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Uppdrag och undersökningsområde 
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, har Naturcentrum AB 
genomfört en inventering av naturvärden inför program i nordöstra Högsbo, 
Göteborgs stad. 

Ingående moment är: 

- Genomgång av befintligt underlagsmaterial från Länsstyrelsen, Skogssty-
relsen, Jordbruksverket, ArtDatabanken och Göteborgs stad. 

- Fältinventering med naturvärdesbedömning och biotopkartering. 

- Bedömning av delområdenas känslighet för byggnation. 

Undersökningsområdet framgår av karta 1. Områdets västra delar domineras 
av hårt exploaterad industrimark och infrastruktur, medan de östra och norra 
delarna innehåller bergiga hällmarker och skogliga miljöer (främst häll-
markstallskog och sumpskogar samt ett par bäckraviner). I norr finns också två 
skjutbanor med öppnare miljöer. 

 

Genomgång av underlagsmaterial 

Naturreservat 
Två naturreservat finns inom undersökningsområdet (karta 1). I öster gränsar 
området till, och överlappar delvis, naturreservatet Änggårdsbergen. Detta re-
servat åtnjuter skydd för sina såväl biologiska som rekreationsmässiga värden. 
Vidare finns ett litet naturreservat inom undersökningsområdet, Högsbo peg-
matitbrott, vilket geografiskt är uppdelat i två områden (norra brottet och söd-
ra brottet). Reservatet är från början skyddat som naturminne, men är sedan 
2011 omvandlat till naturreservat. De nedlagda pegmatitbrotten är skyddade på 
grund av sina geologiska kvaliteter. 

Göteborgs stad – Natur, kultur och sociotop 
Utsnitt ur de biologiska delarna av Göteborgs stads kunskapsunderlag ”Natur, 
kultur och sociotop” har erhållits. Följande kartskikt berör undersökningsom-
rådet: 

Ekologiskt särskilt känsliga områden 
Delar av undersökningsområdet ingår i objektet Änggårdsbergen (karta 2). 
Objektet beskrivs som ett stort höjdområde med blandskog av urskogskaraktär 
i Vitsippsdalen och i övrigt med förstagenerationsskog med främst björk och 
tall. De arter som nämns berör inte den del av objektet som ingår i undersök-
ningsområdet. 
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Karta 1. Undersökningsområde och grundmaterial (1). 
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Karta 2. Undersökningsområde och grundmaterial (2). 

Fågelområden – häckning 
Delar av undersökningsområdet ingår i objektet Änggårdsbergens naturreser-
vat (med Eklanda) (karta 2). Baseras på Göteborgs Ornitologiska Förenings 
material om skyddsvärda fågellokaler (Blomqvist m fl 1993). Beskrivs som ett 
höglänt, kuperat och huvudsakligen skogsklätt område med djupa dalgångar 
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och många representerade skogstyper. Arter som nämns är bland annat bivråk, 
skogsduva, mindre hackspett, entita, smådopping, ormvråk, rörhöna, kattuggla, 
berguv, gröngöling, nattskärra, trädlärka, sydlig gråsiska och stenknäck. Områ-
det bedöms som ett klass 2-objekt. 

Fågelberg 
Högsbo pegmatitbrott anges som ett fågelbergsobjekt (karta 2). Arter som 
nämns är korp som regelbunden häckare samt berguv som tidigare häckare. 

Hasselsnok 
Berget norr om skjutbanan (karta 2) utgör ett objekt i skiktet Hasselsnok. Här 
påträffades en individ under inventering 2008 (Lithander & Nilsson 2008) och 
objektet betecknas som hasselsnoksbiotop. 

Sumpskog 
En smärre del av undersökningsområdet ingår i ett sumpskogsobjekt, baserat 
på Länsstyrelsens våtmarksinventering, se vidare under denna. 

Riksintresse 
Delar av området (karta 1) ingår i utpekat Riksintresse för naturvård NRO 
14155 Änggårdsbergen. Riksintresset har följande värdebeskrivning: ”Området 
ligger i nära anslutning till Göteborgs Botaniska Trädgård och inrymmer ett representativt 
urval av myrmarker och naturskogsbetonad ängslövskog. Vittringsfenomenen i göteborgsgnej-
sen är av stort geologiskt intresse. Arboretet omfattar en för Sverige unik och sevärd samling 
av exotiska träd från olika delar av norra halvklotet. Områdets pedagogiska värde är myck-
et högt.”. 

Våtmarksinventeringen 
Ett litet område inom undersökningsområdet, vid skjutbanan (karta 1) ingår i 
ett objekt i Länsstyrelsens våtmarksinventering. Objektet anges som sumpskog 
och tilldelas klass 2. 

ArtDatabanken 
Utsök ur Artportalen har gjorts över det berörda området. När det gäller fåglar 
finns stora mängder rapporter från det välbesökta naturområdet Änggårdsber-
gen, vilket delvis ingår i undersökningsområdet, och det är inte alltid enkelt att 
bedöma vilka observationer som gjorts inom eller i direkt anslutning till det 
sistnämnda, även om det stundom går att utläsa av observationskommentarer-
na. För fåglar har utsöket begränsats till perioden 2000-01-01 till och med 
2014-12-04 och begränsats till arter som inte bara är förbisträckande eller 
övervintrande och som bedöms kunna häcka i området.  

Det finns uppgifter om följande rödlistade och/eller skyddade arter: 
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Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 
En rapport finns från området nära pegmatitbrottet 1993 i samband med in-
venteringen för Västergötlands flora. Under Naturcentrums inventering kon-
staterades att arten är vanligt förekommande i stora delar av undersökningsom-
rådet se vidare under ”Resultat – Rödlistade och skyddade arter”. 

Naverlönn Acer campestre – rödlistad (CR) 
En rapport finns om en fröplanta i sopsand på grusytorna öster om återvin-
ningscentralen våren 2014. Arten betraktas som vildväxande i Sverige endast i 
Svedala, Skåne och detta fynd, liksom andra fynd utanför Skåne bör betraktas 
som förvildade (Olsson 1995). Flera fynd gjordes även under Naturcentrums 
inventering, se vidare under ”Rödlistade och skyddade arter”. 

Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 
En rapport finns från området nära pegmatitbrottet 1993 i samband med in-
venteringen för Västergötlands flora. Under Naturcentrums inventering kon-
staterades att arten är vanligt förekommande i stora delar av undersökningom-
rådet se vidare under ”Rödlistade och skyddade arter”. 

Hasselsnok Coronella austriaca – rödlistad (VU), skyddad enligt Artskyddsför-
ordningen samt EU:s habitatdirektiv, bilaga 4 
I Artportalen finns två fynd av hasselsnok inom undersökningsområdet, dels 
det som nämns ovan (under Göteborgs stad – Natur, kultur och sociotop) i 
samband med inventering av arten 2008, samt ett fynd från Gruvgatan våren 
2013 (karta 2). Arten uppskattar den typ av igenväxande ljunghedar och glesa 
hällmarkstallskogar som finns i Änggårdsbergen, även inom undersökningsom-
rådet och bör betraktas som bofast här (Andrén & Nilson 1991). 

Bivråk Pernis apivorus – rödlistad (VU), skyddad enligt EU:s fågeldirektiv, bilaga 
1 
En handfull rapporter finns om arten från Änggårdsbergen under häckningstid 
och utanför sträcktid, dock inga med högre häckningskriterier. Arten är noto-
riskt diskret under häckningen och det kan inte uteslutas att något par häckar i 
Änggårdsbergen, men knappast inom undersökningsområdet där den typ av 
äldre, högstammig skog som arten kräver i stort sett saknas. 

Silltrut Larus fuscus – rödlistad (NT) 
Några rapporter finns under häckningstid från Högsbo industriområde, men 
inga med häckningskriterier. Arten häckar stundom på hustak likt fiskmås och 
gråtrut, och det är inte omöjligt att den kan häcka inom undersökningsområ-
det. 

Gråtrut Larus argentatus – rödlistad (NT) 
Flera fynd under häckningstid finns från både Änggårdsbergen och Högsbo 
industriområde, men inga med högre häckningskriterier. Arten häckar ibland 
på hustak och industrifastigheterna i Högsbo industriområde bedöms som 
lämpliga häckningslokaler. 
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Berguv Bubo bubo – rödlistad (NT), skyddad enligt EU:s fågeldirektiv, bilaga 1 
En häckning skedde i närheten av undersökningsområdet 2014 (Tommy Järås 
muntligen) Boplatsen låg utanför undersökningsområdet, men fåglarna födo-
söker sannolikt inom området. Arten har tidigare häckat vid Högsbo pegmatit-
brott,. Branterna vid pegmatitbrottet utgör alltjämt lämpliga häckningsmiljöer 
för arten, men området är utsatt för störningar från såväl industriverksamhet 
som friluftsaktiviteter (till exempel bergsklättring). 

Nattskärra Caprimulgus europaeus – rödlistad (NT), skyddad enligt EU:s fågeldi-
rektiv, bilaga 1 
Arten har en god stam i Änggårdsbergen med upp till fem spelande hanar rap-
porterade samtidigt. De flesta observationerna har gjorts i anslutning till ljung-
heden i de centrala delarna av Änggårdsbergen, men miljön i de delar som in-
går i undersökningsområdet med ljunghed och hällmarkstallskog bedöms som 
lämplig för arten och kan säkert ingå i ett eller flera nattskärrerevir. 

Tornseglare Apus apus – rödlistad (NT) 
Ett flertal fynd av arten under häckningstid finns från såväl Änggårdsbergen 
som Högsbo industriområde, dock inga med högre häckningskriterier inom 
undersökningsområdet. Arten häckar i södra Sverige så gott som uteslutande 
på byggnader av olika slag, och det bedöms som troligt att något eller några par 
häckar i industriområdet, inom undersökningsområdet. 

Spillkråka Dryocopus martius – skyddad enligt EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. 
Flera fynd finns från Änggårdsbergen under häckningstid, även inom under-
sökningsområdet. Enstaka konstaterade häckningar finns också, men det är 
oklart om dessa skett inom undersökningsområdet. Hällmarkstallskogarna 
inom undersökningsområdet bedöms som lämpliga häckningsmiljöer för arten 
och en fågel sågs också under inventeringen (se vidare under ”Rödlistade och 
skyddade arter). Dock påträffades inga spår i form av bohål eller födosöksin-
hack. 

Mindre hackspett Dendrocopos minor – rödlistad (NT) 
Många rapporter finns under häckningstid från Änggårdsbergen, även inom 
undersökningsområdet, exempelvis från björksumpskogen mellan Gruvgatan 
och Axlemossen. Även enstaka konstaterade häckningar, men det är oklart om 
någon av dessa skett inom undersökningsområdet. Björksumpskogarna inom 
undersökningsområdet bedöms som lämpliga häckningsområden för arten, och 
ett bo-/övernattningshål hittades även under inventeringen, se vidare under 
”Rödlistade och skyddade arter”. 

Trädlärka Lullula arborea – skyddad enligt EU:s fågeldirektiv, bilaga 1 
Flera rapporter om sjungande trädlärkor under häckningstid finns från Äng-
gårdsbergen, de flesta från ljungheden i bergens centrala delar, men även ett 
fynd från 2013 söder om Axlemossen vilket bör vara i direkt anslutning till 
eller möjligen inom undersökningsområdet. Hällmarkerna inom undersök-
ningsområdet bedöms som lämpliga häckningsmiljöer för arten, och kan möjli-
gen ingå i ett revir. 
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Hämpling Carduelis cannabina – rödlistad (VU) 
Enstaka fynd under häckningstid finns från Änggårdsbergen samt ett fynd i 
lämplig biotop på lokalen Högsbo industriområde i juni 2007. Ljunghedarna 
inom undersökningsområdet skulle kunna utgöra häckningsmiljöer för arten. 

I övrigt finns inga fler noteringar om skyddsvärda miljöer eller arter inom un-
dersökningsområdet. 

 

Naturvärden och biotopkartering 

Metod och resultat 
Biotopkartering och naturvärdesbedömning där naturvärdesklassningen följer 
svensk standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) genomfördes vid 
tre fältbesök den 13, 19 och 20 november 2014. Totalt avgränsades 37 objekt 
med naturvärden (karta 3). Av dessa bedömdes 20 tillhöra naturvärdesklass 4 
(visst naturvärde), 15 bedömdes tillhöra naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvär-
de) och 2 bedömdes tillhöra naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). 

Objektsbeskrivningar 

 
Bäckravin i objekt 1. 

1. Bäckravin 
Bäckravin dominerad av yngre – medelålders björk och ek med inslag av en-
staka klibbalar. Måttligt inslag av död ved och sparsamt fältskikt. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Karta 3. Naturvärdesobjekt och artnoteringar. 
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Äldre, murgrönedraperad sälg i objekt 2. 

2. Lövskog/trädgårdar 
Koloniträdgårdar omgivna av grova lövträd (sälg, hästkastanj, ek, björk). Träd-
gårdarna med bärbuskar och trädgårdsväxter av olika slag bidrar till god varia-
tion i objektet. Även utanför trädgårdarna finns rikligt med förvildade träd-
gårdsväxter, exempelvis skunkkalla och strutbräken. 

Värdearter: 
Strutbräken Matteuccia struthiopteris – signalart (får här emellertid sannolikt be-
traktas som förvildad) 

Murgröna Hedera helix – signalart, fridlyst (det kan dock inte uteslutas att mur-
grönorna i detta objekt är odlade och/eller förvildade) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

3. Sandmiljö 
Artificiell sandmiljö på pistolskyttebana, ständigt utsatt för störning och slitage. 
Vegetationen domineras av raggmossor, hårbjörnmossa och stängellav med 
rika inslag av blommande växter såsom gråfibbla, rölleka, vildmorot, blåeld och 
äkta johannesört. Här och var finns små, öppna sandblottor. Miljön bedöms 
vara betydelsefull för insekter, både som sandmiljö och för sin blomrikedom. 

Värdearter: 

Ringhätting Pholiotina arrhenii – sällan rapporterad men troligen förbisedd 
svamp. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Sandmiljö på pistolskyttebanan (objekt 3). Vajrarna som syns är upphängningsanordningar 
för måltavlor. 

 
Igenväxande hällmarker är vanliga i undersökningsområdet, här i objekt 15. 

4, 12, 15, 28, 31. Hällmarker 
Öppna hällmarker/igenväxande ljunghedar/hällmarkstallskog med ljung, en, 
tall, björk samt inslag av bärande träd och buskar såsom rönn, oxel och brak-
ved. Objekten är varierande och mosaikartade i sin karaktär och helt öppna 
hällmarker varvas med buskmarker och medelålders hällmarkstallskogar. Här 



Naturvärden i nordöstra Högsbo, Göteborgs stad 
Underlag för program Naturcentrum AB 2015-01-20 

 14 (40) 

och där finns även äldre tallar. Delar av objekt 12 visar spår av att relativt nyli-
gen ha brunnit. 

Värdearter: 

Kantarellvaxskivling Hygrocybe cantharellus - signalart 

Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum – signalart (dock lägre signalvärde i 
sydvästra Sverige) 

Blåmossa Leucobryum glaucum – signalart (dock lägre signalvärde i sydvästra Sve-
rige) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 
Lodyta i objekt 5. 

5. Rasbrant med ädellövskog 
Blockrik rasbrant dominerad av yngre-medelålders alm och ask samt inslag av 
gamla, grova rönnar och oxlar. Måttligt - ställvis rikligt inslag av död ved, 
främst liggande. Här finns även gott om beskuggade, fuktiga lodytor. 

Värdearter: 

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus – signalart (dock lägre signalvärde i syd-
västra Sverige) 

Krusig ulota Ulota crispa – signalart (dock lägre signalvärde i sydvästra Sverige) 

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 

Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Gamla sälgar och pilar i objekt 6. 

6. Lövskog 
Bestånd på vallarna runt skjutbanan dominerat av äldre knäckepil och sälg, 
många ihåliga. Buskskiktet är i stora delar av objektet helt dominerat av parks-
lide. Inslaget av död ved är rikligt. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 
Konstgjord damm i objekt 7. 



Naturvärden i nordöstra Högsbo, Göteborgs stad 
Underlag för program Naturcentrum AB 2015-01-20 

 16 (40) 

7. Damm/bäck 
Mindre bäck/dike som rinner över skjutbanan och mynnar i en grävd damm 
med videsnår. Kan vara av betydelse som reproduktionslokal för groddjur. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 
Objekt 8 utgörs av en öppen, grusig yta. 

8. Öppen grusyta 
Liten yta med grus/sand och vittrad asfalt på skjutbanan. Torrängsvegetation 
med fårsvingel och krypande oxbär samt gott om blommande växter såsom 
höstfibbla, rölleka och kungsljus. Bedöms vara av betydelse för insekter. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Sandblotta i objekt 9. 

9. Sandmiljö 
Sandiga vallar och ytor vid skjutbanan med öppna sandblottor och rikligt med 
blommande växter som blåeld, kungsljus och gullkrage. Bedöms vara av bety-
delse för insekter. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 
Sälgdominerad skog i objekt 10. 
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10. Lövskog 
Ställvis sumpig lövskog dominerad av yngre sälg och alm. Måttligt inslag av 
klen död ved. 

Värdearter: 

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 
Objekt 11 är en granskog med gott om lågor. 

11. Granskog 
Medelålders, likåldrigt granbestånd med mycket död ved i form av vindfäl-
len/lågor. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

13. Brynmiljö 
Branter och brynmiljöer med bärande buskar och träd såsom oxel, rönn och 
nypon. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Blockrikt i objekt 14. 

14. Bäckravin 
Bäckravin med asp, rönn och äldre björk samt inslag av enstaka äldre tallar. 
Ställvis mycket blockrikt och rikligt inslag av stående och liggande död ved. I 
objektets sydöstra del finns även en del beskuggade lodytor. Fältskiktet är rela-
tivt glest med arter som hallon, harsyra, majbräken och träjon. 

Värdearter: 

Rävticka Inonotus rheades – signalart 

Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum – signalart (dock lägre signalvärde i 
sydvästra Sverige) 

Krusig ulota Ulota crispa – signalart (dock lägre signalvärde i sydvästra Sverige) 

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus – signalart (dock lägre signalvärde i syd-
västra Sverige) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Stråk av björkdominerad lövsumpskog går genom undersökningsområdets östra delar, här i 
objekt 18. 

16, 18. Lövsumpskog 
Sumpskog, dominerad av björk och asp med inslag av bok, lärk och ek i torrare 
delar. Skogen är relativt olikåldrig med en del äldre träd. Inslaget av död ved är 
måttligt – ställvis rikligt med en hel del björkhögstubbar. I södra delen av ob-
jekt 18 hittades även ett bo-/övernattningshål av mindre hackspett. 

Värdearter: 

Rävticka Inonotus rheades – signalart 

Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum – signalart (dock lägre signalvärde i 
sydvästra Sverige) 

Blåmossa Leucobryum glaucum – signalart (dock lägre signalvärde i sydvästra Sve-
rige) 

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus – signalart (dock lägre signalvärde i syd-
västra Sverige) 

Mindre hackspett Dendrocopos minor – rödlistad (NT) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Torrängsfragment och grottmiljöer i objekt 17. 

17. Stenbrott 
Det största av de två gamla pegmatitbrotten i området. Förutom de mycket 
höga geologiska värdena finns här också en del biologiska värden. Här finns 
exempelvis lodytor och grottmiljöer som kan vara viktiga för vissa organismer. 
På vittringsgrus nedanför branterna har fläckvis utvecklats torrängsmiljöer med 
arter som gråfibbla. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 
Objekt 19 är ett litet fattigkärr. 
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19. Fattigkärr 
Litet fattigkärr med vitmossor, pors och björk. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 
Objekt 20 är en till synes trivial gräsmatta, men med en intressant svampflora. 

20. Gräsmatta 
Gräsremsa med planterade, klena oxlar längs västra sidan av J A Wettergrens 
gata. Gräsytan är i sig högst trivial, men har en anmärkningsvärd svampflora 
med två arter jordtungor. Dessa arter uppträder i regel i exklusivare miljöer 
såsom välhävdade naturbetesmarker och ädellövskogar. Enstaka arter såsom 
fjällig jordtunga har lägre krav och kan hittas i trivialare miljöer likt denna, men 
att två jordtungearter förekommer sida vid sida i denna miljö är remarkabelt. 
Vidare kan nämnas att på rosettlavar på oxlarna påträffades den sällan rappor-
terade men säkerligen förbisedda parasiterande svampen Illosporiopsis christianse-
nii. 

Värdearter: 

Fjällig jordtunga Geoglossum fallax – signalart 

Slemjordtunga Geoglossum glutinosum – signalart 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Fjällig jordtunga, den ena av de två jordtungearter som påträffades i objekt 20. 

21. Hus-/trädgårdsrest 
Husgrund med omgivande trädgårdsrester där kulturväxter som vintergröna 
och syren finns kvarstående. I övrigt domineras objektet av yngre asp och sälg, 
och här finns relativt rikligt med klen, död ved. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. 

 
Husgrund i objekt 21. 
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22. Hällmarkstallskog 
Litet bestånd av medelålders – äldre knotiga tallar samt gamla enar på mager 
hällmark. Sparsamt inslag av död ved. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 
Äldre tallar i objekt 22. 

23. Ädellövskog 
Medelålders – äldre alm, ask och lind samt ett par grova ekar och en del yngre 
lönnar. Flera av träden har håligheter. Inslaget av död ved är sparsamt och 
buskskiktet är starkt kulturpåverkat med exempelvis snöbär. 

Värdearter: 

Skogslind Tilia cordata – signalart 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Grova ädellövträd i objekt 23. 

24. Lövskog 
Lövskog, dominerad av yngre asp, björk och ask med inslag av alm, sötkörsbär 
och äldre sälg. Måttligt – ställvis relativt rikligt inslag av död ved, främst liggan-
de. I objektets östligaste del, längs Fältspatsgatan, är travar av grov, död ved 
upplagda. 

Värdearter: 

Långfliksmossa Nowellia curvifolia – signalart (dock lägre signalvärde i sydvästra 
Sverige) 

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 

Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 

Skogsbräsma Cardamine flexuosa – signalart (bör dock här sannolikt betraktas 
som inkommen med trädgårdsavfall) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Lövskog i objekt 24. 

25. Damm 
Medelstor damm i björksumpskogen med sparsam vattenvegetation, främst 
mannagräs. Bedöms ha betydelse som reproduktionslokal för groddjur. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 
Objekt 25 är en damm omgiven av björksumpskog. 
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26. Lövskog 
Blandlövskog i blockrik sluttning med yngre – medelålders björk, asp, ek, alm 
och hassel. Inslaget av lite äldre träd ökar i norra delen av objektet. Måttligt 
inslag av död ved. Skogen är varierad och olikåldrig men inte särskilt gammal. 

Värdearter: 

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 

Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 
Blockrik blandlövskog i objekt 26. 

27. Lövskog 
Yngre skog dominerad av björk och sälg med inslag av enstaka yngre – me-
delålders alm och ask. Här finns också brynmiljöer med bärande träd och 
buskar såsom oxel, nypon och snöbär. Inslaget av klen, död ved är måttligt – 
rikligt. 

Värdearter: 

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 

Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Triviallövskog i objekt 27. 

29. Stenbrott 
Mindre pegmatitbrott. Blockrikt med beskuggade lodytor. 

Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde. 

 
Brant stupande bergvägg i objekt 30. 
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30. Bäckravin 
Liten bäckravin/kanjonbildning med mycket brant stupande bergväggar ned 
mot liten bäck. Ständigt fuktig, blockrik miljö med ymnigt mosstäcke samt 
lodytor och överhäng där arter som gaffelbräken noterades. Här finns även en 
del död ved. 

Värdearter: 

Krusig ulota Ulota crispa – signalart (dock lägre signalvärde i sydvästra Sverige) 

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri - signalart 

Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus – signalart (dock lägre signalvärde i syd-
västra Sverige) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 
Liten bäck i objekt 32. 

32. Blandskog 
Blandskog i brant dominerad av björk och tall. Träden är yngre – medelålders 
men enstaka äldre tallar finns också. En liten bäck rinner genom objektet. In-
slaget av död ved är sparsamt – måttligt. I buskskiktet finns gott om fågel-
spridda trädgårdsbuskar såsom mahonia, hybrididegran och häckberberis. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Ved- och risupplag i norra delen av objekt 33. 

33. Skräpmark 
Öppna grusytor, i norra delen upplag för timmer och ris, i södra delen för ex-
empelvis sopsand. Vedupplaget i norr skapar en koncentration av död ved och 
kan därför ses som värdefull för exempelvis vedsvampar och insekter, där de 
sistnämnda även utgör en viktig födoresurs för småfåglar. I söder har begagnad 
sopsand lagts upp, och denna innehåller ofta frön som ger upphov till en in-
tressant flora med mer eller mindre exotiska kärlväxter. Bland annat noterades 
gyllenbär, spikklubba, svinamarant, grönamarant, lindmalva och hirs. Dessa är 
dock främst av kuriöst intresse och innebär inte så höga naturvärden i sig. Där-
emot är den blomrika miljön värdefull för insekter, särskilt som det blir ett 
varmt mikroklimat längs den solexponerade, västvända bergväggen som be-
gränsar objektet i öster. 

Värdearter: 

Kantarellmussling Plicaturopsis crispa – signalart 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 
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Spikklubba var en av många exotiska arter som noterades i objekt 33. 

 
Solexponerade bergväggar och upplagd sopsand i södra delen av objekt 33. 

34. Hedlövskog 
Torrare, hedartad, ekdominerad skog med en del grova ekar samt inslag av 
medelålders-äldre björk, tall och rönn. Ställvis går berggrunden i dagen. Spar-
samt – måttligt inslag av död ved. 
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Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. 

 
Grova ekar i objekt 34. 

35. Bäckravin 
Bäckravin med lövskog dominerad av alm, ask, lönn och sälg. Enstaka grova 
almar och askar. Längs bäcken finns gamla, grova klibbalar. Inslaget av död 
ved är rikligt med flera grova lövträdslågor. 

Värdearter: 

Rävticka Inonotus rheades – signalart 

Glansfläck Arthonia spadicea – signalart 

Toffellav Anisomeridium biforme – relativt ovanlig 

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri – signalart 

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 

Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 
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Objekt 35 är en bäckravin med ädellövskog. 

36. Blandskog 
Yngre – medelålders skog med björk, ek, alm och tall samt inslag av yngre ask. 
Relativt rikligt inslag av klen död ved.  

Värdearter: 

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 

Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 
Yngre blandskog i objekt 36. 
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37. Blandskog med grova träd 
Hedartad skog med ek varav ett flertal grova träd i skogsbrynet i söder, me-
delålders tall och enstaka grövre bok. Sparsamt med död ved men enstaka torr-
rakor finns och i sydvästra delen ligger en trave upplagda ekstockar. Objektet 
bedöms egentligen ligga på gränsen mellan naturvärdesklass 2 och naturvär-
desklass 3, men eftersom det utgör en viktig länk mellan ädellövskogarna i 
Änggårdsbergen och ädellövskogsområdet söder om återvinningscentralen 
tilldelas det naturvärdesklass 2. Dessutom bedöms området ha potential att i 
framtiden utveckla mycket höga naturvärden med skyddsvärda träd med mera. 

Värdearter: 

Blekticka Haploporus tuberculosus – signalart, rödlistad (NT) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 

 
Grova ekar och bokar samt ektorraka i objekt 37. 

Rödlistade och skyddade arter 
Följande rödlistade och/eller skyddade arter påträffades under inventeringen: 

Blekticka Haploporus tuberculosus – rödlistad (NT) 
Hittades på upplagda ekgrenar i objekt 37 (karta 3). Det är oklart om grenarna 
härrör från ekarna i objektet. Arten kräver tillgång till gammal ek med kvarsit-
tande, döda eller döende grenar (Sunhede 1997), vilket finns i objektet. 
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Blekticka på upplagd ekgren i objekt 37. 

Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 
Arten är väl spridd i undersökningsområdet och är delvis beståndsbildande i 
objekt 5, 10 och 35. Främst förekommer den som småplantor eller yngre träd, 
men grövre/äldre träd påträffades i objekt 23 och 35. 

 
Småplanta av naverlönn längs Dag Hammarskjöldsledens cykelbana. 
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[Naverlönn Acer campestre – rödlistad (CR)] 
Flera småplantor hittades längs cykelbana och vid parkeringsplatser i under-
sökningsområdets nordvästra del (karta 3). Arten betraktas i Sverige som spon-
tant förekommande endast i Skåne (Olsson 1995). De aktuella plantorna härrör 
med all säkerhet från planterade naverlönnar längs Dag Hammarskjöldsleden 
och bedöms således som ospontana. 

 [Pimpinellros Rosa spinosissima – rödlistad (RE)] 
Ett bestånd hittades nära Dag Hammarskjöldsleden i höjd med skjutbanan 
(karta 3). Arten betraktas som utgången ur den svenska floran som vildväxan-
de, och fynd i denna typ av miljö betraktas i regel som förvildade (Ljungstrand 
1995). Det kan heller inte helt uteslutas att beståndet från början är planterat. 

 
Pimpinellrosbestånd nära Flatåsmotet. 

Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 
Arten är väl spridd i undersökningsområdet och delvis beståndsbildande i ob-
jekt 5, 24 och 35. Vanligen förekommer den som sly/yngre träd men äld-
re/grövre träd återfanns i objekt 23 och 35. 

Murgröna Hedera helix – fridlyst i Västra Götalands län 
Påträffades på två ställen inom undersökningsområdet (karta 3). I objekt 2 
fanns flera stora individer klängande i grova lövträd. Möjligen kan dessa exem-
plar vara planterade eller förvildade från närliggande koloniträdgårdar. I objekt 
24 hittades flera exemplar i den sydvästligaste delen, i ”tarmen” som går ned 
mot fotbollsplanen. Även dessa exemplar var relativt stora och klängde upp i 
träden, men inte heller här kan man utesluta att det rör sig om en ospontan 
förekomst, eftersom en del trädgårdsavfall påträffades på platsen. 
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Murgrönebeklängt träd i objekt 24. 

Mindre hackspett Dendrocopos minor – rödlistad (NT) 
Ett bo-/övernattningshål hittades i en björkhögstubbe i södra delen av objekt 
18 (karta 3). Lämpliga häckningsmiljöer för arten bedöms finnas främst i ob-
jekt 5, 6, 14, 16, 18 och 35, och delar av undersökningsområdet ingår sannolikt 
i ett eller ett par mindre hackspettsrevir åtminstone vissa år. 

Spillkråka Dryocopos martius – skyddad enligt EU:s fågeldirektiv, bilaga 1 
Under inventeringen iakttogs en spillkråka i en tall i sydvästra kanten av objekt 
32, mot Ingela Gathenhielms gata. Med tanke på årstiden kan det naturligtvis 
röra sig om en omkringströvande fågel från andra områden, men i de tall-
skogsbevuxna delarna av undersökningsområdet bedöms att det finns häck-
ningsmöjligheter för arten, även om inslaget av talltorrakor kunde vara större. 
Under inventeringen sågs dock inga spår av arten i form av bohål eller födo-
söksinhack. 

 

Känslighet för byggnation 
Undersökningsområdet har bedömts utifrån känslighet för byggnation av de 
olika miljöerna som karterats. Hela området har bedömts, men fokus har lagts 
vid de områden som ännu inte är bebyggda/exploaterade men som riskerar att 
påverkas vid ett eventuellt genomförande av programmet, det vill säga i syn-
nerhet ett stråk i nord-sydlig riktning mellan Änggårdsbergens naturreservat i 
öster och Högsbo industriområde i väster, samt skjutbanorna och koloniområ-
det i norr. Känsligheten har bedömts som en sammanvägning av miljöns be-
dömda naturvärden i naturvärdesinventeringen, dess ovanlighet i regionen, risk 
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för habitatfragmentering, förekommande skyddsvärda arter samt hur starkt 
dessa faktorer skulle påverkas av bebyggelse. Resultatet presenteras enligt en 
tregradig skala (1 = mycket känsligt, 2 = delvis känsligt, 3 = föga känsligt) på 
karta 4. 

 
Karta 4. Känslighet för byggnation. 
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Så gott som samtliga skogsområden som ligger i anslutning till Änggårdsbergen 
har bedömts som mycket känsliga för byggnation, dels på grund av sina faktis-
ka naturvärden, men även med avseende på fragmentering och förminskning 
av det stora, sammanhängande och förhållandevis orörda skogsområde som 
Änggårdsbergen utgör. 

Även stora delar av det begränsade skogsområdet i anslutning till Fältspatsga-
tan i undersökningsområdets centrala delar har bedömts som mycket känsliga, 
eftersom här finns påtagliga naturvärden och eftersom området bedöms som 
en viktig grön kil i bebyggelsen. 

Skjutbanorna utanför de naturvärdesobjekt som noterats består främst av väl-
gödslade gräsmattor och högörtsängar med nässlor, hallon och liknande, kvä-
vegynnade arter, omgivet av vallar som av allt att döma består av gammalt röt-
slam med för sådant typisk kvävegynnad vegetation (nässlor, fläder, jätte-
röksvamp med mera). Dessa bedöms därför ha låga naturvärden och vara föga 
känsliga för byggnation. Däremot har de objekt på skjutbanorna som bedömts 
ha naturvärden (sandmiljöer samt lövskogsmiljöer) bedömts vara delvis känsli-
ga. 

Vedupplaget samt grustippen i naturvärdesobjekt 33 har vissa naturvärden som 
är mer eller mindre beroende av den mänskliga verksamheten på platsen. Na-
turvärdena som är knutna till död ved kan bevaras genom att flytta den döda 
veden till annat lämpligt område, och andra naturvärden kan delvis bevaras 
genom att behålla solinstrålningen mot bergväggen så mycket som möjligt samt 
att ha en zon med blommande växter närmast berget. 
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