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Sammanfattning

Exploateringsområdet består av 
ädellövskog som kan delas in i ett 
område med naturvärde (klass 3) och 
ett område med höga naturvärden 
(klass 2). Höga naturvärden finns 
främst i exploateringsområdets södra 
delar. De flesta naturvärden är knutna 
till grova och äldre träd samt till den 
mycket kuperade terrängen. I detta 
område förekommer även den 
rödlistade asken (VU).

I anslutning till planerad utbyggnad 
förekommer 19 naturintressanta träd 
samt en platå med äldre ekar. De flesta 
av dessa kommer troligen att 
försvinna.

Området är lämpligt som 
födosöksområde för mindre hackspett. 

Mindre hackspett observerades 2006 men har inte kunnat konstateras i år under arbetet 
med naturvärdesinventeringen. Enligt en utredning som Naturcentrum (2012) har gjort 
påverkas beståndet av mindre hackspett i närområdet inte nämnvärt om ett litet 
födosöksområde för mindre hackspett tas i anspråk. Det kan däremot bli konsekvenser 
på populationsnivå om fler små, lämpliga miljöer försvinner efter hand i kommunen.
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Landskapsanalysen visar att 
landskapet kan delas in i tre 
huvudsakliga karaktärer eller 
landskapstyper. Särskild hänsyn bör 
visas dessa områden. 

1.Den branta slänten närmast 
Humanisten

2.Ståtliga lövträd och platåer mellan 
Volrat Thamsgatan och Lennart 
Torstenssonsgatan

3.Berg-i-dagen, krattek och utsikt

Exploateringsområdet är svårtillgängligt för rekreation på grund av höjdskillnaderna. 
De största rekreationsvärdena finns därför utanför exploateringsområdet och berörs ej 
av planerat bebyggelseprojekt. 
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och syfte

Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, arbetar med att ta fram en detaljplan för 
bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och Renströmsparken. Planområdet 
är beläget i stadsdelarna Lorensberg och Johanneberg, ca 2 km sydost om Göteborgs 
centrum. Planområdet ligger i grönområdet, östra kanten av Trollspisberget, i 
anslutning till Humanisten. I norr ligger Renströmsparken och i sydost ligger 
Carlandersplatsen. Fastigheten Johanneberg 15:26, ligger i planområdets sydligaste del 
i anslutning till Volrat Thamsgatan.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för tillbyggnad av universitetets, 
Humanistens, lokaler med ca 7000 kvm verksamhetsyta vid Renströmsparken och att 
möjliggöra nybyggnad av bostäder samt verksamheter vid Carlandersplatsen med ca 
10.000 kvm och med ca 20-25 bostäder i anslutning till Volrat Thamsgatan.

Calluna AB fick i december 2011 i uppdrag att göra en natur- och landskapsanalys av 
ett område vid Högåsberget, sydväst om Humanisten. Natur- och landskapsanalysen 
kommer att vara ett viktigt underlag i diskussionerna angående var och hur man skall 
placera in den nya bebyggelsen i landskapet utan att förstöra det befintliga 
kulturlandskapets särart och uppbyggnad samt viktiga biotoper för växter och djur. 
Kulturmiljöaspekter har inte ingått i uppdraget eftersom det finns en särskild 
utredning för detta.

1.2 Exploaterings- och inventeringsområde

Exploateringsområdet (det vill säga det område inom vilken byggnation planeras) 
ligger norr om Carlandersstigen (fastigheterna Johanneberg 15:26 och 15:18), väster om 
Carlandersplatsen och fastigheten Lorensberg 21:1 (Humanisten) och söder om 
Renströmsparken/ Lennart Torstenssonsgatan (se figur 1). Områdets avgränsning mot 
väster ligger ca 90 – 100 meter från Carlandersplatsen.

För naturmiljöutredningen motsvarar exploateringsområdet det område där detaljerad 
naturvärdesinventering har skett. Därutöver har skogsområdet runtomkring 
exploateringsområdet studerats översiktligt. 

För landskap och rekreation har inventering utförts i ett område som är större än 
exploateringsområdet (motsvarande området väster om exploateringsområdet i figur 
1).
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Figur 1. Exploateringsområde vid Carlandersplatsen och Renströmsparken. Inventeringarna för natur, landskap 
och rekreation har skett översiktligt även utanför exploateringsområdet. 

1.4 Läsanvisning

Sammanfattningen redovisar de viktigaste resultaten i natur- och landskapsanalysen. 
Övriga kapitel innebär en fördjupad och detaljerad beskrivning av utredningen. 

! ! ! ! ! ! ! !
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2. Naturutredning
2.1 Allmän beskrivning av området

I inventeringsområdet förekommer enstaka asfalterade stigar samt naturstigar i 
terrängen. Stigar och gångvägar används frekvent över hela området och mycket folk 
sågs i området under naturvärdesinventeringen. 

I främst södra delen förekommer kuperad block- och rasbrantterräng med lågväxta 
lövträd i torrare områden samt äldre och grövre lövskog där jordmånen är tjockare. 
Den kuperade terrängen lutar från väster mot främst öster och sydöst. 

I området finns gott om gamla träd med inblandning av yngre träd samt enstaka 
kvarstående och liggande döda träd. Ek dominerar men även andra lövträd 
förekommer, som bland annat asp, al, bok, ask och björk. De äldsta och grövsta träden 
förekommer i inventeringsområdets södra del. 

Självföryngringen i området är välutvecklad och buskskiktet består främst av unga 
lövträd samt hassel och kaprifol. 

I fältskiktet förekommer en hög andel vitsippor på lite friskare mark och mot lite 
torrare områden mot toppen av berget förekommer mycket blåbär. 

Bottenskiktet bildar en gradient från västra delen av området mot östra. På höjderna 
förekommer torrare områden och i bergsskrevorna och längre mot öst förekommer mer 
frisk mark som består av en jordmån med nerbruten lövförna. 

2.2 Metodik 

2 . 2 . 1  N a t u r v ä r d e s i nve n t e r i n g  ( N V I )

Metoden för naturvärdesinventering (NVI) har utvecklats av Calluna AB. Metoden 
möjliggör jämförelser mellan olika typer av miljöer som skog, vattendrag och 
betesmarker för att det i förlängningen ska kunna tas miljöhänsyn i samband med 
exploateringsprojekt. Alla naturtyper klassas på en gemensam skala utifrån ekologisk 
funktionalitet i respektive naturtyp. För varje naturtyp och enskilt objekt finns 
huvudkomponenter som krävs för att uppnå en ekologiskt fungerande miljö och 
värdekomponenter som bidrar till artrikedom och variation i ett område (se vidare 
under ”Fältbesöket” nedan). Bedömningen av förekomst av huvudkomponenter och 
värdekomponenter är den viktigaste grunden för klassning av natur enligt NVI.

NVI bygger på nationella inventeringsmetoder som bl.a. Nyckelbiotopsinventeringen 
och Ängs- och betesinventeringen. Dessa båda inventeringar har också arbetats in i 
NVI. Inventering enligt NVI kräver gedigen grundutbildning i naturvård, utbildning i 
NVI och erfarenhet från naturvärdesinventering och naturvärdesklassning.

Naturvärdesklassningen görs på en tregradig skala: naturvärde, högt naturvärde och 
mycket högt naturvärde (se tabell 1). Klassningen är oberoende av vilken påverkan 
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som blir på området. Detta vägs in senare i processen i och med 
konsekvensbedömningen. På kartorna används vedertagna klassningsfärger, röd (klass 
1), gul (klass 2), grön (klass 3). 

Samtliga objekt i en genomförd inventering finns att tillgå digitalt via GIS. Digital 
lagring av insamlade data möjliggör att på ett effektivt sätt arbete med t.ex. val av 
korridor i utredningsskeden och analyser av t.ex. biologisk infrastruktur och planering 
av skyddsåtgärder i planskedet.

Fältbesöket

Vid fältbesöket avgränsas objekten, de beskrivs och får en preliminär naturvärdesklass. 
Objekt som bedöms ha högre naturvärden inventeras noggrannare. I fält eftersöks s.k. 
huvudkomponenter för olika miljöer t.ex. gammal skog med karaktärer som berättar 
att den har utvecklats fritt under en längre tid eller en betesmark med en lång historia 
som naturlig fodermark. Detta kompletteras med att eftersöka värdekomponenter som 
bidrar till artrikedom och variation i ett område. Exempel på värdekomponenter är 
källflöden, döda och döende träd, vattensamlingar eller grova lövträd. Förekomst av 
signalarter (i skog) (Nitare J, 2000) och rödlistade arter (Artdatabanken) (Gärdenfors U, 
2010) noteras och vägs in i naturvärdesbedömningen och klassningen.

Naturvärdesbedömning

Naturvärdena i objektet beskrivs i text och naturvärdesbedömningen görs utifrån 
insamlade data vid fältbesöket. Motivet till naturvärdesklassningen redovisas i 
objektsbeskrivningen. Landskapsekologiska funktioner beaktas och vägs in i 
naturvärdet när det kan påvisas. Ligger området i en identifierad värdefull omgivning 
med flera objekt med samma naturtyp inom ett begränsat område ökar naturvärdet på 
området.

Beskrivning

Objektet ges en detaljerad beskrivning i text och eventuella ingående delområden 
redovisas. Områdets övergripande karaktär, trädskikt, buskskikt, fältskikt och 
bottenskikt beskrivs. Artsammansättning, vegetationstyper och speciella arter samt 
speciella strukturer lyfts fram. Landskapsekologiska samband, kontinuitetsaspekter, 
graden av negativ påverkan på området, geologiska och hydrologiska faktorer beskrivs 
också. 
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Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt Naturvärdesinventering (NVI)Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt Naturvärdesinventering (NVI)Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt Naturvärdesinventering (NVI)Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt Naturvärdesinventering (NVI)

Klass NVI Kommunal 
naturvård, 
riktvärde 

Naturvärdeskriterier för klass i NVI Rekommendation
exploatering 

Klass 1
Mycket Högt 
naturvärde

Riksintresse
Länsintresse

Området har de viktigaste 
huvudkomponenter för ekologiskt 
funktionalitet intakta. Signalarter/
indikatorarter för naturtypen ska finnas. 
Värdekomponenter som skapar artrikedom 
och variation i området förhöjer värdet på 
området.
Ofta fyndplatser för rödlistade arter med 
klassen EN eller CR.

Alla objekt klassade till mycket högt 
naturvärde är känsliga för ingrepp och ska 
ej exploateras.

Klass 2
Högt naturvärde

Kommunalt intresse Området har någon eller några av de 
viktigaste huvudkomponenterna för 
ekologisk funktionalitet kvar men inte alla. 
Signalarter/indikatorarter för naturtypen finns 
i någon del av objektet. Många 
värdekomponenter som skapar variation och 
artrikedom kan ersätta förekomsten av flera 
huvudkomponenter. 
Landskapsekologiskt värdefulla områden i 
värdetrakter för en viss naturtyp kan klassas 
till högt naturvärde.
Ofta fyndplatser för rödlistade arter med 
klassen NT eller VU.

Vissa objekt i den här klassen bör ej 
exploateras.
Vissa objekt kan vara möjliga att göra 
intrång i om stor hänsyn visas.

Klass 3
Naturvärde 
(Framtidsvärde)

Lokalt intresse Området saknar de viktigaste 
huvudkomponenterna för ekologisk 
funktionalitet men har flera 
värdekomponenter intakta som gör området 
artrikt och/eller variationsrikt.
Området kan sakna de viktigaste 
huvudkomponenterna för ekologisk 
funktionalitet men har stor potential att 
utveckla dem inom 30-50 år.

Vissa objekt kan vara möjliga att göra 
intrång i om stor hänsyn visas.
Vissa objekt kan exploateras utan förlust av 
större naturvärden men de bör i möjligaste 
mån undvikas.

2 . 2 . 2  M e t o d i k  n a t u r i n t r e s s a n t a  t r ä d  ( g r ova  t r ä d )

Nedan följer en mer ingående beskrivning av de kriterier som användes för 
bedömningen av naturintressanta träd (grova träd). Samma definition på grova träd 
användes som i Callunas metod för naturvärdesinventering (NVI). Skillnaden är att vi 
vid denna inventering noterade mycket fler detaljer för de grova träden än vad som är 
brukligt vid naturvärdesinventering (NVI). Definitionen för grova träd utgår från 
trädens mått i diameter:

• Ek och bok! 80 cm 

• Tall och gran! 70 cm

• Alm och ask! 60 cm

• Sälg! ! 40 cm

• Rönn! ! 30 cm

• Övriga !! 50 cm

Träd som inte uppgick till ovanstående mått för ”grova träd” noterades ändå men som 
”framtidsträd”. Som mått på vitalitet bedömdes trädets krona och grenverk på 
inventeringsdagen. Följande kriterier användes:

• Friskt (F): > 50 % av trädet är friskt
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• Klart försämrat (KF): 50% - 20% av trädet är friskt
• Döende (D): <20% av trädet är friskt
• Dött liggande (DL)
• Dött stående (DS)

De största hoten mot grova träd, utöver exportering, är idag igenväxning men även 
askskottsjukan. Naturvärden knutna till grova träd kan vara skrovelbark, insektshål, 
större håligheter, arter med mera.

2.3 Resultat 

2 . 3 . 1 .  N a t u r v ä r d e s i nve n t e r i n g  ( N V I )

Resultatet av naturvärdesinventeringen (NVI) redovisas i figur 2 nedan samt i avsnitt 
3.2 Områdesbeskrivningar. Två områden har klassats till att innehålla naturvärden 
varav 1 med höga naturvärden och 1 med naturvärde. 

Inom inventeringsområdet identifierades den rödlistade asken (VU). Ask hittades i 
område 1. Inget fynd av ask i detta område har tidigare rapporterats i ArtDatabankens 
databas. 

Fjällkåpa hittades också inom exploateringsområdet. Den är inte rödlistad men sällsynt 
för regionen. Den återidentifierades inom inventeringsområdet på tidigare registrerad 
fyndplats (Artportalen).

Utanför exploateringsområdet har flera rödlistade arter hittats tidigare enligt 
Artportalen: mindre hackspett (NT), turkduva (NT), almsnabbvinge (NT) och gråtrut 
(NT). Förutom mindre hackspett är det inte troligt att dessa förekommer inom 
exploateringsområdet då de inte har naturmiljöerna i exploateringsområdet som 
livsmiljö. Exploateringsområdet är lämpligt som födosöksområde för mindre 
hackspett. Arten behandlas mer utförligt i avsnitt 2.3.3 nedan.

Idegran hittades utanför inventeringsområdet. Idegran var rödlistad i 2005 års rödlista 
men var inte med i rödlistan för år 2010. Förekomsten är troligen en rymling från 
närliggande trädgård och har inte inventeringsområdet som livsmiljö.
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Figur 2. Inventeringsområdet med naturvärdesklassade områden.
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2 . 3 . 2  O m r å d e s b e s k r iv n i n g a r

Område 1. Ädellövskog! ! ! !  Naturvärdesklass 2 – Högt naturvärde

Beskrivning: Område i inventeringsområdets södra del. Området består av kuperad 
terräng med rikligt med berg i dagen, klippblock och större sten samt mindre 
rasbranter. Det flerskiktade trädskiktet består främst av ädellövträd där ek dominerar 
det översta skiktet med inslag av björk, lind samt förekomster av asp och ask. Nedre 
skiktet består av yngre lövträd som bland annat lönn, björk och ek. Buskskiktet består 
av förutom unga lövträd även av bland annat hassel och kaprifol. Fältskiktet 
förekommer i en gradient med ljung och blåbär i torrare mer höglänta områden till en 
dominans av vitsippor och inslag av bland annat skogsviol, stensöta och hultbräcken i 
klippdalar och mer låglänta delar. Detta gäller även bottenskiktet som går från torrare 
delar mot väst till mer friska delar i öst och i klippdalar. Här förekommer främst 
lövförna men på vissa håll finns inslag av markmossor.

Naturvärden: Området uppvisar en relativ hög medelålder i det övre trädskiktet som 
gissningsvis ligger mellan 90-120 år. Dessutom förekommer gamla grova lövträd 
främst i områdets sydöstra del, där de äldsta ekarna uppnår en trolig ålder på 150-200 
år. Vidare förekommer grov lind och ask. Den kuperade terrängen skapar ett varierat 
område. Tillsammans med klippblock och öppningar i berget skapas gömställen, 
mikrolivsmiljö samt mindre livsmiljöer för många olika organismer som till exempel 
insekter, gnagare, reptiler och fåglar. Död ved förekommer på vissa håll inom området 
och det är främst stående döda ekar av grövre dimension samt en påtaglig mängd 
döda grenar som sitter kvar på äldre ädellövträd som har de högsta värdena. Vidare 
förekommer ett antal lågor främsta av klenare dimensioner. På vissa håll förekommer 
spår efter hackspettar på den döda veden, vilket kan indikera att området används för 
födosök under delar av året och det förekommer vedlevande insekter i den döda 
veden. Den utbredda lövförnan är en förutsättning för många mollusker samt övriga 
insekter och småkryp.  
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Figur 3. Område 1 sett från stig mot norr. Foto: Jakob Sörensen

Område 2. Ädellövskog ! ! ! ! ! Naturvärdesklass 3 - Naturvärde

Beskrivning: Område i inventeringsområdet norra del. I delar av området förekommer 
kuperad terräng men större delen består av en lutande miljö från väster mot öster. Det 
flerskiktade trädskiktet domineras av ek med inslag av bland annat asp, björk och 
förekomst av lind, lönn och al. Medelåldern på det övre trädskiktet ligger troligen runt 
70-90 år. Underskiktet består av ung lövskog där det förekommer en blandning av 
både triviala lövträd och ädellöv. Förutom ungt löv består buskskiktet även av hassel 
och kaprifol. Fältskiktet är varierande från det torrare i väst till det friskare i öst. I det 
torra förekommer främst ljung och blåbär och i det friskare bland annat vitsippa, 
stensöta och skogsviol. Bottenskiktet domineras av ett lövförnaskikt som på vissa 
ställen förekommer tjockt. På sten och klippor samt delvis på marken förekommer 
även mossor. 

Naturvärden: Det äldre lövskiktet, som domineras av ädellöv (ek), är området främsta 
naturvärde. Vidare förekommer olika element som gör att området anses ha 
naturvärde:

• den varierande terrängen samt klippblock och öppningar i berget skapar 
gömställen som bildar mindre livsmiljöer samt mikrolivsmiljöer för många 
olika organismer, till exempel insekter, gnagare, reptiler och fåglar

• död ved förekommer i området med enstaka lågor och döda stående träd
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• spritt i området finns träd med håligheter som i norra ändan har gjorts av 
hackspett

• den utbredda lövförnan är en förutsättning för många mollusker samt övriga 
insekter och maskar. 

Fjällkåpa hittades i områdets västra del vid lämningarna efter linbanan. 

Figur 4. Område 2 sett från stigen mot norr. Foto: Jakob Sörensen

2 . 3 . 3  B e s k r iv n i n g  av  k ä n s l i g h e t  f ö r  u t va l d a  a r t e r

Ask och fjällkåpa är naturvårdsintressanta arter som hittats inom inventeringsområdet 
och därför beskrivs dessa arter mer ingående nedan ur känslighetssynpunkt. 

Ett resonemang kring eventuell förekomst av övriga rödlistade arter görs också.

A s k  ( V U )

Ask tillhör kategorin sårbar (VU) på rödlistan. Asken är känslig för askskottsjuka. En 
del träd är motståndskraftiga mot askskottsjuka men inga träd har hittills uppvisat 
resistens såvitt är känt. Därför finns det stor risk för att sjukdomen slår ut större delar 
av det svenska askbeståndet. Asken är värdträd för en rad hotade arter, till exempel 
askpraktbaggen, askvårtlav, askticka och asknätfjäril. Trädet har därför en viktig roll i 
ekosystemet och bidrar i hög grad till biologisk mångfald. (Aronsson 2010)
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F j ä l l k å p a

Fjällkåpa är inte skyddad eller rödlistad, men är en för regionen mycket intressant art. 
Fjällkåpan är en av Götalands ovanligaste och mest skyddsvärda växter och de 
observerade exemplaren tillhör den sydliga populationen av växten. Denna population 
är en istidsrelikt som funnits kvar på enstaka lokaler i Götaland. De flesta tidigare 
observerade exemplar har numera dött eller är starkt minskande. I Göteborg finns få 
lokaler kvar och den sydliga populationen är därför mycket starkt hotad. Arten är 
känslig för förändringar i biotopen. (Thorsten Elfström, 2012). 

Fjällkåpan har identifierats inom exploateringsområdet men på andra sidan 
gångbanan, där exploatering inte kommer att ske, och berörs därför inte av det 
planerade exploateringsprojektet. 

Figur 5. Fjällkåpa som identifierades vid trappstegen från tidigare linbana. Den växer inom 
exploateringsområdet men berörs inte av exploateringen. Foto: Jakob Sörensen

M i n d r e  h a ck s p e t t  ( N T )

Exploateringsområdet är ett lämpligt födosöksområde för mindre hackspett. Spår efter 
födosök tyder på att hackspettar födosöker aktivt i området. Det har dock inte kunnat 
konstateras vilken hackspett som födosökt inom ramen för denna utredning. I området 
förekommer inga indikationer på att häckning förekommer i år. 

Det finns en observation av mindre hackspett utanför inventeringsområdet på 
artportalen från 2006. Den gäller adulta och juvenila individer vilket tyder på att 
häckning har förekommit i närheten av området under det året. 

Mindre hackspett är känslig för minskad födotillgång. Födotillgången under senvinter 
och vår är en begränsande faktor. Mindre hackspett födosöker i döda lövträd och är 
därmed känslig för exploatering av dess födosöksområden samt avverkning och 
röjning i löv- och blandskogar om lövträd tas bort (framför allt äldre träd) eller murkna 
grenar. Den mindre hackspetten häckar i samma bohål hela livet vilket innebär att den 
inte flyttar om födotillgången minskar. (Artportalen 2012). Om födotillgången minskar 
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flyger den istället längre sträckor för att få tag på samma mängd föda, vilket innebär 
att den förbrukar mer energi och måste hitta mer föda. 

Även i en inventering av lämpliga biotoper för mindre hackspett i Göteborgs kommun 
(Naturcentrum 2012), anges att området är lämpligt födosöksområde för mindre 
hackspett. Enligt utredningen påverkas beståndet av mindre hackspett inte nämnvärt 
om en liten del av en livsmiljö för mindre hackspett tas i anspråk. Det kan däremot bli 
konsekvenser på populationsnivå om fler små, lämpliga miljöer försvinner efter hand i 
kommunen. 

Mindre hackspettens fortplantningssområden samt viloplatser är skyddade enligt 
artskyddsförordningen, se nedan. 

Tu r k d u va ,  g r å t r u t  o ch  a l m s n a b bv i n g e

Det är inte troligt att turkduva, gråtrut och almsnabbvinge förekommer inom 
exploateringsområdet och dessa arter har därför inte behandlats vidare i denna 
utredning.

2 . 3 . 4  N a t u r i n t r e s s a n t a  t r ä d  ( g r ova  t r ä d )

Vid Humanisten förekommer 6 naturintressanta träd (tabell 1). Dessa har, förutom 
lindstammarna, inga höga värden, men bör sparas så långt det går. Träd som tas bort 
rekommenderas att lämnas som död ved på lämpliga platser i inventeringsområdet.

Tabell 1. Naturintressanta träd som förekommer vid planerad utbyggnad av Humanisten

Id Trädslag Omkrets 
(cm)

Diameter 
(cm)

Vitalitet Hot Naturvärde

1 Björk 176
56,02

F Igenväxning, 
borttagning

Vedsvampar, hög ålder, 
döda grenar, skrovelbark

2 Apel 108
34,38

F Igenväxning, 
borttagning

Blommande träd, insekter

3 Lind 206
65,57

F Borttagning Flerstammig, håligheter, hög  
ålder

4 Björk 142
45,20

F Borttagning, 
igenväxning

Skrovelbark

5 Rönn 74
23,55

DS Borttagning Död ved, vedlevande 
insekter

6 Rönn 79
25,15

DS Borttagning Död ved, vedlevande 
insekter

I områdets södra del förekommer 13 naturintressanta träd (tabell 2). Dessa har sitt 
främsta naturvärde i att vara grova, ha hög ålder och asken är även rödlistad. 
Dessutom förekommer här en platå med äldre ekar (figur 2). Om träden måste bort vid 
eventuell exploatering, rekommenderas även här att lämna ved som död ved på 
lämpliga platser i inventeringsområdet.
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Tabell 2. Naturintressanta träd som förekommer i södra delen av inventeringsområdet.

Id Trädslag Omkrets 
(cm)

Diameter 
(cm)

Vitalitet Hot Naturvärde

7 Ask 191

60,79

F Askskottsjukan Grov, rödlistad

8 Alm 178

56,66

F Borttagning

9 Ask 182

57,93

F Askskottsjukan Tvåstammig, rödlistad

10 Ask 206

65,57

F Askskottsjukan Grov, rödlistad, hög ålder

11 Ask 154

49,02

F Askskottsjukan Rödlistad

12 Ask 184

58,57

F Askskottsjukan Rödlistad

13 Ek 177

56,34

F Borttagning, 
igenväxning

Döda grenar

14 Ek 178

56,66

F Borttagning, 
igenväxning

Döda grenar

15 Ek 284

90,40

F Borttagning, 
igenväxning

Grov, död grenar, hög ålder

16 Ek 208

66,21

F Borttagning, 
igenväxning

Döda grenar

17 Ek 109
34,69

DS Borttagning Död ved, vedlevande 
insekter

18 Ek 93

29,60

DS Borttagning Död ved

19 Bok 134

4265

F Borttagning

2 . 3 . 5 .  B a r r i ä r e f f e k t

Växter och djur är beroende av olika livsmiljöer för att kunna leva och fortplanta sig. 
Förutom att dessa livsmiljöer skall förekomma behöver de även ha en viss storlek. Hur 
stora dessa livsmiljöer måste vara skiljer sig mycket mellan olika arter. När exempelvis 
bebyggelse med omkringliggande asfaltytor uppförs, skapas barriärer som påverkar 
vissa växter och djur negativt, medan andra inte påverkas alls. 
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Barriären kan i detta fall bestå av: 
• fysiska hinder, så som att byggnaden och asfaltytorna försvårar eller gör det 

omöjligt för djuren eller växterna att röra sig eller sprida sig till andra sidan 
huset eller asfaltytan, 

• störningar, så som förändrad luftfuktighet och temperatur till följd av ökade 
vindar och mera sol, vilket kan förändra de livsmiljöer som är kvar så att de 
inte längre är användbara på samma sätt för växten eller djuret, de tvingas att 
flytta på sig eller dör.

Carlanderska parken, inventeringsområdet samt övriga delar av berget samt 
Renströmsparken utgör idag ett större sammanhängande område där Eklandagatan 
utgör en barriär. Med utökad bebyggelse i inventeringsområdet kommer 
barriäreffekten att öka och spridningsvägen mellan områdena kan försvagas, vilket kan 
leda till att två mindre områden istället för ett större sammanhängande skapas. Detta 
kallas för att fragmenteringen ökar. Artgrupper som är känsliga för barriäreffekter och 
fragmentering är fåglar, svårspridda arter som svamp och mossor samt växter som 
sprider sig med frön.

Figur 6.Till vänster syns en principskiss av potentiell spridning utan byggnation och till höger 

potentiell spridning med byggnation i det aktuella utredningsområdet, för arter som är särskilt 
känsliga för fragmentering.

2.4 Slutsatser naturmiljö

Höga naturvärden finns främst i inventeringsområdets södra delar (figur 2). De flesta 
naturvärdena är knutna till grova och äldre träd samt den mycket kuperade terrängen. 
I detta område förekommer även den rödlistade asken (VU). 

I anslutning till planerad utbyggnad av Humanisten identifierades 6 naturintressanta 
träd (grova träd). I områdets södra del förekommer 13 naturintressanta träd samt en 
platå med äldre ekar (figur 2). Större delen av dessa kommer att försvinna. Det 
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rekommenderas att låta träden stå så om det är möjligt och att lägga ut de avverkade 
träden som död ved i skogsområdet som kompensation.

Området är lämpligt som födosöksområde för mindre hackspett. Enligt en utredning 
som Naturcentrum (2012) har gjort påverkas dock beståndet av mindre hackspett i 
närområdet inte nämnvärt om ett litet födosöksområde för mindre hackspett tas i 
anspråk. Det kan däremot bli konsekvenser på populationsnivå om fler små, lämpliga 
miljöer försvinner efter hand i kommunen.

En större inventering av mindre hackspett för hela Göteborg bör göras eftersom den 
mindre hackspettens fortplantningsområden och viloplatser är skyddade enligt 
artskyddsförordningen och den mindre hackspetten födosöker över ett mycket stort 
område. I en sådan större utredning kan konsekvenser av fragmentering (det vill säga 
att små naturområden i taget tas i anspråk för exploatering) på populationsnivå för 
den mindre hackspetten studeras.
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3. Landskapsanalys
3.1 Metod

Landskapsanalysen inleddes med en halv dags platsbesök. Efter denna inventering och 
instudering av eventuella befintliga beskrivningar av användningen av området, 
gjordes en analys av ingående beståndsdelar i landskapet. I ett särskilt moment 
genomfördes en värdering och känslighetsbedömning av de landskapliga värdena. 

3.2 Resultat

Landskapsanalys är ett sätt att registrera och beskriva ett landskaps olika karaktärer. I 
det arbetet görs en övergripande beskrivning av olika karaktärer och värden inom 
området, men också vilken betydelse landskapet har för intilliggande områden. Aspekter 
som undersöks och beskrivs i det aktuella området är fysiska kvaliteter och innehåll så 
som topografi, vegetation, gränser och bryn men också kvaliteter som kan benämnas 
landskapets upplevelsevärde, som utblickar, rumslighet, specifika karaktärdrag och 
upplevd tillgänglighet.

Utifrån dessa aspekter kan landskapet delas in i tre huvudsakliga karaktärer eller 
landskapstyper.

1. Den branta slänten närmast Humanisten
- Fysiska kvaliteter och innehåll
Den här delen av området präglas till största delen av den kraftigt sluttande topografin. 
Vegetationen består av mindre lövträd och ett relativt spretigt buskskikt. Utpräglade 
bryn finns i första hand ut mot gräsytan bakom Humanisten, där branta bergskärningar 
och relativt täta bryn bildar områdets nordöstra gräns. Vårens vitsippsblomning är i de 
här delarna av området ett viktig kvalitet, precis som ädellövträdens lövsprickning. 

- Upplevelsevärden
Den höga byggnaden precis vid släntfoten upplevs som väldigt påtaglig i den här delen 
av området. Känslan av att lämna staden och röra sig i naturmark störs av att utblickarna 
i sidled landar i den otillgängliga byggnaden. Rör man sig längs stigen känns området 
lite instängt, eftersom man rör sig mellan den branta slänten i väster och byggnaden i 
öster. De mest påtagliga specifika karaktärsdragen utgörs av den tydliga topografin och 
ädellövträden. Ur ett upplevelseperspektiv är det oväntade, som här utgörs av att 
naturmarken har smugit sig in i stadens mest centrala delar, ett bärande och viktigt 
särdrag för området. Naturmarken står här mot den välansade Rehnströmska parken. 
Tillsammans bildar de två ett välkänt tema i parktraditionen, det anlagda, 
omhändertagna och det vilda. De olika karaktärerna förstärker varandra och bildar 
tillsammans en helhet.
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Figur 7. Naturmarken kompletterar Rehnströmska parken och ger den ytterligare djup. Tillsammans bildar de 
två ett välkänt tema i parktraditionen, det anlagda, ansade och det vilda. Foto: Monika Levan.

- Känslighet
Områdets kvaliteter ligger inte främst i området i sig självt, utan snarare den betydlese 
det har för intilligande områden. Det fungerar som en buffert mellan den tättbebyggda 
staden och naturmarken, och är därmed med och skapar naturmarkskaraktären i området 
väster ut. Försvinner eller utarmas den bufferten kommer karaktären av naturmark att 
påverkas.

2. Ståtliga lövträd och platåer mellan Volrat Thamsgatan och Lennart 
Torstenssonsgatan
- Fysiska kvaliteter och innehåll

Områdets mellersta nivå präglas även den av topografin, men här delar sluttningen upp  
sig i tydliga platåer och branter som tillsammans bildar en intressant terrasserad 
topografi. Den karaktärsbärande vegetationen består i första hand av stora uppvuxna 
ekar, men också björk, lind och ask. Även i detta område finns buskskikt i form av 
ungträd. Det mest påtagliga brynen är det som avslutar området söder ut mot Volrat 
Thamsgatan och det ut mot Carlandersplatsen. Det senare utgörs till stor del av 
trädskiktet vars grenar breder ut sig ner till marken. I söder finns en tydligare skiktning 
med ett undre skikt av bl a hassel och hagtorn. I norr ligger brynet norr om Lennart 
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Torstenssonsgatan eftersom de stora träden gör att krontaket sluter sig över vägen. Där 
blir brynet en del av parken.

Figur 8. Bild från Carlandersplatsen. Foto: Monika Levan.

- Upplevelsevärden
Ädellövträden med sina imponerande kronor skapar tillsammans med den terrasslikande 
topografin och berg-i-dagen områdets karaktär. De uppvuxna träden får i de mera flacka 
delarna av området, där trädkronornas skuggning har gjort att undervegetationen inte 
utvecklas, en karaktär av pelarsalar med gröna helt täckande krontak. Rumsligt upplevs 
området som en serie mindre rum som öppnar sig, dels längs gångstigen och dels på 
platåerna. Utblickarna från området är begränsade på grund av de stora träden. Snarare 
upplever man att man rör sig i en grön grotta, med mer eller mindre täta väggar. 
Intrycket av naturmarken är här mer utpräglat eftersom avståndet till närliggande 
byggnader är större. Intrycket förstärks av att den nedre delen av det här området 
upplevs som relativt opåverkad av trafikljud. I de övre delarna blir ljuden från 
motorvägen mera påtagliga. 

- Känslighet
Ur ett bevarandeperspektiv är det viktigt att området inte blir för litet. Känslan av att 
befinna sig i naturen, och den effekt det har på stressade stadsmänniskor är nära kopplad 
till att vara omsluten av träd och vegetation. Kommer bebyggelsen för nära eller blir 
området naggat i kanten från flera håll försvinner den karaktären. En positiv effekt med 
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bebyggelse i området är att tillgängligheten och den upplevda tryggheten ökar, eftersom 
det kommer att röra sig mer människor i området.

3. Berg-i-dagen, krattek och utsikt
- Fysiska kvaliteter och innehåll
I områdets högsta nivå ändras karaktären. Här är det torrare, blåsigare och klippigare. 
Topografin blir än mer bruten. Platåformationerna från det lägre liggande området finns 
fortfarande kvar, men sluttningen och terrasseffekten blir mindre påtaglig närmare 
toppen. Viktiga inslag i den här delen av området är mossbevuxna klippblock och 
vindpinade ekar. Krontaket försvinner och träden formar dungar i ett mera öppet, 
bergigt landskap.

Figur 9. Mossbevuxna klippblock. 

- Upplevelsevärden
Utsikten är det största värden i den här delen av området. Synliga bevis i form av rester 
av nyårsaftonens raketer och sommarkvällarnas engångsgrillar visar att det är den här 
delen av området som besöks mest. Även vinden och ljuden från staden blir här 
betydligt mer påtagliga. Områdets topografiska brutenhet gör det intressant att klättra 
omkring i och här finns fler upptrampade stigar än i de andra delarna. 
Rumslig är den här delen mycket mera öppen än de andra. Här finns ett par trånga 
passager på väg ner från det gamla linbanefästet. I övrigt rör det sig om en öppen 
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rumslighet, som skapas av konkava formationer av berg och klippblock och ger skydd 
och stöd i ryggen för att ta in de långa utblickarna.

- Känslighet

Som beskrivits ovan är utsikten viktig för platsens karaktär och attraktionskraft. Det är 
därför viktigt att framtida byggnation tar hänsyn detta och att hushöjderna regleras för 
att kunna bevara platsen som den är. Dess skräpighet är inte tilltalande, men den visar 
att området är frekvent använt. En annan eventuell risk är att området växer igen. Idag 
är det på sina ställen mycket slyigt och det är inte otänkbart att den öppenhet och 
visuella tillgänglighet området har idag kan påverkas om inte skötseln ökar.
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Figur 10. Karta över inventeringsområdet med viktiga landskapskaraktärer.
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4. Rekreationsvärden
4.1 Metod

Landskapet är en viktig del i människors livskvalitet, överallt – såväl i vardagliga 
områden såväl som sådana som anses särskilt vackra. Därmed finns en tydlig koppling 
mellan landskapsanalys och värdering av rekreationsvärden. Till del handlar det om 
hur människor som använder områdena uppfattar och använder landskapet – ”as 
perceived by people”. Sådana berättelser är alltså av största vikt för att kunna beskriva 
landskapets värden (inklusive de rekreativa) för en fortsatt god planprocess. 

För att arbeta fram planområdets existerande och potentiella rekreationsvärden har en 
mindre kvalitativ studie genomförts, bestående av semi-strukturerade samtal med 
några boende och brukare av skogsområdet kring Bernhard Karlgrens gångväg. 

En räkning av antalet användare av park- och skogsområdet en vardagseftermiddag 
under våren 2012 mellan 15.30 och 17h gav ca 30 passerande. Det var både hundägare, 
barn och unga på väg från skola och äldre på promenad. Flera cyklister och en handfull 
joggare passerade också under de 90 minuter som räkningen genomfördes.

4.2 Resultat

Delar av området är svårtillgängligt på grund av höjdskillnaderna, men det finns delar, 
förutom gångvägen, som används för lek och för exempelvis blomplockning. Under 
den eftermiddag som området studerades rörde sig två mindre grupper av barn med 
vuxna i skogsområdets övre delar. Klättring i berg och träd. 

De delar av Näckrosparken (som enligt lokala boende sträcker sig in hela vägen i 
skogsområdet) som ligger närmast bebyggelse verkar vara de som brukas mest och 
därmed har högst rekreationspotential (figur 11). I den övre delen, mot Johanneberg, 
ligger en lekplats i anslutning till parken och parken används också för lek. Intill 
Humanisten är gångpromenaden väl använd, således både som rekreationsstråk 
(jogging, hundpromenader, promenader) och som ett gent stråk mellan 
bostadsområdena kring Volrat Tham och Humanisten-Lennart Torstenssonsgatan. 

En gångväg behövs i området. I övrigt är park- och skogsområdet alltså delvis 
svårtillgängligt, men inbjuder till lek och rekreation med sin varierade topografi. 
Kopplingen till den mer domesticerade delen av området (Näckrosparkens norra del, 
kring Näckrosparken) ger en möjlighet till en blandad rekreation med lek i skog såväl 
som på/med lekredskap och på öppna gräsytor. 
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Figur 11. Områden viktiga för rekreation i och i närheten av exploateringsområdet. 
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