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Sammanfattning 
  
Calluna AB genomförde en fågelinventering inom detaljplan för bostäder vid 
Torpagatan vid Östra sjukhuset under april-maj 2011. Syftet var att studera 
förekomsten av fågelarter som skyddas av Artskyddsförordningen och EU:s 
fågeldirektiv, bilaga 1. Utredningen konstaterade att inga av dessa arter häckar eller 
födosöker i området.  
 
Av uppdraget framgår att hornuggla, pärluggla och ormvråk skulle ha setts i området. 
Dessa arter noterades inte vid inventeringstillfällena men det är inte osannolikt att de 
tillfälligtvis kan uppehålla sig där. Ett högt beläget skogsområde i en urban miljö får en 
så kallad ö-effekt, det vill säga lockar förbiflygande (sträckande) fåglar att rasta 
tillfälligt. Lämpliga födosöks- och häckningsområden saknas dock i området, varför 
besöken vanligtvis blir kortvariga.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad arbetar med att ta fram ett förslag till ny 
detaljplan för bostäder vid Torpagatan i Göteborgs kommun. Planområdet är beläget 
på ömse sidor om Torpagatan, sydväst om Östra sjukhuset, drygt fem kilometer öster 
om Göteborgs centrum. Planområdet begränsas av omkringliggande bebyggelse i 
öster, söder och väster, samt i norr av ett kolonistugeområde, Torpagatan och Östra 
sjukhusets anläggningar. Planen syftar till att möjliggöra en komplettering av 
stadsdelen med moderna och tillgängliga bostäder och därmed öka underlaget för den 
service som finns i närområdet så att Stabbetorget och andra viktiga platser och 
funktioner inte utarmas. Planen tillåter att ca 280-300 bostäder med olika 
upplåtelseformer byggs i sluttningen öster om Torpagatan och på den lilla bergknallen 
väster om Torpagatan, i anslutning till daghemmet. (Stadsbyggnadskontoret 2011) 
 
Uppgifter finns om förekomst av duvhök, ormvråk, hornuggla, kattuggla och 
pärluggla i anslutning till planområdet, via brev (2009-06-08) till byggnadsnämnden 
från boende vid området. Pärlugglan ingår i EU:s fågeldirektiv och hör till de arter som 
av länsstyrelsen markeras som särskilt skyddsvärda. Hit hör även mindre hackspett 
som är rödlistad (NT). Den är känd från trakterna av Björkekärr och Delsjöområdet. 
(Stadsbyggnadskontoret 2011) 
 
Enligt Artskyddsförordningen är vissa arter fridlysta i den meningen att de inte får 
störas och att deras reproduktionsområden och viloplatser inte får förstöras. Det gäller 
t.ex. vissa groddjur och fåglar. Enligt rekommendation från länsstyrelsen bör 
fridlysningen enligt § 4 Artskyddsförordningen tillämpas på fågelarter som ingår i 
EU:s fågeldirektiv och arter som är rödlistade. (Stadsbyggnadskontoret 2011) 
 
Inga uppgifter om dessa arter förekommer i området utöver uppgifterna som nu 
inkommit från den boende i området, som angetts vara fågelkunnig. Göteborgs stad 
håller det inte för särskilt sannolikt att någon av dessa arter häckar eller ens 
regelbundet vistas i området, men för att få större säkerhet i bedömningen har man 
valt att anlita en extern konsult för att utföra en fågelutredning. 
(Stadsbyggnadskontoret 2011) 
 
Calluna AB fick i april 2011 i uppdrag av Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad att 
genomföra en fågelinventering. Syftet med fågelinventeringen var att undersöka om 
fågelarter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen förekommer i området. 
I första hand omfattade uppdraget att undersöka om duvhök, ormvråk, hornuggla, 
kattuggla, pärluggla samt mindre hackspett (NT) häckade i området eller om 
viloplatser eller födosöksområden för dessa arter (eller andra fågelarter som åtnjuter 
skydd enligt Artskyddsförordningen) fanns i området.  
  

1.2 Metodik 

Utredningsområdet inventerades genom linjetaxering, då inventeraren rör sig genom 
området, kompletterat med punkttaxering från högt belägna utsiktsplatser då 
inventeraren står stilla och spanar samt lyssnar efter fåglar. Under inventeringen 
lyssnades det även efter trummande från hackspettar. På de platser där 
utredningsområdet gränsar till grönområden har inventeringen även utförts en bit 
utanför utredningsområdets gränser.  
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För eventuella häckande rovfåglar och ugglor eftersöktes större risbon och bohål i 
äldre träd. Även spår efter andra bohål eftersöktes, särskilt med avseende på 
hackspettar (bland annat färska vedflisor på marken under boträd).  
 
Samtliga observerade fågelarter noterades och häckningskriterium angavs enligt 
metodiken för atlasinventering som finns beskrivet i Ekblom (2006).  
 
Området inventerades vid fyra tillfällen under perioden 14 april till 4 maj 2011. 
Inventeringarna skedde vid olika tidpunkter på dygnet enligt tabellen nedan (den 
redovisade tiden avser aktiv inventeringstid).  
 
Datum Inventeringstid Förhållanden 
14/4 04:50 – 06:50 Natt (gryning). Mulet, svag vind, +4°C. 
19/4 21:00 – 22:30 Natt (skymning-mörker). Helt vindstilla. 
28/4 06:10 – 08:10 Dag (morgon). Mulet, måttlig O-vind, +8°C. 

4/5 12:00 – 15:00 Dag (eftermiddag). Mest mulet, måttlig NV-vind, 
+8°C, kyligt. 

 
 



                                                                                               Fågelinventering Torpagatan 2011 
 
 
 
 
 

 9 

2. Resultat  

2.1 Allmän beskrivning av området 

Området utgörs av ett högt beläget hällmarksområde med träd i varierande ålder, en 
del döda träd och inslag av lövträd. På slänterna dominerar lövträd, främst björk, asp 
och ung ek. I högre terräng dominerar tall med enstaka äldre träd. Det finns också två 
områden med äldre granar inom utredningsområdet. Risvegetation av blåbär och ljung 
förekommer. Terrängen är delvis blockig med ytlig berggrund.  
 
En kraftledningsgata går genom området och där domineras vegetationen av björksly 
och enar. Det finns också ett nätverk av gångstigar och en elljusbelyst motionsslinga.  
 

2.2 Observerade fåglar 

Totalt noterades 33 fågelarter, varav 21 arter bedöms häcka i området. Inom området 
finns endast för Sverige vanligt förekommande fågelarter. Inga rovfåglar eller ugglor 
observerades i området. Mindre hackspett observerades inte och någon trumning 
hördes inte heller i området. Strax norr om området hördes gröngöling.  
 
Ingen av de arter som bedöms som häckande är upptagna på rödlistan eller skyddade 
enligt EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Av de arter som bedöms som 
tillfälliga/förbiflygande är silltrut och gråtrut rödlistade (NT).  
 
Ar t fö r teckn ing  

De observerade fågelarterna redovisas nedan med häckningskriterium (enligt skalan 
1 till 20), där ett högre värde anger en säkrare häckning för arten. Häckningskriterium 
1-4 anger möjlig häckning, 5-9 anger trolig häckning och 10-20 anger säker häckning. 
Närmare uppgifter framgår i Artportalen (2011) och Ekblom (2006).  
 
Art Häckningskriterium 

Spelande/sjungande arter 
Koltrast 10 
Blåmes 5 
Bofink 5 
Gransångare 5 
Grönsiska 5 
Järnsparv 5 
Kungsfågel 5 
Lövsångare 5 
Nötväcka 5 
Ringduva 5 
Rödhake 5 
Svarthätta 5 
Svartvit flugsnappare 5 
Talgoxe 5 
Björktrast 4 
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Grönfink 4 
Gärdsmyg 3 
Taltrast 3 
Trädkrypare 3 
Rödstjärt 3 
Större hackspett 2 

Tillfälliga/förbiflygande arter 
Bergfink 1 
Fiskmås 1 
Gråsiska 1 
Gråtrut 1 
Kaja 1 
Kråka 1 
Silltrut 1 
Skata 1 
Strandskata 1 
Sädesärla 1 
Trädpiplärka 1 
Ängspiplärka 1 
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3. Slutsatser 
Utredningen visar att de fågelarter som skulle eftersökas i denna fågelutredning 
saknas inom det inventerade området. Inga större risbon eller lämpliga bohål hittades i 
de äldre träden och det är därför osannolikt att ugglor och rovfåglar häckar i området. 
Några större fågelholkar noterades inte heller. Den enda uggla som sannolikt skulle 
kunna vistas i området är kattuggla och troligen besöker den då området tillfälligt. 
Inventeringen genomfördes något senare än den bästa tiden för att höra kattuggla 
(vilket är i mars), vilket möjligen kan vara orsaken till att ingen kattuggla 
observerades. De är ofta mycket tysta under ruvningstiden.  
 
Tänkbara rovfågelarter som skulle kunna häcka i området är sparvhök och duvhök. De 
är mycket svårinventerade under ruvningstid april-maj och hittas lättare när ungarna 
hörs på försommaren. Avsaknad av större risbon tyder dock på att dessa arter inte 
häckar i området, särskilt inte duvhöken.  
 
Av uppdraget framgår att även hornuggla, pärluggla och ormvråk skulle ha setts i 
området. Ett högt beläget skogsområde i en urban miljö får en så kallad ö-effekt, det 
vill säga lockar förbiflygande (sträckande) fåglar att rasta tillfälligt. Lämpliga 
födosöksområden saknas dock i området, varför besöken sannolikt blir kortvariga. 
 
Den begränsade inventeringstiden gör att vissa arter ännu inte har anlänt till området. 
Det innebär att det vid en senare inventering skulle tillkomma några arter, men det 
handlar då om vanligt förekommande arter (t.ex. grå flugsnappare och flera 
insektsätande sångararter). Området anses ha blivit välinventerat även om 
inventeringen inte täcker in en hel häckningssäsong (normalt mars – juli).  
 
Ingen av de arter som bedöms häcka i området är upptagna på rödlistan eller 
skyddade enligt EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Av de arter som bedöms som 
tillfälliga/förbiflygande är silltrut och gråtrut rödlistade (NT) men de häckar inte inom 
området. 
 
För att vara en storstadsmiljö bedöms området vara relativt lite påverkat av stadens 
buller (trafikbuller med mera).  
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Bilaga 1. Karta över utredningsområdet 
Fågelinventering har skett inom utredningsområdet och där utredningsområdet gränsar till 
grönområden har inventering skett även utanför områdets gränser.  
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