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Uppdrag och undersökningsområde 
På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, har Naturcentrum AB 
inventerat häckplatser och lämpliga häckbiotoper för duvhök, sparvhök, torn-
falk och stenknäck i ett skogsområde väst om Decenniumplan, Kortedala, Gö-
teborgs kommun. Inventeringen genomfördes under december-januari 2012-
13. Det inventerade områdets utsträckning framgår av figur 1 och det har en 
areal av knappt 7 ha. 
 
Området ligger i ytterkanten av ett större skogs- och bergsområde mellan Kor-
tedala och Alelyckan, vilket betecknats som en skyddsvärd fågellokal där de 
ovan nämnda arterna är utpekade (Blomqvist m fl 1993). 
 
Inventeringen är tänkt att ligga till grund för ett förslag till ny detaljplan för 
bostäder med mera i området.  
 

 
Området domineras av hällmarkstallskog. 

Det undersökta området består av delvis mycket kuperade skogsmiljöer som 
domineras av hällmarkstallskog, men där även enstaka bestånd av gran och lärk 
samt stråk av björkdominerad, ställvis sumpig, triviallövskog förekommer. 
Skogen är mestadels yngre - medelålders, men enstaka äldre träd finns också. 
Delar av tallskogen bär spår av sentida bränder. I området finns flera branter, 
raviner och blockrika partier. 
 
 

Metoder 
Rapporten bygger på en sammanställning av publicerat material, intervjuer med 
en ornitolog med god art- och lokalkännedom samt egna fältstudier i området 
vid två tillfällen under december 2012 - januari 2013. Vid sammanställningen 
har sökningar avseende de aktuella arterna i Artportalen.se (Svalan), under pe-
rioden 2000-01-01 till och med 2013-01-14 gjorts. Även sekretessklassade ob-
servationer har begärts ut. Det finns inga rapporteringspunkter (lokaler) i Sva-
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lan inom det aktuella området. Sökningarna har gjorts i en radie av en kilome-
ter runt det aktuella området och därmed också omfattat lokalerna Alelyckan, 
Göteborg; Lärjeholm, Angered; Lärjeåns dalgång, Hjällbo samt Kortedala, Gö-
teborg med respektive underlokaler. Därmed har också möjligheten att rappor-
törer kan ha använt dessa lokaler för rapportering från inventeringsområdet 
eftersom lokaler saknas här, och sedan preciserat informationen i kommentars-
fältet, tillgodosetts. 
 
En erfaren ornitolog med god art- och lokalkännedom, Elon Wismén, Möln-
lycke (tidigare Kortedala) har också intervjuats. 
 
Två fältbesök gjordes i området, 21 december 2012 och 10 januari 2013. Ef-
tersom området är så pass litet har det under dessa besök varit möjligt att gå 
igenom området mycket noggrant. Under besöken har lämpliga häckningsbio-
toper för de aktuella arterna identifierats och avgränsats och hela området har 
genomsökts efter spår av häckningar av duvhök, sparvhök och tornfalk såsom 
exempelvis bon, spillning på marken och slaktstenar. När det gäller stenknäck 
är det inte praktiskt möjligt att leta efter säkra spår av häckning vid denna års-
tid, så för denna art har endast en bedömning av områdets lämplighet gjorts. 
 

 
Figur 1. Inventeringsområdet avgränsas av blå linje. Hela området bedöms vara lämplig 
biotop för sparvhök, med undantag för i direkt anslutning till promenadstigarna, vilka marke-
ras med gula linjer. Gröna ytor representerar lämpliga duvhöksbiotoper och den röda punk-
ten representerar ett hål av mindre hackspett. 
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Resultat 
Nedan presenteras resultatet artvis med inledande kommentarer om arternas 
respektive biotoppreferenser. 
 
Sparvhök Accipiter nisus 
Sparvhöken är inte särskilt kräsen i sitt val av häckningsmiljö, de flesta typer av 
skog tycks duga. Dock anträffas arten oftast i yngre, tät granblandskog i när-
heten av öppnare områden. Ibland kan arten häcka i omedelbar anslutning till 
bebyggelse. Boet placeras gärna på 4-8 m höjd nära stammen i en risig gran, 
men även andra träd kan användas som boträd. Sparvhöken bygger i allmänhet 
ett nytt bo inför varje häckningssäsong, varför man inom ett så här litet om-
råde inte kan vara säker på att nästa säsongs bo hamnar inom området, även 
om gamla bon skulle påträffas här. Dock brukar samma revir utnyttjas, och 
bona placeras därmed oftast i närheten av varandra. 
 
Under inventeringen hittades inga sparvhöksbon eller andra tecken på häck-
ning. Så gott som hela området bedöms dock vara en möjlig häckningsbiotop 
för arten, möjligen med undantag av promenadstigarnas omedelbara närhet. 
 
I Artportalen finns enstaka observationer under häckningstid från lokalerna 
Lärjeholm, Kortedala och Alelyckan, men inget som tyder på häckning av arten 
i eller nära inventeringsområdet. 
 
 
Duvhök Accipiter gentilis 
Duvhöken har högre krav än sparvhöken på de skogar där arten väljer att 
häcka, och den föredrar äldre, högstammig skog, gärna barrskog, men arten 
kan också häcka i ren bokskog. Den mognadsgrad som skogen har då den bör-
jar bli intressant som häckningsbiotop för duvhök sammanfaller ungefär med 
den ålder då skogen betraktas som avverkningsmogen, vilket har inneburit 
bostadsbrist med medföljande vikande populationstrender i delar av Sverige. 
Arten föredrar större, sammanhängande skogsområden (helst över 100 ha), 
men kan ibland nöja sig med mindre dungar, ned till 4-5 ha i storlek. Arten kan 
häcka i eller i närheten av städer, om bara lämpliga och tillräckligt stora natur- 
eller parkområden finns. Boet placeras helst på 10-20 m höjd, gärna i en stor 
tall eller gran, men högstammiga lövträd används också ibland som häcknings-
träd. Vanligen använder duvhöken samma bo flera år i rad, och efter ett antal 
år kan boet ha byggts på till ansenlig storlek. Det finns dock ofta flera bon, så 
kallade alternativbon, i reviret som duvhöksparet kan alternera mellan olika år. 
 
Det bör också påpekas att då duvhök etablerar sig i ett område försvinner ofta 
sparvhöken därifrån. Det är inte klarlagt om detta beror på konkurrens eller 
direkt predation. 
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Inga bon eller andra spår av duv-
hök hittades under inventeringen. 
Några ytor med träd tillräckligt 
gamla och grova för att kunna be-
traktas som lämpliga häckningsträd 
för arten, och som dessutom inte 
ligger i direkt anslutning till stigarna 
lokaliserades, se figur 1. Det gäller 
fyra små partier med äldre, hög-
stammig gran, lärk och tall. 
 
Sökningen i Artportalen ger vid 
handen att arten observerats under 
häckningstid inom en kilometer 
från inventeringsområdet vid tre 
tillfällen under 2000-talet, nämligen 
29.6 2007 vid Almanacksvägen (ca 
1 km SO om området), 23.4 2008 
vid Vårfrugatan (ca 800 m NO om  
 

Enstaka grova tallar, lämpliga för duvhök, finns i området. 

området) samt 2010 ”under häckningstid i bergsskogarna väster om Korte-
dala”. Den sistnämnda rapporten kan möjligen tyda på häckning i närheten av 
inventeringsområdet. 
 
Tornfalk Falco tinnunculus 
Tornfalken häckar numera, åtminstone i Göteborgsområdet, nästan uteslu-
tande i för ändamålet uppsatta holkar eller i gluggar eller nischer på industrier, 
kyrktorn och liknande byggnader. Ibland kan arten emellertid häcka i klipp-
branter, ihåliga träd eller gamla kråk- och skatbon. En viktig faktor är att det 
skall finnas större öppna ytor i närheten där arten kan födosöka. 
 
Inga lämpliga häckningsbiotoper för tornfalk hittades inom inventeringsområ-
det. De branter som finns är för små och för beskogade för att vara lämpliga 
som häckplatser för arten. Ett alternativ är som nämnts att arten kan häcka i 
gamla kråk- och skatbon, men inte heller några sådana återfanns inom områ-
det. 
 
I Artportalen finns inga observationer som indikerar häckning i eller i närheten 
av området. 
 
Stenknäck Coccothraustes coccothraustes 
Föredrar äldre löv- och blandskog, gärna ädellövskog eller park- och träd-
gårdsmiljöer, men kan också häcka i ren granskog om bara lämpliga födosöks-
områden finns i närheten. Boet placeras på varierande höjd i en buske eller ett 
träd, gärna i en grenklyka. 
 
Inom det undersökta området finns inga optimala miljöer för arten. Inslaget av 
ädellövträd är närmast obefintligt och inskränker sig till några klena ekar. Det 
är dock inte omöjligt att arten skulle kunna häcka inom området, men det får 
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betraktas som osannolikt, i synnerhet då mycket lämpligare häckningsbiotoper 
återfinns vid Lärjeåns dalgång N om inventeringsområdet. 
 
I Artportalen finns inga observationer av arten från eller i omedelbar närhet av 
inventeringsområdet under häckningstid, däremot finns det gott om rapporter 
med häckningskriterier från Lärjeholm och Lärjeåns dalgång. 
 
Övriga intressanta fynd 
I området påträffades spår efter två skyddade hackspettsarter under fältinven-
teringen. Dels påträffades födosöksinhack av spillkråka vid basen av två döda, 
stående tallar i områdets norra del. Vidare hittades ett bohål/övernattningshål 
av mindre hackspett i en björkhögstubbe i de västra delarna av området (se 
figur 1). Den mindre hackspetten är rödlistad (NT) och både den och spillkrå-
kan är uppförda i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv och omfattas därför av art-
skyddsförordningen. Inga bohål av spillkråka hittades, så arten häckar sannolikt 
inte inom inventeringsområdet, även om häckningsmöjligheter finns i form av 
enstaka talltorrakor. 
 

  
Högstubbe av björk med mindre hackspettshål högst upp. 

Mindre hackspettshålet återfanns i ett litet sumpigt stråk med björk. Hålet var 
inte färskt, och det går inte att säga huruvida det har fungerat som bohål eller 
övernattingshål. Arten kräver som regel minst 40 ha äldre, lövdominerad skog 
inom ett cirka 200 ha stort område, och revirets storlek ökar med lövskogens 
fragmentering. Den häckar årligen i det skogsområde mellan Kortedala och 
Alelyckan som inventeringsområdet utgör en del av, men kärnområdena är mer 
lövdominerade, till exempel nära Lärjeån, norr om inventeringsområdet. Hålet 
tyder på att inventeringsområdet ingår eller har ingått i ett mindre hackspetts-
revir. 
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Slutsatser och diskussion 
Området innehåller lämpliga häckningsbiotoper för sparvhök, duvhök och 
möjligen även stenknäck, men inte för tornfalk. Det finns inga indicier för att 
någon av de utpekade arterna häckar inom inventeringsområdet. Detta behö-
ver dock inte det betyda att området inte ingår i större revir för någon eller 
några av arterna. 

Under inventeringen återfanns spår av spillkråka och mindre hackspett. Den 
sistnämnda är rödlistad (NT) och båda är uppförda i bilaga 1 i EU:s fågeldirek-
tiv och omfattas av artskyddsförordningen. Ingen av dem bedöms häcka inom 
området, men det kan ingå i deras revir. 
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