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Två stycken mindre grönområden och ett område med trädrader har bedömts med avseende på 

värden för biologisk mångfald. Områdena redovisas för sig i text och bild nedan. Områdena var 

tillräckligt små för att kunna undersökas utförligt varför inga ytterligare naturvärdesinventeringar 

anses nödvändiga. 

 
Översiktskarta. 

1. Skogsdunge i grönstråket vid Smaragdgatan 

Området består av en skogsklädd mindre höjd i anslutning till bebyggelse och vistelseytor vid 

Smaragdgatan. Naturmiljön utgörs framförallt av gles hedekskog med flera grövre träd. På ett något 

fattigare parti i sydvästra delen av höjden växer företrädesvis tall och i områdets östra del är marken 

blötare och bevuxen med asp , björk och sälg. I området finns också inslag av lönn, oxel, fågelbär och 

fläder. 



Området bedöms generellt ha påtagliga till höga naturvärden med ett flertal element som är 

värdefulla för biologisk mångfald. Flera av ekarna är grova och uppvisar vedblottor och savflöden 

som är mycket viktiga för många insekter. Påväxt av signalarten glansfläck (Arthonia spadicea) 

indikerar skogliga naturvärden kopplade till grövre träd och jämn luftfuktighet. I området finns flera 

döda träd och flera döda ekar hade hackmärken från hackspett. Trädslagsvariationen, beskuggade 

lodytor på sten, äldre sälgar, torrakor och ett stenröse är ytterligare värdeelement som utgör 

förutsättningar för många arter av fåglar, insekter, svampar, mossor och mindre däggdjur. Då 

skogsdungen dessutom ligger i ett i övrigt hårt exploaterat område fyller det en stor funktion  som 

spridningslänk för den biologiska mångfalden. Skogsdungen bedöms inte som lämplig för byggnation. 

Vid översiktlig bedömning och sökning på artportalen noterades inga skyddade eller rödlistade arter i 

området. 

 
Brynzon med grövre ekar.           Vedblotta på ekstam.                    Hackmärken av hackspett. 

2. Trädrader längs Briljantgatan 

Trädraderna består av 29 st planterade lönnar med en diameter om ca 25-45 cm. Träden är bevuxna 

med en relativt stor mängd lavar, men inga särskilt skyddsvärda arter noterades vid bedömningen. 

Vid sökning på artportalen noterades ej heller några skyddade eller rödlistade arter i området. 

Träden ingår i en allé och är således skyddade av biotopskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 11 §. För att 

utföra åtgärder som påverkar träden negativt krävs dispens. Dispenser utfärdas av Länsstyrelsen. 

 
Allé längs Briljantgatan.    



 

 

3.  Grönområde vid Rubingatan 

Området består av en nyligen röjd och gallrad trädmiljö i anslutning till en igenväxande grusplan och 

mötande gångvägar. Trädskiktet utgörs av ek, oxel och björk med stamdiameter om ca 30-50 cm. 

Inga särskilt skyddsvärda arter eller värdeelement noterades vid bedömningen och sökning på 

artportalen. Trädmiljöerna kan ha visst värde som spridningsstråk för olika arter och vid byggnation i 

området är det önskvärt att så stor andel som möjligt av träden sparas. Öster om grusplanen och 

gångvägen växer några exponerade halvgrova ekar som har potential att i framtiden utveckla högre 

naturvärden. Det är önskvärt att även dessa sparas vid eventuell exploatering. 

I norra delen av området noterades ett färskt fågelbo. Fågelbon som används är skyddade av 

fridlysningen och därför ska inga nedtagningar av bon ske under tiden som fåglar har ungar, 1 mars – 

1 augusti. 

 
Karta över grönområde vid Rubingatan. 

 
Mindre ekmiljö öster om grusplanen. 


