänster.
En NVI är inte heller en konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers känslighet i
förhållande till en exploateringsplan. Naturvärdesinventeringen är däremot ett användbart
underlag inför en konsekvensbedömning och känslighetsbedömning samt ger även en grund
inför inventering av andra aspekter, som t.ex. friluftsliv, ekosystemtjänster eller landskapsbild.

3 Inventeringens utförande
3.1

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventeringen utfördes av Jonas Mattsson (ekolog) den 24 augusti. GIS-skikt med
resultat har upprättats. Dessa finns hos Calluna AB samt har levererats till
Stadsbyggnadskontoret. Representativa bilder har lagts in i denna rapport. Övriga bilder
förvaras hos Calluna AB.

3.2

Nivå och detaljeringsgrad

I studien ingick en förstudie och en fältinventering. Förstudien omfattade en mindre studie av
ortofoto samt hantering av underlag. Fältinventeringen utfördes med detaljeringsgrad ”detalj”.
För mer information kring nivå, se bilaga 1. Inventeringen utfördes dessutom med tilläggen
”detaljerad redovisning av artförekomst”. I den utförda naturvärdesinventeringen har även
eftersök av livsmiljöer för skyddade arter genomförts.

3.3

Underlag

Vid inventeringen användes följande underlag:
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4 Resultat
Samtliga resultat för inventeringens olika delar redovisas som karta i bilaga 2.

4.1

Naturvärdesinventering

Inga områden klassades med angiven metod för naturvärdesinventering. Alléerna anses inte ha
naturvärden som motsvarar den lägsta naturvärdesklass för denna inventering (klass 3 ”
påtagligt naturvärde”). De unga lönnarna saknar strukturer och element som håligheter samt
exponerad död ved och därmed också livsmiljöer för skyddade arter.

4.2

Naturvårdsarter

Vid inventeringen noterades en naturvårdsart på ett träd (figur 3). Denna är guldlockmossa som
är en så kallad skoglig signalart. Arten har för denna region ett medelhögt signalvärde och
signalerar en möjlig artrik mossflora (Nitare 2000). Arten förkom på en yta av ungefär 30x30
cm. Det har i övrigt inte identifierats några skyddsvärda eller rödlistade arter i
inventeringsområdet.
Arter som förekom var främst triviala primärsuccessionsarter som vägglav, skrynkellav,
blemlav, finlav, cypressfläta, allemossa och olika brosklavar.
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Figur 3. En naturvårdsart identifierades på en lönn vid infarten till Gårdstens centrum.
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4.3

Tidigare registrerade arter

Inga tidigare registrering av arter inom området har gjorts till Artportalen. Vidare finns inte
heller andra registeringar gjorda i närheten som kan ha betydelse för inventeringsområdet.

4.4

Känslighet

Alléerna inom inventeringsområdet är fortfarande av yngre ålder men kan i framtiden skapa
högre naturvärden. Alléerna kan vara känsliga för en eventuell kommande exploatering, som
betyder att arter och framtida naturvärden kan försvinna. Alléerna är fungerande
grönstrukturer i ett redan bebyggt område och har en fungerande funktion som t.ex.
spridningskorridor. Generellt kan man säga att ju äldre träden i en allé blir desto fler olika arter,
såsom mossor, lavar och insekter, knyts till det. Alléer i öppna landskap är utsatta platser, men
det öppna läget innebär att ljustillgången är stor vilket är en viktig faktor för många arter. Ljuset
bidrar med värme och temperaturskillnaden mellan trädets solsida och skuggsida en varm
sommardag är stor.
Alléerna är skyddade enligt sjunde kapitlet § 11 i miljöbalken vilket bland annat betyder att man
inom ett biotopskyddsområde inte får bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan
skada naturmiljön. Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda
skäl. Ett exempel på särskilt skäl kan vara trafiksäkerheten, det vill säga att träd riskerar att falla
ner längs en väg i anslutning till en allé.

5 Diskussion och slutsatser
Även om det inte har konstaterats några höga naturvärden kopplade till områdena och allérna i
denna utredning rekommenderas det i vidare arbete stor försiktighet vid åtgärder som kan
skada alléerna. Det anses värdefullt att behålla samtliga träd i alléerna även om dessa i dag inte
har ett högt naturvärde.
Genom att ta hänsyn till områden som t.ex. alléer bidrar man till att uppfylla miljöbalkens krav,
Sveriges internationella åtaganden, samt de av riksdagen antagna miljömålen. Därmed är denna
rapport ett nödvändigt underlag för att veta var dessa områden finns, så att det blir möjligt att ta
hänsyn till dem.
Att områden i inventeringsområdet inte klassas enligt SIS-standard och använd detaljeringsgrad
betyder inte att det inte förekommer naturvärden inom dessa områden. Skulle tillägget
”naturvärdesklass 4” ha genomförts i denna utredning skulle alléerna klassa under just denna
naturvärdesklass. Med tanke på alléernas brist på höga naturvärden är bedömningen den att
inga mer riktade inventeringar anses nödvändiga i nuläget.
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Länsstyrelsen infokarta 2016: http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
Naturvärdesinventering (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Svensk standard
ftSS 199000.
Naturvärdesinventering (NVI) - Komplement till SS 199000, utgåva 1. Teknisk rapport ftSS 199001.
Nitare J., 2010. Signalarter. Skogsstyrelsens förlag.
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Bilaga 1 – Metod för NVI
Nedan följer en kortfattad beskrivning av metoden för naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS
standard 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) –
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”.
Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för
biologisk mångfald i ett avgränsat område. Naturvärdesinventeringen resulterar i avgränsning
av områden, naturvärdesklassning, objektbeskrivningar samt en övergripande rapport. I NVI:n
ingår inte bedömning av värden för friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild eller
ekosystemtjänster. En NVI är inte en konsekvensbedömning eller en bedömning av biotopers
känslighet i förhållande till en exploateringsplan. Naturvärdesinventeringen är däremot ett
användbart underlag för konsekvensbedömning och känslighetsbedömning, och ger även en
grund för inventering av andra aspekter, t.ex. friluftsliv, ekosystemtjänster eller landskapsbild.
Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och art.
Bedömningsgrund biotop
Bedömningsgrunden biotop omfattar två aspekter; biotopkvalitet samt sällsynthet och hot, och
bedöms på en fyrgradig skala för biotopvärde. Biotopkvalitet är olika faktorer som formar
biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), ekologiska processer, strukturer, element,
naturgivna förutsättningar etc. Med sällsynta biotoper avses biotoper som är mindre vanliga
inom ett visst geografiskt område. Om den inventerade biotopen utgör en Natura 2000-naturtyp
så ger det vägledning om att den är nationellt eller internationellt sällsynt. Naturvårdsverket har
utrett vilka Natura 2000-naturtyper som är hotade i olika biogeografiska regioner i Sverige,
vilket är ett underlag för att bedöma om en biotop är hotad. Även andra kunskapsunderlag för
bedömning av sällsynthet och hot kan användas. En helhetsbedömning av biotopvärde ska göras
utifrån utfallet vid bedömning av de två aspekterna.
Bedömningsgrund art
Naturvårdsarter och artrikedom är två aspekter som ingår i bedömningsgrund art.
Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild
betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade
arter enligt artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter.
I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i begreppet
naturvårdsart. Naturvårdsarter ska bedömas utifrån antalet naturvårdsarter, men också
arternas livskraft samt hur goda indikatorer de är för naturvärde. Artrikedom ska bedömas
utifrån artantal eller artdiversitet och är framförallt viktig bedömningsgrund i naturtyper där
kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig. Aspekterna naturvårdsart eller artrikedom bedöms
på en fyrgradig skala för artvärde.
Naturvärdesklass, naturvärdesobjekt, landskapsobjekt
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för
bedömningsgrund art och biotop. I standarden finns en matris som ger vägledning till
inventeraren om vilken klass som ska sättas.
Följande naturvärdesklasser finns:
- högsta naturvärde, naturvärdesklass 1, störst positiv betydelse för biologisk mångfald
- högt naturvärde, naturvärdesklass 2, stor positiv betydelse för biologisk mångfald
- påtagligt naturvärde, naturvärdesklass 3, påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald
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- visst naturvärde, naturvärdesklass 4, viss positiv betydelse för biologisk mångfald
Om inventeraren inte säkert kan avgöra naturvärdesklass ska det anges att bedömningen är
preliminär. Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt.

Bevarandevärde och skyddsstatus
I standarden anges några uppgifter om bevarandevärde och skyddsstatus som ger vägledning för
bedömning av konsekvenser i de fall en NVI används som underlag i en MKB eller dylikt.
I miljöbalkens [3] hushållningsbestämmelser (3 kap 3 §) anges dessutom att mark- och
vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 1 och 2 är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt.
Även naturvärdesobjekt med lägre naturvärdesklass och landskapsobjekt kan vara särskilt
känsliga från ekologisk synpunkt. Naturvärdesbedömningen är således ett stöd för bedömning
enligt miljöbalken 3 kap 3 §.
Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att verka för att bevara biologisk
mångfald, bl.a. genom konventionen om biologisk mångfald [1,2] vilken varit en avgörande
utgångspunkt för denna standard.
Genom att ta hänsyn till områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar vi till att
uppfylla miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtagande samt de av riksdagen antagna
miljömålen [4]. NVI är ett nödvändigt underlag för att veta var dessa områden med positiv
betydelse för biologisk mångfald finns, så att det blir möjligt att ta hänsyn till dem.
(Källa: citat från SIS standard ftSS199000)

Landskapsobjekt
Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden. När landskapets
betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan karaktär än de ingående
naturvärdesobjektens betydelse ska även ett större så kallat landskapsobjekt avgränsas.
Lågt naturvärde och övrigt område
Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdes–objekt.
Dessa märks inte ut på kartan. Område som ingår i inventeringsområdet och inte avgränsats till
naturvärdesklass, utgör antingen lågt naturvärde eller så kan området utgöra naturvärde men
vara mindre än minsta karteringsenhet. Denna yta kallas övrigt område.
Nivå detaljeringsgrad och tillägg
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och detaljeringsgrader. Det finns fältnivå och
förstudienivå (fältinventering ingår ej) som kan utföras på tre olika detaljeringsgrader med
specificerad minsta karteringsenhet. Naturvärdesobjekt som är mindre än minsta obligatoriska
karteringsenhet ska avgränsas om det är tidigare känt objekt (exempelvis nyckelbiotop från
skogsstyrelsen). Om inventeraren påträffar ett objekt som är mindre än minsta karteringsenhet
ska det avgränsas ändå såvida det inte tar väsentligt mer tid i anspråk. Vid NVI på ordinarie
fältnivå identifieras naturvärdesklass 1, 2 och 3. Naturvärdesklass 4 är ett tillägg. Dessutom
finns flera definierade tillägg i standarden. De vanligaste vid detaljplaner är inmätning av
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värdeelement (t.ex. naturvärdesträd), kartläggning av generellt biotopskydd och fördjupad
artinventering.
Genomförande
I standarden beskrivs hur en NVI ska genomföras, vad avser förarbete, utförande samt vad en
rapport och redovisning måste innehålla. Anvisning för hur ett naturvärdesobjekt ska avgränsas
(vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt) finns i standarden.
I standarden finns även definitioner beskrivning av naturtypsindelning och i en teknisk rapport
finns för varje naturtyp vägledning vid naturvärdesbedömning.
Registrering av fynd av naturvårdsarter
Fynd av naturvårdsarter ska registreras i artportalen eller motsvarande nationell databas för
artobservationer.
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