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Bakgrund 
Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Borås stad utfört en naturvärdesinventering (NVI) av 
ett område som kallas för Viskarhult 2:68. Områdets geografiska placering och den avgränsning som 
uppdraget omfattar framgår av figur 1. Syftet med inventeringen var att identifiera, dokumentera 
och naturvärdesklassa de naturvärden som finns inom området. Som ett tillägg utöver standarden 
för naturvärdesinventering har invasiva arter registrerats och koordinatsatts.  

Borås stad är med sina drygt 114 000 invånare landets trettonde största kommun. Borås är centralort 
och är efter Göteborg den största staden i Västra Götalandsregionen. Inventeringsområdet är beläget 
i Viskafors som är en av Borås stads serviceorter och ligger cirka 14 kilometer söder om centralorten. 
Området ligger norr om Åsahagsvägen, söder om Viskafors centrum och utgörs av ett bostadsnära 
skogsområde inom ett villaområde. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad har i uppdrag att undersöka möjligheterna till 
byggnation av ett LSS boende inom området. Det aktuella planområdet är enligt gällande detaljplan 
från 1975 planlagt som samlingslokal, däremot är byggrätten outnyttjad och området utgörs således 
av naturmark. Under uppdraget för detaljplanen kan planområdet komma att utökas så att 
byggnaden för boendet samt andra funktioner likt parkering, vändzon, förråd och gårdsutrymme kan 
möjliggöras inom planområdet. Naturvärdesinventeringen ska ligga till grund för framtida 
planeringsarbete och ska utgöra underlag för detaljplanen. Nästa steg i processen är därefter 
samråd.  

 

 

Figur 1: Områdesöversikt där den inventerade ytan är avgränsad med röd linje. 
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Området 
Det inventerade området har fått arbetsnamnet Viskarhult 2:68 och utgörs av ett bostadsnära 
skogsområde inom ett villaområde i den södra delen av Viskafors (figur 1). Den nuvarande 
fastigheten är cirka 2100 m² stor och utgörs av fastigheten Viskarhult 2:68. Då planområdet inte är 
fastställt och kan komma att utökas innefattar inventeringsområdet även en del av den 
omkringliggande fastigheten Viskarhult 2:45 och har en areal på 7500 m². Inventeringsområdet 
utgörs i sin helhet av ett skogsområde som enligt skogsbruksplanen består av rekreationsskog 
kombinerat med produktion av tallvirke. En gång-/cykelväg går genom området i sydvästlig-
nordöstlig riktning och en mindre skogsbäck rinner från söder till norr. Inventeringsområdet gränsar i 
söder till Åsahagsvägen, i väst till villaträdgårdar och i norr och öst fortsätter det som skogsmark 
(figur 2). 

 

Figur 2: Flygfoto över området med inventeringsområdet avgränsat med röd linje. 
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Metod 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt metod beskriven i SIS-standard SS 199000:2014 
”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) Genomförande, naturvärdesbedömning 
och redovisning” (Swedish Standard Institute 2014a och 2014b). Metoden innebär i korthet att delar 
av ett avgränsat område klassificeras utifrån förekomst av arter och biotopkvaliteter, bland annat så 
kallade värdelement, och avgränsas som naturvärdesobjekt om de uppfyller vissa kriterier. 

Detaljeringsgrad 
En NVI kan genomföras på olika nivåer och detaljeringsgrad. I detta uppdrag utfördes inventeringen 
på fältnivå enligt den högsta detaljeringsgraden som benämns som detaljerad. Det innebär att 
naturvärdesobjekt med en yta större än 10 m² eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 m eller 
mer och en bredd av 0,5 meter eller mer ska identifieras och beskrivas vid inventering i fält.  

Förstudie 
NVI på fältnivå ska inledas med ett förarbete motsvarande det arbete som görs i en NVI på 
förstudienivå. I förstudien ska tidigare dokumenterad information om naturen i inventeringsområdet 
studeras. 

Vid förstudien har följande underlag använts: 

• Utdrag från Artportalen för artfynd av naturvårdsarter i området. Samtliga arter 
registrerade inom ett område 100 m från inventeringsobjektet eftersöktes. Hämtning av 
data från Artportalen utfördes 2021-10-26. 

• Tillgängliga data från Borås stad, som kommunens grönområdesplan, naturdatabas och 
vattendragsinventering.  

• Utdrag från Trädportalen, numera samlat hos Artportalen, 2021-10-26. 
• Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2021-10-26. 
• Utdrag från Skogsstyrelsens karttjänst Skogsdataportalen 2021-10-26. 
• Länsstyrelsernas webbGIS inklusive lövskogsinventeringen för Västra Götaland 2021-10-26. 
• Kartor och ortofoto. 

Tillägg 
En NVI kan kompletteras med ett antal i standarden föreslagna tillägg. De tillägg som ingått i 
uppdraget och som redovisas i denna rapport är: 

• 4.5.2 Naturvärdesklass 4 – Naturvärdesobjekt med naturvärdesklassen 4, visst naturvärde 
har identifierats och avgränsats.  

• 4.5.3 Generellt biotopskydd - Alla områden som omfattas av det generella biotopskyddet 
enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd oavsett storlek har 
identifierats och kartlagts. 

• 4.5.4 Värdeelement – Alla värdeelement som påträffats under fältstudien oavsett om de 
ligger inom ett naturvärdesobjekt eller ej har noterats och koordinatsatts.  

• 4.5.5 Detaljerad artförekomst – Naturvårdsintressanta arter som påträffats i fält har 
koordinatsatts och redovisas med en noggrannhet på minst 25 m. 

• 4.5.6 Fördjupad artinventering – Som komplement till naturvärdesinventeringen kommer 
en fördjupad inventering av fåglar utföras inom området under våren och sommaren 20221. 

 

 
1 Efter naturvärdesinventeringen bestämdes att även groddjur skulle inventeras under våren 2022.  
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Tillägg utöver standard 

• Förekomst av invasiva arter enligt EU:s förteckning av invasiva främmande arter samt 
parkslide (Reynoutria japonica) och jätteslide (Fallopia sachalinensis),  

 

Naturvärdesobjekt och klasser 

Det finns fyra olika naturvärdesklasser: högsta, högt, påtagligt och visst naturvärde (tabell 1). Delar 
som inte når upp till kriterierna för visst naturvärde klassas som lågt värde och avgränsas inte i 
inventeringen. I den här rapporten ingår naturvärdesobjekt med visst till högsta naturvärde. Både 
biotopkvaliteter och arter ligger till grund för den sammanvägda bedömningen av naturvärdet. 

Tabell 1: De fyra naturvärdesklasserna. 

 

Objektens beskrivning  
Naturvärdesobjekten presenteras objektsvis ihop med en sammanställning över förekommande 
naturvårdsarter och värdelement inom respektive objekt (Bilaga I). För respektive naturvärdesobjekt 
redovisas följande: 

• Objekt-ID och nummer 
• Areal (hektar) och geografisk position (SWEREF99_13_30) 
• Naturtyp, biotop och i förekommande fall N2000-kod 
• Förekommande naturvårdsarter och värdeelement 
• Översiktlig beskrivning av naturvärdesobjektet 
• Naturvärdesklass  
• Motivering av naturvärdesklass 
• Representativt foto av naturvärdesobjektet 

 

  

Naturvärdesklass Benämning Beskrivning 

1 högsta naturvärde störst positiv betydelse för biologisk mångfald 
2 högt naturvärde stor positiv betydelse för biologisk mångfald 
3 påtagligt naturvärde påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald 
4 visst naturvärde viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
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Värdeelement 
Värdeelementen är indelade i ett antal huvud- och underkategorier (tabell 2). 

Tabell 2: Värdeelementen indelade i huvud- och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Träd 
Hålträd, mulm, hamlade träd, brandljud, bärande, blommande, ålder, 
grovlek, trädslag, övrigt 

Död ved Låga, vindfälle, torrträd, torraka, högstubbe, döda grenar, övrigt 
Kultur-/fornlämning Husgrund, odlingsröse, stenmur, övrigt 
Geologi Block, lodyta, bergvägg, hällmark, rasbrant, övrigt 
Vatten Sumpmark, småvatten, naturlig skogsbäck, å, övrigt 
Övrigt Gryt, övrigt 

 

I kategorin träd ingår levande träd som på något sätt utvecklat ett naturvärde. Exempel på vanligt 
förekommande naturvärdesträd är träd med bohål, bärande eller blommande träd samt gamla 
och/eller grova träd. 

Död ved är en bristvara i dagens skogar och här menas all form av död eller döende ved. Den delas in 
i liggande, lågor och vindfällen samt stående, torrträd, torrakor, högstubbar och döda grenar. Kvalitet 
och sällsynthet avgör värdet. Mängden naturlig död ved per hektar går att använda som ett mått på 
ett områdes förutsättningar till biologisk mångfald. 

Ingen skillnad har gjorts för lämningar eller spår efter människans tidigare bruk beträffande ålder och 
eventuellt lagskydd. Alla typer av element med värde för den biologiska mångfalden har därför 
angetts som kultur-/fornlämningar. Exempel på vanligt förekommande lämningar i landskapet är 
husgrunder, stenmurar och odlingsrösen. 

I kategorin geologi ingår terrängens fysiska strukturer så som block, lodytor och hällmark.  

Allt som har med vatten och dess flöde att göra tillhör kategorin vatten. Myr- och sumpmark är 
vanliga element tillsammans med skogsbäckar och småvatten. 

Vid inventeringar på översiktlig nivå utgör värdeelementen urskiljbara delar, byggstenar av en biotop, 
men på medel- och detaljnivå kan värdeelement i sig själva utgöra biotoper och naturvärdesobjekt. 
Exempel på sådana element är stenmur, myr och bäck men även solitära träd. 

Under inventeringen påträffade värdelement är listade i bilaga II. 

Artförekomst 
Alla arter, utom fåglar, som räknas som fridlysta (f), rödlistade (r), signalarter (s), typiska arter (t) eller 
övrigt skyddsvärda (o) har noterats som arter i objektsbeskrivningarna. Övrigt skyddsvärda arter är 
sådana arter som saknar annan klassifikation, men som likväl har nämnvärd betydelse för värdering 
av olika naturvärdesobjekt. Frekvensen av observationer i respektive naturvärdesobjekt är indelat i 
tre klasser: Enstaka, Flertal eller Allmän.  

Alla observerade naturvårdsarter, utom fåglar, är listade i bilaga III. Rödlistade arter är indikerade 
med endera av hotklasserna NT, VU, CR eller EN. 

Alla observationer av arter har vid sidan av redovisning i denna rapport rapporterats till Artportalen. 
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Mätutrustning och inventeringsdatum 
Under fältinventeringen av naturvärden användes en handdator av modellen Nautiz X7 med 
integrerad GPS (SiRF III) för avgränsning av objekt och registrering av observationer. 
Positionsangivelser ligger i de flesta fall inom fem meter från mätpunkten. GPS-mottagarens 
noggrannhet kan variera från dag till dag och mellan olika platser och beror bland annat på antalet 
tillgängliga satelliter, placeringen av dessa i förhållande till GPS-mottagarens position, störningar i 
atmosfären eller sikthinder så som till exempel skog. Fältbesöket ägde rum den 31 oktober och 
utfördes av Emma Lind. 
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Resultat 

Förstudier 
Förstudien av tillgängligt bakgrundsmaterial visade på fynd av naturvärdesintressanta arter inom 
inventeringsområdet eller i dess närområde.   

I närområdet, en bit utanför inventeringsområdet i nordväst, finns parkslide och jätteslide registrerat 
i Artportalen på ett antal platser. Registreringarna är från 2019–2021 och är noterade inom ramen 
för Borås stads kartläggning av invasiva arter (SLU Artportalen 2021).  

Observation av härmsångare och stjärtmes finns registrerade i Artportalen från närområdet. 
Registreringarna är från 2017 och 2021 (SLU Artportalen 2021). 

Inventeringsområdet tillhör ett större naturområde som är inventerat i Borås Stads 
Grönområdesplan och har klass III, vilket omfattar områden som är viktiga för grönstrukturen. 
Inventeringsområdet utgör bara en liten del av det beskrivna området men grönområdesplanen 
beskriver området enligt följande: ”Grönområdet söder om Nya vägen ligger mellan 
bostadsområdena i Viskafors. I området ligger Ögärdssjön. Där finns också fyra lekplatser: Åsakroken 
västra, Åsakroken östra, Lillåsavägen och Björgatan. Två mindre delar av grönområdet söder om Nya 
vägen har höga naturvärden. Viss del av området har rekreationsvärden. Inom bostadsområdena har 
området värden för lokal utveckling. Området är även av besöksvärde.” (Borås stad, 2017). 

Skyddad natur saknas inom inventeringsområdet.  
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Översiktlig beskrivning av området 
Inom inventeringsområdet har totalt tre så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. 
Ett har påtagligt naturvärde och resterande två har visst naturvärde (figur 3 och bilaga I). 
Naturvärdesobjekt med högt eller högsta naturvärde saknas.  

 

Figur 3: Karta med naturvärdesobjekten med det nummer som hänvisas till i text. Påtagligt naturvärde (klass 3) indikeras 
med ljusorange och visst naturvärde med gult. Naturvärdesobjekt med högt respektive högsta naturvärde saknas. 

Inventeringsområdet utgörs av ett bostadsnära skogsområde inom ett villaområde i den södra delen 
av Viskafors och utgörs i sin helhet av skogsmark. Enligt Sveriges geologiska undersökning utgörs 
bergarten av granitisk migmatitisk gnejs eller granit och jordarten är morän (Sveriges Geologiska 
undersökning, 2021). 

Naturvärdesobjekt 1 är det till ytan största objektet och utgörs av en lövblandad barrskog. Det 
högvuxna trädskiktet samdomineras av tall och björk med inslag av sälg samt enstaka gran, rönn, 
lönn, asp, ask och ek. Buskskiktet är mycket rikt med lövuppslag av främst rönn samt fläder, berberis, 
kaprifol, hassel, idegran och hallon. En stig eller före detta mindre väg går genom skogen som här är 
öppen. Vägen kantas av normalgrov till grov sälg som är något äldre och med förekomst av döda 
grenar (figur 4). Sparsamt med död ved, enstaka lågor omkring bäcken och döda sälggrenar. Vid 
gång-/cykelvägen växer en björk med två bohål utmejslat av större hackspett. Skogen har visst 
naturvärde med värden knutna till stort lövinslag, ett rikt buskskikt som skapar en viss skiktning, 
förekomst av hålträd samt allmänt med blommande träd i form av sälg.  
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Figur 4: Fotot visar den gamla vägen där skogen är öppen och som kantas av normalgrov till grov sälg.  

Naturvärdesobjekt 2 utgörs av en meandrande och något porlande skogsbäck med naturlig 
sträckning som rinner från söder till norr. Vattenfåran är smal och vattenföringen låg. Förekomst av 
block, sten och grus i vattenfåran, men även mer finkorniga sediment. Två lågor ligger över 
vattenfåran. Bäcken har påtagligt naturvärde och bidrar till den biologiska mångfalden i området.  

I anslutning till bäcken i norr finns ett mindre område med källpåverkad mark, naturvärdesobjekt 3 
med ett diffust utflöde av grundvatten genom markytan. Vattnet tränger både fram genom marken 
och genom den mindre slänten som ligger i den östra gränsen av området. I vattnet är det 
utfällningar av järnockra. Området är tämligen öppet och i trädskiktet växer endast klen björk, rönn 
och salix. Fältskikt med högväxta ormbunkar, älggräs, veketåg och lågörter. Objektet har visst 
naturvärde och området har hög och jämn markfuktighet och hög luftfuktighet. Förekomst av järn 
som gynnar vissa arter. 

Värdeelement 
Inom inventeringsområdet identifierades och koordinatsattes 25 värdeelement (figur 5 och bilaga II). 
De flesta (19 st), tillhör kategorin träd och är främst blommande träd i form av normalgrov till grov 
sälg. Enstaka bärande träd i form av rönn förekommer också och ett träd är ett hålträd i form av en 
björk med två utmejslade bohål. Ett värdeelement tillhör huvudkategorin vatten och är en naturlig 
skogsbäck som har påtagligt naturvärde. De sista fem värdeelementen tillhör huvudkategorin död 
ved och är tre lågor och två torrträd.  
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Figur 5: Karta med positioner för de värdeelement som registrerats vid inventeringen. Värdeelement som tillhör 
huvudkategorin död ved indikeras med ett plustecken, träd med en grön punkt, hålträd med en neongrön punkt och vatten 
med en blå fyrkant. 

Naturvårdsarter 
Fåglar 
Ingen fördjupad artinventering av fåglar utfördes, men i samband med naturvärdesinventeringen 
noterades 10 fågelarter. Tre av arterna är rödlistade enligt Rödlistan 2020: björktrast, gråkråka och 
rödvingetrast. En av arterna, större hackspett, är en så kallad nyckelart. Fältbesöket utfördes sista 
oktober och utanför häckningstid varför alla noterade fåglar, förutom rödvingetrast, är så kallade 
stannfåglar. En fördjupad artinventering av fåglar kommer att genomföras under våren och 
sommaren 2022. Inventeringen kommer utföras som en häckfågeltaxering med två besök, i princip 
enligt metoden linjetaxering, och komplettera den här naturvärdesinventeringen2.  

Groddjur 
Inga groddjur noterades under den här naturvärdesinventeringen2. Fältbesöket ägde rum sent på 
året då groddjursaktiviteten är låg och sannolikheten att påträffa groddjur liten. Två vattenmiljöer, 
en bäck och ett område med källpåverkad mark, noterades vid inventeringen. Biotoperna utgör 
troligen inte lekvatten för groddjur, men bäcken skulle teoretiskt sett kunna ha ett visst värde. 
Skogen kan utgöra födosöks- och övervintringsområde för groddjur och bäcken en spridningsväg.  

Rödlistade arter 
Fyra rödlistade arter, tre fåglar (björktrast, gråkråka och rödvingetrast) och ett träd (ask), påträffades 
under naturvärdesinventeringen. 

 
2 Resultat från fågelinventering och groddjursinventering som utförde våren 2022 har lagts till rapporten i 
efterhand i bilaga IV. 
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Den svenska rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus i Sverige. Rödlistan baseras på ett 
antal kriterier och värderar arters risk att dö ut i landet. Att en population av en art har minskat 
kraftigt, minst 15 % under 10 år eller tre generationer, är den vanligaste orsaken till att en art blir 
rödlistad. Det finns sex rödlistekategorier: kunskapsbrist (DD), nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt 
hotad (EN), akut hotad (CR) och nationellt utdöd (RE). Rödlistan motsvarar ingen skyddsstatus för 
arter och den innebär inte i sig en prioritering av vilka arter som ska skyddas och bevaras. Rödlistan 
utgör ett stöd i naturvårdsarbetet och kan vara till hjälp vid identifiering och prioritering av 
naturvårdssatsningar och avsättning av områden som ska skyddas eller bevaras (SLU Artdatabanken, 
2020).  

Ask 
Ask (Fraxinus excelsior) är klassad som starkt hotad (EN) och har sin huvudsakliga utbredning i södra 
Sverige och den nordligaste naturligt spridda förekomsten återfinns utanför Hudiksvall. Asken är 
kraftigt drabbad av askskottsjukan som är en vindburen svampsjukdom som redan har påverkat eller 
dödat många träd. Det finns ännu inte några resistenta träd kända varför sjukdomen hotar att slå ut 
hela den svenska populationen. På senare år har man dock hittat träd som visat tydlig motståndskraft 
mot sjukdomen vilka nu används för att skapa en klonbank. Asken är en mycket viktig värd för ett 
flertal arter, speciellt lavar och mossor, och åtminstone 42 av dessa arter är helt knutna till ask (SLU 
Artdatabanken, 2021). Enstaka mogen ask förekommer inom naturvärdesobjekt 1. 

Ask är rödlistad i första hand till följd av nedgång på grund av sjukdom och inte hotande 
exploatering. Därför saknar de utifrån standardens paragraf 6.2.2.1. ett i alla sammanhang givet 
skydd. Utdrag ur paragraftexten: ”En del artförekomster saknar betydelse för 
naturvärdesbedömningen. Sådana artförekomster benämns som obetydliga. Obetydliga 
artförekomster kan vara: Arter som är minskande på grund av sjukdomar, föroreningar, jakt eller 
fiske, och vars framtida existens inte i första hand beror av att vissa geografiska områden bevaras.” 

Björktrast 
Björktrast (Turdus pilaris) är rödlistad och klassad som nära hotad (NT) i Rödlistan 2020. Till 
utseendet har den grått huvud, rödbrun rygg och grå övergump. Den är förtecknad i EU:s 
fågeldirektiv bilaga 2, Bernkonventionen bilaga III och Bonnkonventionen bilaga II. Björktrasten är 
fridlyst enligt 4 § i hela landet. Fridlysningen innebär i korthet att dess fortplantningsmiljöer och 
viloplatser inte får förstöras. Arten förekommer i hela Sverige och häckar i skogar, gärna i anslutning 
till öppen mark, parker och trädgårdar. Den är delvis en flyttfågel, men i södra Sverige kan den ses 
även vintertid då många fåglar blir kvar under milda vintrar. Den häckar i byggda reden i träd eller på 
marken. Björktrasten är rödlistad på grund av att den har minskat i antal under senare år (SLU 
Artdatabanken, 2020). 

Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 740 000 par, varav 40 000 i Västra Götalands län 
(Ottosson m.fl. 2012). 

Björktrastens utbredning i Europa är nordlig och en trolig spekulation till orsaken bakom minskningen 
är att den missgynnas av klimatförändringar och en ökad medeltemperatur. Björktrasten är troligen 
anpassad till en lägre medeltemperatur än vad som nu är fallet i södra Skandinavien (Internationella 
rödlistan, 2021). Flera björktrastar observerades födosökande på bärande buskar och träd i den 
nordvästra delen av inventeringsområdet.  

Gråkråka 
Gråkråka (Corvus corone cornix) är klassad som nära hotad (NT) i Rödlistan 2020. Den är upptagen i 
Fågeldirektivet bilaga 2 och är fridlyst enligt 4 § i hela landet. Fridlysningen innebär i korthet att dess 
fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras. Arten klassas enligt Rödlistan 2020 som bofast 
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och reproducerande i Sverige. Den har grå rygg och undersida men är för övrigt svart. Kråka är en av 
våra mest spridda fåglar och förekommer allmänt över hela Sverige. Den föredrar att häcka i närhet 
till bebyggelse eller jordbruksmark, men förekommer även i rena skogsmarker, fjäll och kustlandskap 
(SLU Artdatabanken, 2020).  
 
Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 180 000 par, varav 13 000 i Västra Götalands län 
(Ottosson m.fl. 2012). 
 
Populationsminskningen de senaste 18 åren innebär att den uppfyller kriterierna för skyddsklassen 
nära hotad (SLU Artdatabanken, 2020). Gråkråka identifierades födosökandes inom 
inventeringsområdet. 

Rödvingetrast 
Rödvingetrast (Turdus iliacus) är klassad som nära hotad (NT) i Rödlistan 2020. Den är förtecknad i 
EU:s fågeldirektiv bilaga 2, Bernkonventionen bilaga III och Bonnkonventionen bilaga II. 
Rödvingetrast är fridlyst enligt 4 § i hela landet. Fridlysningen innebär i korthet att dess 
fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras. 
Rödvingetrasten är en liten trast som lättast känns igen på sina roströda flanker och sitt vita till 
rostbeigea ögonbrynstreck. Arten häckar i skogsmark och förekommer från Småland och norra 
Halland till Norrbotten och Torne lappmark (SLU Artdatabanken, 2020).  
 
Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 1 100 000 par, varav 11 000 i Västra Götalands län 
(Ottosson m.fl. 2012). 
 
Populationsminskningen de senaste 15 åren innebär att den uppfyller kriterierna för skyddsklassen 
nära hotad (SLU Artdatabanken, 2020). Fyra rödvingetrastar observerades födosökande på bärande 
buskar och träd i den nordvästra delen av inventeringsområdet.  

Artskyddsförordningen 
Elva arter, tio fåglar och en kärlväxt, som omfattas av artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 
påträffades under naturvärdesinventeringen (bilaga IV).  

Fåglar 
Björktrast (Turdus pilaris), blåmes (Cyanistes caeruleus), bofink (Fringilla coelebs), gråkråka (Corvus 
corone cornix), kaja (Corvus monedula), koltrast (Turdus merula), nötväcka (Sitta europaea), 
rödvingetrast (Turdus iliacus), större hackspett (Dendrocopos major) och talgoxe (Parus major) är 
samtliga fridlysta enligt 4 § i hela landet. Fridlysningen innebär i korthet att deras 
fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras. 
 
Kärlväxter 
Idegran (Taxus baccata) är fridlyst enligt 8 § i Västra Götalands län. Träden inom 
inventeringsområdet är små och klena och de är troligen så kallade trädgårdsrymlingar, men det går 
inte med säkerhet att påvisa trädens ursprung.  

Invasiva arter 
En av de eftersökta invasiva arterna, parkslide (Reynoutria japonica), identifierades inom 
inventeringsområdet (figur 6 och 7). Parkslide växer i den västra delen av inventeringsområdet, i 
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anslutning till tomtmarken och vid en av de avstjälpningsplatser av kompostmaterial som finns inom 
området. Utbredningen är tämligen stor och täcker ett flera kvadratmeter stort område. 

 

Figur 6: Kartan visar position för invasiva arter som registrerats vid inventeringen. Förekomsten av parkslide indikeras med 
en grön polygon. 

 

Figur 7: Ett större bestånd med parkslide växer i anslutning till tomtmarken i den västra gränsen av inventeringsområdet.  
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Sammanfattning och diskussion 
Inom inventeringsområdet har totalt tre så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. 
Ett har påtagligt naturvärde och resterande två har visst naturvärde. Naturvärdesobjekten utgörs av 
en lövblandad barrskog, en naturlig skogsbäck och ett område med källpåverkad mark.  

För att undvika att anmälan och tillstånd för vattenverksamhet behöver sökas hos Länsstyrelsen bör 
bäcken omöjligt undvikas att kulverteras eller flyttas. Generellt brukar en 10 meter bred skyddszon 
lämnas emot vattendrag men med tanke på bäckens ringa storlek kan en något mindre skyddszon 
räcka i det här fallet. Ett busk- och trädskikt, gärna flerskiktat bör sparas inom skyddszonen för att 
bland annat minska risken för erosion och bibehålla naturvärdena i vattendraget.  

Inom inventeringsområdet identifierades och koordinatsattes 25 värdeelement. De flesta (19 st) 
tillhör kategorin träd och är främst blommande träd i form av normalgrov till grov sälg. Fem 
värdeelement tillhör huvudkategorin död ved och det sista tillhör kategorin vatten och utgörs av en 
bäck. 

En av de eftersökta invasiva arterna, parkslide, identifierades inom inventeringsområdet. Parkslide 
växer i den västra delen av inventeringsområdet, i anslutning till tomtmarken och vid en av de 
avstjälpningsplatser av kompostmaterial som finns inom området. 

Fyra rödlistade arter, tre fåglar (björktrast, gråkråka och rödvingetrast) och ett träd (ask), påträffades 
under naturvärdesinventeringen. Dessutom noterades elva arter, tio fåglar och en kärlväxt, som 
omfattas av artskyddsförordningen (SFS 2007:845). 

Sannolikheten att någon av de två vattenmiljöerna utgör lekvatten för groddjur bedöms som liten till 
måttlig, men går inte att utesluta. För att bedöma områdets värde för groddjur skulle en fördjupad 
artinventering av groddjur behöva utföras med fokus på naturvärdesobjekt 2 och 3 under 
lekperioden vilken infaller under våren. Utöver groddjursinventering och den inplanerade 
fågelinventeringen ser vi inget behov av någon ytterligare fördjupad artinventering inom området.  

Kommentar efter fördjupad artinventering av groddjur och fåglar: 
Resultat från den fågelinventering och groddjursinventering som utfördes under 2022 har lagts till 
rapporten i efterhand i bilaga IV. Registrerad förekomst av groddjur och fåglar påverkar inte den 
naturvärdesklassning av objekten som redovisats i rapporten.  
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Bilaga I Beskrivning av naturvärdesobjekt

ID OBJEKT 1_1

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Lövblandad barrskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 111477 Y-KOORD 6390064

Lövblandad barrskog med en gång/cykelväg och i anslutning till villaområde. Det högvuxna trädskiktet 
samdomineras av tall och björk med inslag av sälg samt enstaka gran, rönn, lönn, asp, ask och ek. 
Mycket rikt buskskikt av lövuppslag av främst rönn samt fläder, berberis, kaprifol, hassel, idegran och 
hallon. Marken är frisk med blåbär, smalbladigt och bredbladigt gräs, lågörter som harsyra och 
högvuxna ormbunkar i fältskiktet. En stig eller före detta mindre väg går genom skogen som här är 
öppen. Vägen kantas av normalgrov till grov sälg som är något äldre och med förekomst av döda 
grenar. Sparsamt med död ved, enstaka lågor omkring bäcken och döda sälggrenar. Vid 
gång/cykelvägen växer en björk med två bohål utmejslat av större hackspett. I kanten av skogen och i 
anslutning till gång/cykelvägen finns flera avstjälpningsplatser för kompostmaterial. Här växer 
kulturväxter och i den västra delen växer den invasiva växten parkslide.

AREA KVM 7635

NR OBJEKT 1

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Stort lövinslag, rikt buskskikt 
som skapar en viss skiktning, förekomst av hålträd och allmänt med blommande träd i form av sälg. 
Sälg är en nyckelart och det är många arter som är direkt beroende av trädslaget. Blommande träd, 
speciellt sälg med sin tidiga vårblomning, är en viktig födoresurs för pollinerande insekter. Sälgved och 

SUBKLASS



död ved av sälg utgör livsmiljö och äggläggningsplats för ett stort antal insekter, däribland fjärilar och 
skalbaggar som i sin tur blir föda för andra arter som hackspettar.

Art Träd Ask r

Värdelement Död ved Gran Låga

Värdelement Död ved Rönn Torrträd

Värdelement Död ved Sälg Låga

Värdelement Död ved Sälg Torrträd

Värdelement Träd Björk Hålträd

Värdelement Träd Rönn Bär

Värdelement Träd Sälg Blommor

Värdelement Träd Sälg Blommor

Värdelement Träd Tall Brandljud



ID OBJEKT 1_2

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Vattendrag

BIOTOP Skogsbäck

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 111506 Y-KOORD 6390068

Meandrande och något porlande skogsbäck med naturlig sträckning som rinner från söder till norr. 
Vattenfåran är smal och i medel omkring 5 dm bred. Vattenflödet är litet och djupet är max omkring 3 
dm. Förekomst av block, sten och grus i vattenfåran, men även mer finkorniga sediment. Två lågor 
ligger över vattenfåran. Bäcken rinner genom en lövblandad barrskog och beskuggas i sin helhet av ett 
trädskikt av gran, björk, tall, rönn och sälg. Förekomst av akvatiska mossor. Antropogen påverkan 
genom kulvertering under gång/cykelvägen och Åsahagsvägen.

AREA KVM 109

NR OBJEKT 2

Visst biotopvärde och visst artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde (gränsar till visst). 
Rinnande vattendrag utan allt för hög antropogen påverkan har alltid ett värde för den biologiska 
mångfalden i ett område. Naturligt meandrande och porlande. Varierande markfuktighet och hög 
luftfuktighet. Bidrar till artrikedom och förekomst av akvatiska mossor.

SUBKLASS

Art Kärlväxter Idegran fs

Värdelement Död ved Gran Låga

Värdelement Träd Sälg Blommor

Värdelement Vatten Bäck



ID OBJEKT 1_3

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Källpåverkad mark

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 111502 Y-KOORD 6390052

Mindre område med källpåverkad mark med ett diffust utflöde av grundvatten genom markytan. 
Vattnet tränger både fram genom marken och genom den mindre slänten som ligger i den östra 
gränsen. I vattnet är det utfällningar av järnockra. Området är tämligen öppet och i trädskiktet växer 
endast klen björk, rönn och salix. Fältskikt med högväxta ormbunkar, älggräs, veketåg och lågörter.

AREA KVM 166

NR OBJEKT 3

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Hög och jämn markfuktighet 
och hög luftfuktighet. Förekomst av järn som gynnar vissa arter.

SUBKLASS

Art Mossor Vågig sidenmossa s

Värdelement Träd Sälg Blommor



Bilaga II Värdeelement

# X Y NVO Huvudkategori Underkategori Artnamn Anmärkning

1 111455 6390061 1 Träd Blommor Sälg Normalgrov

2 111457 6390067 1 Träd Blommor Sälg Normalgrov

3 111458 6390095 1 Träd Blommor Sälg

4 111479 6390088 1 Träd Blommor Sälg

5 111479 6390075 1 Träd Hålträd Björk Två utmejslade bohål

6 111473 6390072 1 Träd Blommor Sälg

7 111478 6390045 1 Träd Bär Rönn

8 111487 6390036 1 Träd Bär Rönn

9 111500 6390041 1 Träd Blommor Sälg Äldre normalgrov till 
grov

10 111501 6390044 3 Träd Blommor Sälg Äldre normalgrov till 
grov

11 111502 6390045 3 Träd Blommor Sälg Äldre normalgrov till 
grov

12 111513 6390053 2 Träd Blommor Sälg Äldre normalgrov till 
grov

13 111539 6390048 1 Död ved Torrträd Rönn Insekter

14 111533 6390052 1 Träd Blommor Sälg Äldre normalgrov till 
grov

15 111535 6390054 1 Träd Blommor Sälg

16 111533 6390059 1 Död ved Torrträd Sälg

17 111537 6390055 1 Död ved Låga Sälg

18 111544 6390062 1 Träd Blommor Sälg Normalgrov

19 111546 6390065 1 Träd Blommor Sälg

20 111503 6390088 1 Träd Blommor Sälg Ung ask

21 111501 6390083 1 Träd Blommor Sälg

22 111504 6390065 1 Död ved Låga Gran Över bäcken

23 111506 6390063 2 Död ved Låga Gran Över bäcken

24 111455 6390100 1 Träd Brandljud Tall Ung ask

25 111511 6390075 2 Vatten Bäck



Bilaga III Observerade naturvårdsarter

ArtnamnArtgrupp HotkategoriStatusVetenskapligt namn

TalgoxeFåglar fParus major

Större hackspettFåglar fDendrocopos major

RödvingetrastFåglar NTrfTurdus iliacus

NötväckaFåglar fSitta europaea

KoltrastFåglar fTurdus merula

KajaFåglar fCorvus monedula

GråkråkaFåglar NTrfCorvus cornix

BofinkFåglar fFringilla coelebs

BlåmesFåglar fCyanistes caeruleus

BjörktrastFåglar NTrfTurdus pilaris

IdegranKärlväxter fsTaxus baccata

Vågig sidenmossaMossor sPlagiothecium undulatum

AskTräd ENrFraxinius excelsior



Bilaga IV 
 
Resultatblad 2022-06-14 
Fördjupad artinventering av groddjur och fåglar, Viskarhult 2:68 

Bakgrund 
Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Borås stad utfört en naturvärdesinventering (NVI) av 
ett område som kallas för Viskarhult 2:68. Det här resultatbladet redovisar den fördjupade 
artinventeringen av groddjur och fåglar som kompletterar rapporten.  

Metod 
Fördjupad artinventering av groddjur 
Inom inventeringsområdet identifierades två vattenmiljöer som bedömdes för sin förmåga att 
fungera som lekmiljö för groddjur (figur 1, tabell 1). Objekt 1 utgörs av en delsträcka av det 
vattendrag som rinner genom inventeringsområdet. Objekt 2 är ett område med sumpmark och 
något källpåverkad mark. 

För närmare beskrivning av vattenmiljöerna hänvisas till naturvärdesobjektsbeskrivningarna för NVI:n 
(Svensk naturförvaltning AB, 2021). 
 

 
Figur 1: Flygfoto över området där inventerade objekt (vattenmiljöer) anges med objekt-nr och är markerade med blå färg. 

 



Tabell 1: Tabellen redovisar vattenmiljöernas objektsnummer, naturvärdesobjektsnummer samt vilken biotop de utgörs av. 

 

Under inventeringen räknades antal observerade vuxna individer av följande arter: 

• Större vattensalamander 
• Mindre vattensalamander 
• Vanlig groda 
• Åkergroda 
• Vanlig padda 
• Övriga groddjur 

 
Om en individ inte gick att artbestämma kategoriserades den som okänd. 
 
Då grodor har yttre befruktning omfamnar hanen honan vid parning, ett sådant par kallas för 
amplexuspar. Grodor lägger sin rom i klumpar medan paddorna lägger sin i strängar. Antal 
amplexuspar, spelande hannar och romsamlingar/-strängar för varje art räknades också. 
 

Två besök nattetid genomfördes. Tidpunkten för nattbesöken valdes så att lek av vanlig padda, vanlig 
groda och åkergroda kunde konstateras. Bedömningen baserades på väderförhållande och lek från 
redan kända lokaler, så kallade referenslokaler. Vattenmiljöerna bedömdes inte kunna hysa 
salamandrar varför senare besök under våren uteslöts. Fältbesöken ägde rum den 10 och 15 april och 
utfördes av Emma Lind och Malin Börjes. Vid inventeringen användes en stark pannlampa med 
strålkastarfunktion, handdator med inbyggd GPS och anteckningsblock.  
 

Fördjupad artinventering av fåglar 
Inventeringen utfördes som häckfågeltaxering med två besök, i princip enligt metoden linjetaxering 
(Naturvårdsverket, 2016). Metoden innebär att man går i lugnt tempo utmed räta linjer, så kallade 
transekter, genom området och noterar alla fåglar man hör och ser. Då inventeringsområdet är 
mycket litet har inga transekter digitaliserats utan området har istället genomvandrats i lugnt tempo 
flera varv. Inventeringsområdet för fågel har utökats något jämfört med inventeringsområdet för 
NVI:n (figur 2). Inventeringsdagar valdes utifrån väderförhållanden så att fåglarna skulle vara aktiva 
och antalet observationer optimeras. Fältbesöken ägde rum den 9 och 29 maj och utfördes av Emma 
Lind. Vid inventeringen användes en handkikare av modell Nikon Monarch 10x42 och handdator med 
inbyggd GPS. 
 

Alla observationer av fågelarter observerade under den fördjupade artinventeringen har vid sidan av 
redovisning i denna rapport rapporterats till Artportalen. 

Objekt Naturvärdesobjekt Biotop
1 2 Bäck
2 3 Källpåverkad mark



 
Figur 2: Flygfoto över området med inventeringsområdet för NVI:n markerat med rött och inventeringsområdet för 
fågelinventeringen markerat med blått. 

 
  



Resultat  
 
Fördjupad groddjursinventering 
 
Förstudier 

Förstudien av tillgängligt bakgrundsmaterial visade inga fynd av groddjur inom inventeringsområdet 
eller i dess närområde. 
 
Observationer 

Sammantaget i båda objekten identifierades ett groddjur: vanlig groda (figur 3). 

 

Figur 3: Flygfoto över området där inventerade objekt (vattenmiljöer) anges med objekt-nr och är markerade med blå färg. 
Observationen av vanlig groda indikeras med en grön punkt. 

Vanlig groda (Rana temporaria) är förtecknad i Bernkonventionen Bilaga III, upptagen i 
Habitatdirektivet Bilaga 5 och är fridlyst enligt 6 § i artskyddsförordningen i hela landet (SLU 
Artdatabanken, 2022). Fridlysningen innebär i korthet att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller 
på annat sätt samla in vilt levande exemplar samt att ta bort eller skada deras ägg, rom eller larver. 
Enligt undantaget i 12 § i artskyddsförordningen får ägg (rom) och larver (yngel) samlas in om det är i 
liten skala, inte i kommersiellt syfte och insamlade djur snarast sätts tillbaka på den plats där de 
hämtades. Vanlig groda är även upptagen i habitatdirektivets bilaga 5 där arter finns som kan behöva 
särskilda förvaltningsåtgärder om det finns risk att de minskar på grund av insamling eller annan 
exploatering (Miljödepartementet, 2007).  

  



Objekt 1 

Inga groddjur identifierades i vattenmiljön.  

 
Objekt 2 

Vid det första nattbesöket identifierades inga groddjur inom området. Vid det andra nattbesöket 
identifierades en spelande hane av vanlig groda i en vattenhölja som bildats vid en rotvälta (tabell 2). 
 
Tabell 2: Antal adulta grodor, spelande hanar, romsamlingar och amplexuspar för vanlig groda, åkergroda och vanlig padda 
samt obestämda grodor observerade under nattbesöken.  

Besök Vanlig groda Åkergroda Vanlig padda Okänd 
 Spel Adult Par Rom Spel Adult Par Rom Spel Adult Par Rom  
1              
2  1             

 
 
Fördjupad fågelinventering 
 
Förstudier 

Observation av härmsångare, morkulla och stjärtmes finns registrerade i Artportalen från 
närområdet. Registreringarna är från 2017, 2018 och 2021 (SLU Artportalen, 2022). 

Observationer 

Under den fördjupade artinventeringen av fåglar, dvs under linjetaxeringen och under fältbesöken 
för NVI:n, noterades 18 fågelarter (tabell 3). Förteckning över de observerade arterna samt deras 
skyddsklass redovisas i bilaga IV_I. 



Tabell 3: Fågelarter som observerats under NVI:n för Viskarhult 2:68 samt under den fördjupade artinventeringen av fåglar 
som kompletterar NVI:n. 

 

 

Sammanfattning och diskussion  
Groddjur 
Ett groddjur, vanlig groda, påträffades i området. Arten bedöms leka i vattnet, även om 
reproduktionsframgången är beroende av tillgången på vatten under våren och sommaren. I år 
torkade vattenmiljöerna i stort sett ut under den längre torkperioden under våren. Inga grodyngel 
observerades i vattnet vid en kontroll den 9 maj. Ingen skattning av populationsstorlek har 
genomförts, men baserat på biotopvärde och artförekomst bedöms området endast ha ett visst 
värde som reproduktionslokal för groddjuren i området. Vattenmiljöerna är troligen inte ett primärt 
lekvatten men kan ha betydelse som semipermanent lekvatten. Vattendraget utgör spridningsväg i 
landskapet för groddjuren i området.  

Det går inte utesluta att även andra groddjur förekommer inom inventeringsområdet. Potentiellt 
förekommande arter är åkergroda och vanlig padda. Vanlig padda identifierades i närområdet men 
inte inom inventeringsområdet.  

Om området exploateras och vattenmiljön påverkas negativt eller helt går förlorad bör en eller flera 
nya vattenmiljöer skapas. Vattenmiljöer spelar en central roll för groddjuren i området, men vi vill 
också belysa att den omgivande landmiljön i from av blandskogen är viktig som livsmiljö och 
födosöksområde under groddjurens landfas. Landmiljön bör också kompenseras. 

 



Fåglar 
Fyra av de observerade fågelarterna är rödlistade: björktrast, gråkråka, rödvingetrast och svartvit 
flugsnappare. Fem av arterna identifierades endast under fältbesöket för NVI:n (gråkråka, kaja, 
rödvingetrast, björktrast och större hackspett). Rödvingetrast och björktrast bedöms inte häcka inom 
området utan observationerna var troligen av rastande flyttfåglar. Inventeringsområdet bedöms 
dock vara en del av ett revir för större hackspett, och ett hålträd med utmejslat bohål finns inom 
området. Även kaja och gråkråka bedöms utnyttja området som födosöksområde.  
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BILAGA IV_I. Observerade fåglar och deras skyddsklasser 
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