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Sammanfattning 

Fördjupade artinventeringar av ett antal utvalda organismer har genomförts 

inom programområde i nordöstra Högsbo, Göteborg. Inventerade artgrup-

per/arter är groddjur, hasselsnok (habitat), fladdermöss, gråtrut, silltrut, 

berguv, mindre hackspett, spillkråka, tornseglare, nattskärra, trädlärka och 

hämpling.  

Inga groddjur återfanns under inventeringen, ett av de undersökta småvattnen 

(precis ost om undersökningsområdet) bedömdes dock vara gynnsamt för 

groddjursreproduktion. I övrigt noterades endast möjliga, men mindre gynn-

samma reproduktionsmiljöer. 

Hasselsnok är tidigare känd från området och lämpliga såväl sommar- som 

övervintringshabitat återfanns relativt rikligt i de bergiga och beskogade östra 

delarna av undersökningsområdet. 

Fladdermöss kommer att presenteras i en separat rapport. 

Av fåglar konstaterades häckning av berguv på tidigare känd lokal strax utanför 

inventeringsområdet. Änggårdsbergsdelen av området konstaterades ingå i 

såväl ett nattskärre- som ett mindre hackspettsrevir, sannolikt även i ett spill-

kråkerevir. Gråtrut, silltrut och tornseglare noterades i industriområdet men 

utan högre häckningskriterier. Trädlärka och hämpling återfanns inte. I övrigt 

noterades de rödlistade arterna hussvala, stare och gulsparv samt ett antal arter 

med minskande trend. 

Två rödlistade kärlväxter noterades i samband med inventeringarna, nämligen 

grenigt kungsljus och kavelhirs. Båda betraktas dock som tillfälliga förekoms-

ter. 

Tidigare genomförd känslighetsbedömning för byggnation (Svedholm 2015) 

bedöms inte påverkas av inventeringsresultaten. 

 

Uppdrag och undersökningsområde 

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, har Naturcentrum AB 

genomfört fördjupade artinventeringar inför program i nordöstra Högsbo, 

Göteborgs stad. 

Naturcentrum AB genomförde hösten 2014 en naturvärdesinventering i områ-

det (Svedholm 2015), och baserat på de uppgifter som kom fram i samband 

med detta har ett antal rödlistade och/eller skyddade arter valts ut för fördju-

pade inventeringar. 
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Karta 1. Undersökningsområdet. 

De arter/artgrupper som bedömts relevanta att inventera är följande: groddjur, 

hasselsnok, fladdermöss samt ett antal fåglar; nämligen gråtrut, silltrut, berguv, 

mindre hackspett, spillkråka, tornseglare, nattskärra, trädlärka och hämpling. 

Inventeringsinsatserna och -metodiken skiljer sig mellan de olika artgrupperna 

och beskrivs närmare under respektive artgrupp. 

Fladdermössen är vid denna rapports färdigställande ej färdiginventerade, och 

kommer därmed att kompletteras med senare. 

Undersökningsområdet framgår av karta 1. Områdets västra delar domineras 

av hårt exploaterad industrimark och infrastruktur, medan de östra och norra 
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delarna innehåller bergiga hällmarker och skogliga miljöer (främst hällmarks-

skog och sumpskogar samt ett par bäckraviner). I norr finns också två skjutba-

nor med öppnare miljöer. 

 

Groddjur 

Metod 

Inventeringen genomfördes vid två dagbesök 2015-04-23 och 2015-04-24 följt 

av ett nattbesök 2015-04-29. 

Småvattnen uppsöktes dagtid för att fotodokumenteras och genomsökas efter 

grodrom och eventuella vuxna individer. Aktiviteten hos groddjur är ofta 

högre under natten än under dagen och dessutom är det lättare att se ner i 

vattnet med pannlampa på natten än att dagtid försöka undvika spegling från 

vattenytan. Besök gjordes därför åter nattetid. 

Vid både dag- och nattbesök följdes småvattnens stränder och stopp gjordes 

under någon halvminut ungefär var femte meter. Delar av småvattnen där 

bottnen bar och som inte var för djupa för vadarstövlar vadades dessutom 

försiktigt. Förutom de beskrivna småvattnen inventerades även ett flertal 

mindre vattensamlingar och sumpskogspartier i området. 

Resultat 

Nedan följer en beskrivning av de besökta våtmarkerna (karta 2). Inga groddjur 

hittades i någon av dem. Även ett flertal mindre vattensamlingar och sump-

skogspartier i området genomsöktes men inga fynd av groddjur gjordes där 

heller. Detta är mindre än väntat, men inte märkligt. Tre av de undersökta 

småvattnen (nr 2-4) är möjliga, men inte särskilt gynnsamma för groddjur i och 

med att de är omgivna av skog eller buskage och/eller är grunda. Småvatten nr 

1 är sannolikt mer gynnsamt för groddjur och kan utgöra en leklokal under 

vissa år även om vi inte lyckades hitta några djur eller någon rom under inven-

teringen 2015. 
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Karta 2. Groddjursinventerade småvatten. 

1. Myrområde vid hällmark (SWEREF 99 TM: 6395256, 318163) 

Ett högt beläget myrområde med en liten tjärn och grunda vattensamlingar i 

sänkor och på gungfly. Stora delar av myren är solexponerad, i synnerhet norr-

rut. Omges av blandskog och hällmarker. En björksumpskog fortsätter ett 

stycke i sydväst. Objektet ligger strax utanför inventeringsområdet men inven-

terades för att kunna bedöma rörelser och spridning. 
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Området bedöms som potentiell groddjurslokal men inga fynd gjordes vid 

besöken. I synnerhet de norra delarna skulle kunna vara lämpliga för grodlek 

med grunt solexponerat vatten. Lek skulle även kunna förekomma vid tjärnen, 

även om vattentemperaturen var lägre och den djupnade snabbt. Möjligen fö-

rekommer viss grodlek andra år. 

Myrområde vid hällmark. 

2. Björksumpskog (SWEREF 99 TM: 6395276, 317892) 

Sumpskogsstråk med många grunda vattensamlingar och ställvis god tillgång 

på död ved. Tuvor, sänkor och porsbestånd skapar en varierad miljö. Omges 

av björkskog med inslag av bok och asp. 

Inga fynd av groddjur gjordes vid besöken. Av erfarenhet förekommer grodor 

mer sällan i denna typ av miljö och möjligen kan detta förklaras av beskugg-

ningen från den omgivande skogen. Sumpskogar kan däremot vara lämpliga 

övervintringsmiljöer för groddjur. 
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Sumpskogsstråk med björk, bok och asp. 

3. Liten sumpskog (SWEREF 99 TM: 6395025, 317908) 

Litet sumpskogsparti i en svacka i områdets södra del. Vattnet är grunt och 

omges i huvudsak av yngre björkar.  

Inga fynd av groddjur gjordes vid besöken. 

Litet sumpskogsparti i västra delen av området. 
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4. Damm vid skjutbanan (SWEREF 99 TM: 6396070, 317644) 

Liten damm med kraftigt uppslag av lövsly och vass med en stensatt kant i 

väster där vattnet är relativt djupt. Även grundare vassbevuxna strandpartier 

förekommer. Mer strömmande vatten vid in- och utlopp. 

Inga fynd av groddjur gjordes vid besöken. Dammen ligger i sänka och bes-

kuggas delvis av den stensatta kanten i väst men även av det kraftiga lövupp-

slaget. Vissa grundare partier med relativt stillastående vatten skulle kunna vara 

mer lämpliga för grodor. Möjligen förekommer lek andra år men troligen av 

mindre omfattning. 

Damm vid skjutbanan. 

 

Hasselsnok 

Bakgrund 

Hasselsnoken Coronella austriaca är rödlistad (VU), fridlyst enligt Artskyddsför-

ordningen §§ 4 och 6 samt upptagen i Habitatdirektivet, bilaga 4, vilket innebär 

att den är strikt skyddad. Hasselsnok har sedan tidigare kända förekomster i 

undersökningsområdet där den påträffats på berget norr om skjutbanan i nord-

ligaste delen av undersökningsområdet 2008 (Lithander & Nilsson 2008) samt 

vid Gruvgatan 2013 enligt Artportalen. Det förstnämnda området är även med 

i Göteborgs stads kartskikt ”Natur, kultur och sociotop” som ”Hasselsnoks-

miljö”. Hasselsnoken uppskattar den typ av igenväxande ljunghedshällmarker 

och glesa hällmarkstallskogar som är vanligt förekommande i Änggårdsbergen 

och därmed även inom undersökningsområdets östra delar. Dessa typer av 

miljöer kan betraktas som lämpliga sommarhabitat, medan övervintringsplat-

serna ofta utgörs av solexponerade stenskravel eller sydvända rasbranter med 

lövskog, där solinstrålningen ger ett varmt mikroklimat innan lövsprickningen. 
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Även denna typ av miljöer förekommer här och där inom undersökningsom-

rådets östra delar. Änggårdsbergen är dessutom ett stort, sammanhängande 

naturområde med gott om lämpliga habitat vilket ytterligare förhöjer värdet 

som hasselsnoksmiljö. Sammantaget kan Änggårdsbergen sägas vara ett om-

råde med god ekologisk funktion för hasselsnok. 

 

Karta 3. Habitatkartering hasselsnok. 

Eftersom arten är känd i området och bör betraktas som bofast i Änggårdsber-

gen gjordes ingen omfattande inventering i syfte att hitta djur. I stället gjordes 

en kartering av lämpliga habitat för arten. 
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Metod 

En kartering av lämpliga habitat genomfördes med utgångspunkt i tidigare 

gjord naturvärdesinventering. De tidigare karterade naturvärdesobjekten som 

bedömdes utgöra eller innehålla lämpliga hasselsnokshabitat besöktes och be-

dömdes vid fyra tillfällen, dels i samband med fågelinventering den 16 april, 

den 18 maj och den 27 maj, dels vid ett separat besök den 29 juni. 

Biotopernas kvalitet bedömdes med utgångspunkt i faktorer såsom öppenhet, 

solexponering, vegetation, förekomst av sprickor och block med mera. Dessu-

tom noterades större lämpliga övervintringsplatser i form av mer eller mindre 

solexponerade eller sydvända stenrösen, lövskogsklädda rasbranter och lik-

nande. 

 

Hasselsnok, lämpligt sommarhabitat norr om skjutbanan. 

Resultat 

De områden som bedöms som lämpliga sommarhabitat respektive övervint-

ringsmiljöer för hasselsnok presenteras på karta 3. Grovt sett kan de miljöer 

som i naturvärdesinventeringen betecknats som hällmark/igenväxande ljung-

hed och hällmarkstallskog betecknas som lämpliga sommarhabitat, så länge de 

är relativt öppna och inte för igenvuxna. På gränsen mellan industriområdet 

och Änggårdsbergen finns emellertid enstaka habitat som i teorin är lämpliga 

men som i praktiken bedöms vara för isolerade av vägar och bebyggelse för att 

vara en särskilt lämplig miljö för hasselsnokar. Detta gäller exempelvis delar av 

det lilla skogsområdet väster om Fältspatsvägen. Vidare finns, exempelvis runt 

skjutbanan, solexponerade brynmiljöer som även de kan betraktas som lämp-

liga habitat. 
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Hasselsnok, lämplig övervintringsplats i rasbrant längs stigen mellan Gruvgatan och Axle-
mossen. 

När det gäller övervintringsmiljöer så finns flera blockrika rasbrantsmiljöer 

med lövskog i väst- och sydvända lägen inom undersökningsområdet. Dessu-

tom finns enstaka andra steniga miljöer, exempelvis antropogena sådana såsom 

en stengärdesgård och varphögar vid de gamla pegmatitbrotten. Några block-

rika miljöer är dock sannolikt för beskuggade för att vara särskilt lämpliga. 

Sammantaget kan relativt stora delar av den del av undersökningsområdet som 

utgörs av Änggårdsbergen sägas utgöras av lämpliga hasselsnokshabitat. 

 

Fåglar 

Bakgrund 

Den fördjupade artinventeringen gäller följande arter: gråtrut, silltrut, berguv, 

nattskärra, tornseglare, mindre hackspett, spillkråka, trädlärka och hämpling. 

Dessa arter har valts ut baserat på förstudie och fältbesök som genomförts i 

samband med den naturvärdesinventering som genomfördes i undersöknings-

området i november 2014 (Svedholm 2015). 

Utöver de fågelarter som varit i fokus för de fördjupade artinventeringarna har 

ett antal andra arter av intresse noterats under inventeringarna. Det rör sig om 

några rödlistade arter, varav flera är nyligen uppförda på rödlistan 2015 och 
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därför inte prioriterats vid dessa undersökningars utformande, samt ett antal 

arter som har minskat med minst 50% mellan 1975 och 2005 enligt Svensk 

häckfågeltaxering och därmed skall ges speciell uppmärksamhet vid tillämp-

ningen av Artskyddsförordningen. Dessa har alltså noterats då de påträffats, 

men det är inte säkert att de inventeringsinsatser som gjorts varit optimala för 

dessa arter, vilket innebär att bedömningarna av deras förekomst får betraktas 

som mycket preliminära. 

 

Karta 4. Artfynd av fåglar och övriga intressanta fynd. 

Metod 

Området fältbesöktes vid sex tillfällen under våren-sommaren 2015, nämligen 

morgon/dagtid den 16 april (med särskild inriktning på mindre hackspett, 

spillkråka, trädlärka och hämpling), kvällstid den 23 april och den 28 april (med 
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särskild inriktning på berguv), morgon/dagtid den 18 maj (med särskild inrikt-

ning på gråtrut, silltrut och tornseglare), morgon/dagtid den 27 maj (med sär-

skild inriktning på mindre hackspett och spillkråka) samt kvällstid/natt den 11-

12 juni (med särskild inriktning på berguv, nattskärra och trädlärka). Dessutom 

gjordes vissa iakttagelser i samband med hasselsnoksinventering den 29 juni. Se 

vidare under respektive art för specifik metodik. 

Samtliga påträffade fågelarter noterades med häckningskriterier, och de som 

bedöms som skyddsvärda presenteras nedan. 

Resultat 

Totalt noterades 62 arter under inventeringen, varav 54 med häckningskriterier. 

Häckfågelfaunan får anses som relativt rik, men normal för de typer av bioto-

per som i huvudsak förekommer i inventeringsområdet (hällmarker, tallskog, 

torra och sumpiga lövskogar, industrimark och bebyggelse). Nedan följer de 

arter som var föremål för fördjupade artinventeringar. 

Gråtrut och silltrut 

Gråtrut Larus argentatus är rödlistad (VU), och häckar, utöver mer naturliga 

miljöer som småöar vid havskust och i sjöar, inte sällan på hustak i stads- och 

industrimiljöer. Även silltruten Larus fuscus (NT) är en art som på senare år 

börjat häcka på hustak i urbana miljöer utöver sina typiska häckningsmiljöer i 

kolonier på små öar och skär i havet, om än i mindre skala än gråtruten. I Art-

portalen finns flera fynd av de båda arterna från Högsbo industriområde, men 

inga med högre häckningskriterier. Miljön bedöms dock vara lämplig för arter-

na. 

 

Industriområdets många platta hustak utgör lämpliga häckningsplatser för måsfåglar. 
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Under inventeringen den 18 maj samt i viss mån även den 27 maj spanades 

undersökningsområdets hustak noggrant av från ett par upphöjda positioner på 

bergknallar i kanten av Änggårdsbergen, så att hela den bebyggda delen av 

undersökningsområdet kunde överblickas. 

Vid inventeringstillfällena sågs gott om gråtrut i området, och även enstaka 

silltrutar. Flera par fiskmås och minst ett par strandskata konstaterades häcka 

på hustaken, men däremot noterades inga högre häckningskriterier av vare sig 

gråtrut eller silltrut, och sannolikt häckade inte arterna inom undersökningsom-

rådet under 2015. 

En bidragande orsak till de relativt stora mängderna trut och andra måsfåglar i 

området är Högsbo återvinningscentral, som erbjuder god tillgång till föda. I 

undersökningsområdet ligger även flera bagerier där visst spill sker som kan 

utnyttjas av måsfåglar. Det får anses troligast att de trutar som besöker under-

sökningsområdet gör detta i första hand för att söka föda, och häckar på andra 

ställen i omgivningarna. 

Berguv 

Berguv Bubo bubo är rödlistad (VU) och upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. 

Ett par av arten häckade i närheten av undersökningsområdet 2014. Häckplat-

sen specificeras inte på grund av artens skyddsklassning. I inledningsskedet av 

detta uppdrag var det inte aktuellt med en fältinventering av berguv eftersom 

uppdraget beställdes efter den bästa inventeringsperioden i februari-mars, och 

det bedömdes som troligt att uppgifter om paret skulle kunna fås från Tommy 

Järås, Kungälv (Fågelcentralen, f d Projekt Berguv). Emellertid visade det sig 

att Järås inte fått in några uppgifter om det aktuella paret under 2015, och vid 

inventeringstillfället den 16 april påträffades flera rester av slagna, större fåglar 

vid en bergbrant inom undersökningsområdet, en brant där arten häckat åt-

minstone under sent 1990-tal. Därför bestämdes det att en fältinventering 

skulle genomföras även av berguv, i syfte att utröna om paret bytt häcknings-

plats och börjat häcka inom undersökningsområdet. Den aktuella bergbranten 

bevakades på behörigt avstånd, men väl inom hörhåll för eventuella lätesytt-

ringar, i skymningen den 23 och den 28 april för att lyssna efter kommunikat-

ion mellan hane och hona eller få syn på inflygande fåglar, samt i skymningen 

den 12 juni för att lyssna efter eventuella tiggande ungar. 

Inget av inventeringstillfällena gav någon utdelning vid den bevakade berg-

branten, men efter skymningen den 12 juni gjordes även ett besök på 2014 års 

häcklokal, och där satt två flygga berguvsungar och tiggde ivrigt. En skymt av 

en vuxen fågel sågs också. Arten häckar således fortfarande här och utnyttjar 

säkert undersökningsområdet för födosök. Vid tillfället sågs och hördes även 

uvarna tillfälligt röra sig inom undersökningsområdet. 

Nattskärra 

Nattskärran Caprimulgus europaeus är från och med 2015 avförd från rödlistan, 

men är upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Arten har ett känt och gott be-

stånd i Änggårdsbergen där upp till fem spelande hanar rapporterats. Arten 

häckar gärna i den typ av halvöppna – öppna hällmarker och glesare tallskog 
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som är vanligt förekommande i Änggårdsbergen, även i den del som ligger 

inom undersökningsområdet. 

Nattskärra inventerades vid ett nattbesök den 11-12 juni, då lämpliga förhål-

landen för lyssning rådde (vindstilla, uppehåll). Området avlyssnades från de 

högsta punkterna i hällmarkerna strax söder om Axlemossen. Trots en delvis 

störande ljudmatta, dels från trafik, dels från högljudda ätliga grodor i Axle-

mossen, så hördes tre spelande nattskärror. Två av dem hördes i nordvästlig 

riktning från området runt Ljungheden i Änggårdsbergens centrala delar, och 

alltså väl utanför undersökningsområdet. Den tredje satt längs den höjdrygg 

som löper i sydsydvästlig riktning från Axlemossen mot Långeberg/Eklanda 

och som ligger i direkt anslutning till undersökningsområdets östra gräns. Det 

får antas att även hällmarkerna inom undersökningsområdet ingår i detta natt-

skärrerevir. 

Tornseglare 

Den rödlistade (VU) tornseglaren Apus apus är tidigare rapporterad i Artporta-

len från både Högsbo industriområde och Änggårdsbergen, men inga högre 

häckningskriterier har noterats inom undersökningsområdet. Däremot finns 

konstaterade häckningar från Otto Elanders gata, i närheten av undersök-

ningsområdet. 

Arten efterspanades den 18 och 27 maj i den bebyggda delen av undersök-

ningsområdet. Den 18 maj sågs inga tornseglare, men den 27 maj noterades 4 

ex födosöka i lufthavet ovan Högsbo industriområde. Dessutom observerades 

ett 30-tal individer i samband med hasselsnoksinventering den 29 juni. Några 

högre häckningskriterier noterades emellertid ej. Det är möjligt att det magra 

utfallet under majbesöken delvis kan hänföras till det extremt kyliga väder med 

åtföljande dålig insektsproduktion som rådde under maj, och som kan ha för-

senat artens häckningsperiod. Arten är känd för att kunna anpassa sig till peri-

oder med sämre väder genom att antingen stanna i boet i dvalliknande tillstånd 

under längre perioder eller att företa väderflyttningar, det vill säga flyga (ibland 

mycket långt) genom oväderssystem för att uppsöka bättre väder ”bakom” 

vädersystemet. Ägg och ungar i boet kan i dessa fall klara sig länge genom att 

temporärt stanna i utvecklingen (Elkins 1983). De individer som observerades 

den 29 juni verkade röra sig västerut i det regniga väder som rådde vid tillfället, 

och kan mycket väl ha varit ett exempel på den ovan nämnda väderflyttningen. 

Således behöver de inte alls höra hemma i eller ens nära undersökningsområ-

det. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det, trots avsaknad av högre häckningskrite-

rier, inte kan uteslutas att något eller några enstaka par häckar på byggnader 

inom undersökningsområdet. 

Mindre hackspett 

Den mindre hackspetten Dendrocopos minor är rödlistad (NT), och redan under 

naturvärdesinventeringen 2014 påträffades ett bo-/övernattningshål i björk-

högstubbe i sumpskogsområden i undersökningsområdets sydöstra del (Sved-

holm 2015). 
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Vid besöket den 16 april genomströvades undersökningsområdets lövskogsmil-

jöer, varvid revirhävdande fåglar (trummande och ropande) lyssnades efter och 

bo-/övernattningshål och födosöksinhack letades efter. Även lämpliga boom-

råden i form av ansamlingar av högstubbar (främst björk) och andra lämpliga 

boträd (exempelvis sälg, asp och klibbal) noterades. Vid besöket den 27 maj 

besöktes tidigare funna bo-/övernattningshål och de lämpliga miljöerna ge-

nomströvades åter, denna gång främst för att lyssna efter tiggande ungar i 

bohål, vilka brukar vara lätta att finna på grund av att de låter närmast oupp-

hörligen. 

 

Mindre hackspett, bo-/övernattningshål i björkhögstubbe. 

Den 16 april hördes en flitigt trummande mindre hackspett i björksumpskogen 

i undersökningsområdets sydöstra delar. Utöver det bohål som påträffades 

under naturvärdesinventeringen 2014 hittades ytterligare tre bo-

/övernattningshål i området (karta 4). Samtliga hål fanns i björkhögstubbar i 

sumpbjörkskogen i undersökningsområdets sydostligaste delar (objekt 18 enligt 

tidigare naturvärdesinventering). Två var nyupphackade, varav det ena i samma 

högstubbe som det tidigare funna hålet, och det tredje var av äldre datum. Vid 

uppföljande besök kontrollerades hålen och även de andra, tidigare identifie-

rade lämpliga miljöerna besöktes, men inga tiggande ungar eller andra spår av 

häckning kunde hittas. Det ena av de nyupphackade hålen var däremot bebott 

av ett blåmespar. I ett mindre hackspettsrevir brukar fåglarna hacka upp flera 

hål, varav ett används som bohål och de övriga som övernattningshål. Resulta-

tet indikerar att dessa sumpiga björkskogar helt säkert ingår i ett mindre hack-

spettsrevir, men att boet detta år sannolikt placerades utanför undersöknings-

området. 
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Spillkråka 

Spillkråkan Dryocopus martius är upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1, samt 

nyligen (2015) uppförd på rödlistan (NT). Det finns ett flertal fynd av arten i 

Artportalen från Änggårdsbergen, varav några konstaterade häckningar, men 

inga från den aktuella delen av Änggårdsbergen. Under naturvärdesinvente-

ringen 2014 noterades en fågel i tallskogen ovanför Ingela Gathenhielms gata, 

men vid den tiden på året (november) kan det ha rört sig om en omkringströ-

vande fågel. 

 

Spillkråka, födosöksinhack vid basen av talltorraka. 

Den 16 april genomströvades områdets hällmarkstallskogar, lyssnades efter 

revirhävdande (trummande och ropande) fåglar och letades efter spår i form av 

bohål och födosöksinhack. Den 27 maj gicks de lämpliga miljöerna igenom 

igen, främst för att lyssna efter tiggande ungar i bohål. 

Inga spillkråkor påträffades under inventeringen, och inte heller några bohål, 

vare sig gamla eller färska. Däremot hittades typiska födosöksinhack vid basen 

av talltorrakor på två ställen (karta 4), men de bedömdes inte vara särskilt 

färska. 

Sannolikt häckar arten längre in i Änggårdsbergen, och det bedöms som myck-

et möjligt att den del av Änggårdsbergen som ingår i undersökningsområdet 

ingår i utkanten av ett revir, men inslaget av lämpliga boträd som talltorrakor 

eller äldre aspar är antagligen för litet för att häckningen skall ske här. 

Trädlärka 

Trädlärkan Lullula arborea är skyddad enligt EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Arten 

är rapporterad flertalet gånger från Ljungheden i centrala Änggårdsbergen, 
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men det finns även ett fynd av en sjungande fågel söder om Axlemossen 2013. 

De öppna hällmarkerna och hällmarktallskogarna är lämpliga miljöer för arten. 

Trädlärka eftersöktes främst vid besöket den 16 april, då undersökningsområ-

dets hällmarker genomströvades och arten lyssnades efter. Dessutom lyssnades 

efter arten i samband med nattskärreinventering den 11-12 juni, eftersom det 

inte är ovanligt att trädlärkor sjunger nattetid under den senare delen av häck-

ningssäsongen. 

Inga trädlärkor sågs eller hördes under inventeringen, och sannolikt häckade 

inte arten inom eller i direkt anslutning till undersökningsområdet 2015. 

Hämpling 

Hämplingen Carduelis cannabina var vid undersökningarnas inledande rödlistad, 

men avfördes från rödlistan i samband med införandet av 2015 års lista. En-

staka fynd av arten finns rapporterade från både Änggårdsbergen och Högsbo 

industriområde, och hällmarkerna i undersökningsområdet kan betraktas som 

en lämplig häckningsmiljö för arten. 

Arten efterspanades i hällmarkerna, i synnerhet vid inventeringstillfället den 16 

april, men även vid övriga dagbesök i området. 

Inga hämplingar noterades, och arten häckade sannolikt ej inom undersök-

ningsområdet 2015. 

Övriga arter 

Här listas ett antal övriga arter av intresse som observerats under inventering-

arna, om det bedömts som att de kan häcka inom undersökningsområdet. Det 

gäller ett antal rödlistade arter, de flesta nyupptagna på rödlistan 2015 samt 

några arter som minskat med minst 50% mellan 1975 och 2005 enligt Svensk 

häckfågeltaxering och därmed skall ges speciell uppmärksamhet vid tillämp-

ningen av Artskyddsförordningen. Dessa anges med (50%). 

Hussvala 

Hussvala Delichon urbicum är nyligen uppförd på rödlistan (VU). Den 27 maj 

iakttogs två exemplar födosökande över Högsbo industriområde, men inga 

högre häckningskriterier noterades. Arten häckar helst på byggnader och det 

bedöms som möjligt att den häckar i bebyggda delar av undersökningsområdet. 

Trädpiplärka 

Trädpiplärkan Anthus trivialis (50%) har observerats flerstädes i Änggårdsbergs-

delen av undersökningsområdet, där även häckning konstaterats i form av tig-

gande ungar. Bedöms häcka med flera par inom undersökningsområdet. 

Järnsparv 

Av järnsparv Prunella modularis (50%) har 2-3 hanar hållit permanenta revir i 

Änggårdsbergsdelen av undersökningsområdet. Bedöms kunna häcka med 2-4 

par. 
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Rödstjärt 

En häckning av rödstjärt Phoenicurus phoenicurus (50%)  konstaterades i Äng-

gårdsbergsdelen av undersökningsområdet, och därtill ytterligare någon sjung-

ande hane. Bedöms kunna häcka med 2-4 par. 

Entita 

En entita Poecile palustris (tidigare rödlistad) påträffades i en ravin med lövskog i 

undersökningsområdets sydöstra delar den 16 april. Bedöms kunna häcka med 

något par i området. 

Kråka 

Kråka Corvus corone (50%) noterades flerstädes i undersökningsområdet vid 

inventeringstillfällena, och minst två häckningar konstaterades också i de be-

byggda delarna av undersökningsområdet samt i kanten av Änggårdsbergen 

nära skjutbanan. Bedöms häcka med minst 2 par i området. 

Stare 

Staren Sturnus sturnus är nyligen upptagen på rödlistan (VU) och minst två 

häckningar konstaterades, den ena troligen i de västra delarna av undersök-

ningsområdet, där fåglar sågs med mat i näbben vid Pågens, den andra i under-

sökningsområdets sydostligaste del, där fåglar sågs flyga in med mat i skogen 

efter att ha födosökt på kriminalvårdsanstaltens rastgård. Bedöms häcka med 

minst 2 par i området. 

Gråsparv 

En häckning av gråsparv Passer domesticus (50%) konstaterades i undersöknings-

områdets sydvästra hörn, mellan Pååls/Pågens bageri och Statoil vid Marconi-

motet. Flera gråsparvar observerades i närheten och sannolikt häckar några par 

av arten, som ofta häckar i glesa kolonier, där. 

Gulsparv 

Gulsparven Emberiza citrinella är nyligen upptagen på rödlistan (VU), och på-

träffades i Änggårdsbergsdelen av undersökningsområdet, där åtminstone ett 

par höll revir i hällmarkerna. Bedöms häcka med något eller några enstaka par i 

området. 

 

Övriga intressanta fynd 

Grenigt kungsljus 

I samband med inventering av hasselsnokshabitat den 27 juni upptäcktes ett 

ensamt, stort exemplar av det rödlistade greniga kungsljuset Verbascum lychnitis 

(VU) på grusytan mellan skjutbanan och Flatåsmotet (karta 4). Denna art är 

sällsynt och förekommer främst på störd mark såsom vägkanter, åkerkanter, 
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ruderatmarker och bangårdar. Eftersom endast en individ fanns och arten ej är 

tidigare noterad från lokalen kanske förekomsten ska betraktas som tillfällig. 

 

 

Grenigt kungsljus. 

Tillägg: Kavelhirs 

I samband med ett privat besök i området av rapportförfattaren den 27 juli 

hittades ytterligare en rödlistad art, nämligen kavelhirs Setaria viridis (NT). En 

planta växte bland upplagt grus på upplagsplatsen i undersökningsområdets 

sydligaste del (objekt 33 i tidigare gjord naturvärdesinventering (Svedholm 

2015)). Liksom det greniga kungsljuset är detta en art som kan dyka upp tillfäl-

ligt på ruderatmark av olika slag, och förekomsten bör inte betraktas som bo-

fast. 

 

Känslighetsbedömning 

Det finns ingenting i resultatet av dessa inventeringar som motiverar en för-

ändring i den tidigare bedömningen av känslighet för byggnation (Svedholm 
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2015). De fynd av känsliga arter som gjorts är i huvudsak koncentrerade till 

”Änggårdsbergsdelen” av undersökningsområdet, vilken tidigare bedömts vara 

mest känslig för byggnation. 
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