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Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar med att ta fram ett planprogram 
för stadsdelskogen Tokarpsberg belägen i norra delen av Borås. Syftet med det 
kommande planprogrammet är att bereda mark för bostäder samt att planera för 
natur och rekreation. 

EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Borås Stad att genomföra en natur- och 
landskapsinventering som ska ligga till grund för det fortsatta programarbetet.  

Uppdraget har delvis inneburit en naturvärdesinventering av det område i västra 
skogen som ska detaljplaneläggas och delvis en översiktlig biotopkartering av det 
större området i öster. Fokus har legat på att utvärdera vilka naturvärden som finns 
samt om dessa sammanfaller med skogens rekreationsvärden. Grönstråk inom samt 
mellan Tokarpsberg och omgivande större naturområden har även analyserats. För 
att förstärka natur- och rekreationsvärden har även skötselförslag utarbetas. 

Inom detaljplaneområdet har fem skogsområden med naturvärden avgränsats. I 
norra delen finns ett klass 3 område med grova ädellövträd som rödlistad alm (CR) 
och ask (EN) samt sälg. Trädslagsblandningen är relativt ovanlig och har höga 
värden för andra arter. Detta område bör undantas från exploatering eftersom det är 
viktigt att den totala arealen av dessa områden bibehålls och att de ekologiska 
kvaliteterna som finns där upprätthålls. I den övriga delen av detaljplaneområdet 
finns vissa naturvärden, klass 4, med en blandning av blandskogar och lövskogar 
med vissa värdeelement som död ved och bergväggar samt sparsamt med sällsynta 
arter. I södra delen av detaljplaneområdet sammanfaller klass 4 objekten med viktiga 
områden för rekreation, bland annat skolskogen, stigar och grillplatsen. Denna del 
bör undantas från exploatering. I den övriga delen av området kan exploatering 
genomföras om kopplingen åt väster och grönområdet där bevaras.  

Biotopkarteringen av Tokarpsbergs östra del visar på en mångfald biotoper: 
blandskogar med löv- eller barrträdsdominans, en alsumpskog, flera lövskogar i 
branter och nedanför berget med inslag av triviala lövträd som björk och asp men 
även ädellövsskogsinslag, ingenväxningsmarker med högörtsvegetation och mitt på 
berget ett relativt stor område med fin granskog. Hela Tokarpsberg korsas av mer 
eller mindre upptrampade stigar och visar på att skogen används av människor och 
djur. Södra, nordöstra samt bergets centrala delar verkar dock nyttjas mest av 
människor där stigarna är fler och grillplats, skol- och förskoleskogar samt 
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utsiktsplatser finns. För att förstärka rekreationsvärdena behöver flera av stigarna 
utkiksplatsen röjas och markeras.  

Den viktigaste spridningskorridoren för större däggdjur som råddjur, räv och 
grävling utgörs av det sammanhängande skogspartiet i nordöstra hörnet av 
Tokarpsberg som förbinder området med Kypebergsområdet. Utöver denna 
betydande koppling finns andra viltstråk in och ut ur området. Samtliga 
spridningsvägar är viktiga att upprätthålla och förstärka eftersom Tokarpsberg 
fungerar som en spridningslänk mellan andra grönområden söder om Borås 
djurpark. 
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1 Bakgrund och syfte 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar med att ta fram ett planprogram 
för stadsdelskogen Tokarpsberg som omfattar ett område på cirka 30 ha. Området är 
beläget centralt i norra delen av Borås tätort mellan gatorna Engelbrektsgatan, 
Liljebergsgatan, Tokarpsgatan och Bergdalsgatan. Syftet med det kommande 
planprogrammet är att bereda mark för bostäder samt att planera för natur och 
rekreation. 

EnviroPlanning AB har fått i uppdrag av Borås Stad att genomföra en natur- och 
landskapsinventering i Tokarpsberg vilken ska ligga till grund för det fortsatta 
programarbetet. Uppdraget har utgått från följande: 

1. Område för ny detaljplan (figur 1), djupgående inventering: 

- Naturvärdesinventering, NVI enligt svensk standard (SS 
199000:2014).  

- Identifiering av eventuella ytor där naturvärden och 
rekreationsvärden tydligt sammanfaller.  

- Eventuella förslag på åtgärder för att skydda, bevara, utveckla och 
identifierade värden.  

2. Övrigt område utanför detaljplan (figur 1), översiktlig inventering: 

- Biotopkartering   

- Översiktlig inventering av djurs- och människors rörelsemönster på 
berget. 

- Områdets betydelse och samband med övrig grön infrastruktur  

- Eventuella förslag på åtgärder för att skydda, bevara och utveckla 
kopplingar mellan grön infrastruktur och djurs- och människors 
rörelsemönster på berget. 
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Figur 1. Översiktskarta över Tokarpsberg och en indelning i områden där naturvärden har 
inventeras djupgående respektive översiktligt.  
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2 Metodik 

2.1 Naturvärdesinventering 

Tillgängligt underlagsmaterial från kommunens grönområdesplan, Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har sammanställts och 
analyserats. Artportalen har använts som källa för att inhämta eventuella uppgifter 
om rapporterade djur- och växtarter.  

En naturvärdesinventering (NVI) har utförts i området där ny detaljplan är 
aktuell (se figur 1, djupgående inventering). Naturvärdesinventering har utförs enligt 
bedömningsgrunder Svensk standard (ftSS 199000:2014). Följande delar har ingått: 

• NVI fältnivå (4.3 SIS standard)  

• Detaljeringsgrad detalj (4.4 SIS standard) 

• Tillägg naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard) 

• Generellt biotopskydd (4.5.3 SIS standard)  

• Detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5 SIS standard) 

Följande naturvärdesklasser används: 
Naturvärdesklass 1 – högst naturvärde: Störst positiv betydelse för biologisk 
mångfald.  
Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde: stor positiv betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde: påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald. 
Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde: viss positiv betydelse för biologisk mångfald.  

Naturvärdesklass 1 omfattar geografiska områden som har högt biotopvärde samt 
högt artvärde. Detta innebär en kontinuerlig ekologisk funktion som livsmiljö för ett 
stort antal naturvårdsarter eller flera rödlistade arter eller enstaka hotade arter. Flera 
biotopkvaliteter i stor omfattning ska finnas på platsen. Utgörs området av en hotad 
Natura-2000 naturtyp (se SIS-TR 199001:2014) blir biotopvärdet högt. Vid 
naturvärdeklass 1 områden kan inte förekomsten av arter och ekologiska 
förutsättningar bli avsevärt bättre med svenska förhållanden som referens. 

Naturvärdesklass 2 omfattar geografiska områden som har påtagligt till högt 
biotopvärde samt artvärde. Detta innebär en kontinuerlig ekologisk funktion som 
livsmiljö för flera naturvårdsarter eller enstaka rödlistad art eller att området är 
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betydligt artrikare än omgivande landskap. Flera biotopkvaliteter ska finnas på 
platsen. Utgörs området av en Natura-2000 naturtyp (ej hotad, (se SIS-TR 
199001:2014)) blir biotopvärdet påtagligt. 

Naturvärdesklass 3 omfattar geografiska områden med ett visst till påtagligt biotop- 
och artvärde. Området ska ha förutsättningar för att upprätthålla en kontinuerlig 
ekologisk funktion som livsmiljö för naturvårdsarter eller enstaka rödlistade arter 
eller vara artrikare än omgivande landskap. Enstaka biotopkvaliteter ska finnas på 
platsen.  

Naturvärdesklass 4 omfattar geografiska områden med visst biotopvärde och visst 
artvärde. Området har en viss betydelse för biologisk mångfald genom att hysa 
enstaka naturvårdsarter och/eller enstaka biotopkvaliteter.  

Inventeringen ska kartlägga och beskriva befintliga naturvårdsarter. Med en 
naturvårdsart menas skyddade arter, rödlistade arter (NT,VU, EN, RE, se förklaring 
nedan), typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Inventeringen ska även kartlägga 
befintlighet av skyddsvärda områden som måste beaktas särskilt vid 
exploateringsarbetet.  

Utöver att identifiera naturvärdesobjekt har även strukturer som omfattas av det 
generella biotopskyddet noterats. Observera att inventeringen inte täcker in 
biotopkartering av eventuella vattendrag. 

Fältinventeringen utfördes 2016-08-25 av biologerna Anna Dahlén och Sofia Berg  

Vid insamlandet av information i fält har surfplattor av märket SONY samt iPad Air 
använts med programmet Collector kopplat till ESRIs ArcGIS online. 
Koordinatsystem som använts är SWEREF 99 TM. Färdiga kartor har gjorts i 
ArcGIS version 10.2.2 och GIS-skikten redovisas i shp-filer i format SWEREF 99 
13 30. 

Naturvärdesobjekt presenteras både på karta och i form av korta textbeskrivningar. 
Skyddade, rödlistade och hotade arter redovisas på karta. 

Förkortningar som används i texterna: 
S = Signalarter i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 
ÄoH = indikatorarter på värdefull gräsmark äng och hagmarker 
§, bilaga 1 - arten är skyddad enligt art- och habitatdirektivet, artskyddsförordningen 
§, bilaga 2 - arten är fridlyst enligt artskyddsförordningen 
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Rödlistekategorier 
NT – Nära hotad 
VU – Sårbar 
EN – Stark hotad 
RE – Akut hotad 

2.2 Biotopkartering 

En biotopkartering har utförts i den del av utredningsområdet som omfattas av en 
översiktlig inventering enligt figur 1. Biotoperna har angivits med naturtyp och 
biotop enligt terminologi i Svensk Standard (SS 199000:2014). Biotoperna har 
avgränsats på karta och redovisas kortfattat i text där dominerande strukturer 
(exempelvis trädslag, berg, topografi) och areal presenteras.   

2.3 Människors och djurs rörelsemönster – vilka delar nyttjas mest 

Människors och djurs rörelsemönster har studerats inom hela utredningsområdet och 
beskrivs genom kartläggning av mindre och större stigar i området. Stigarna 
redovisas på karta. Stråk och attraktiva platser för större däggdjur (rådjur, räv, 
grävling) har analyserats och presenteras på karta. 

2.4 Konnektivitet och spridningslänkar med omgivande landskap 

Analys av sannolika spridningsvägar och kopplingar mellan Tokarpsberg och 
angränsande grönområden har genomförts utifrån ett större geografiskt område, 
studieområde, som sträcker sig upp mot en kilometer åt samtliga väderstreck från 
Tokarpsberg. Det innebär en yta som med råge hyser flera individers hemområden 
utan överlapp för mellanstora och mindre däggdjur såsom rådjur, räv och grävling. 
Analysen identifierar därmed Tokarpsbergs betydelse som spridningslänk mellan 
övriga grönområden för förekommande däggdjur och där rådjur utgör fokusart. 
Älgar är sannolikt mindre vanligt förekommande i studieområdet. Dels på grund 
avatt de ställer högre krav på tillgång till skogsmark framför öppen terräng, dels att 
de visar mindre tolerans för mänsklig störning jämfört med mindre däggdjur såsom 
rådjur.  

Rådjur, räv och grävling är typiska arter som kan utveckla en högre tolerans för 
mänsklig aktivitet och kan därför förekomma i områden med dominerande inslag av 
urban karaktär. Attraktiva områden för dessa arter antas påverkas av födotillgång 
och grad av störning. Vilda djur rör sig därutöver gärna parallellt utmed topografin 
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men även i brantare terräng som vanligen är mer otillgänglig för människor. 
Generellt är viltet mer aktiva under dygnets mörka timmar då mänsklig störning är 
lägre.  

Skogsbeklädd mark inklusive ledlinjer i form av träd- och buskvegetation på ömse 
sidor av vägar, samt topografiska konturer har identifierats i och runt Tokarpsberg 
genom fjärranalys samt fältbesök. Vid fjärranalys användes GSD-terrängkartan och 
Google Earth utifrån gatuperspektiv samt fågelperspektiv.  

2.5 Rekreation 

Platser för rekreation såsom vandringleder, rastplatser, utsiktsplatser och skolskogar 
redovisas på karta. Dessa platser redovisas även kortfattat i text och med foto.  

2.6 Syntes av naturvärden och rekreation 

För att identifiera områden med både natur- och rekreationsvärden har en enkel 
syntes gjorts av befintliga värden identifierade enligt punkterna 2.1 och 2.4 ovan 
(naturvärdesobjekt och rekreationsobjekt). Syntesen har utförts genom att en karta 
med överlappande lager av naturvärden och rekreation har skapats för att på så vis 
identifiera områden med kombinerande värden. Resultatet presenteras på karta och i 
text.  
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3 Sammanställning av befintlig data 

Borås Stad har tagit fram en grönområdesplan där stadsskogar har inventerats och 
klassats efter en 4-gradig skala (Borås Stad 2014). Vid klassningen har områdets värden 
för besök, friluftsliv, rekreation, stadsbild, lokal utveckling och naturvärden varit 
avgörande. Tokarpsberg har enligt denna inventering fått klass 2 vilket innebär att 
skogen utgör ett mycket viktigt grönområde som är oersättligt på lokal nivå. Enligt 
grönområdesplanen har området höga natur- och rekreationsvärden och man anger att 
området är viktigt att bevara.  
 
Sökning på samtliga inrapporterade arter på Artportalen för området Tokarpsberg 
mellan perioden 1995-2016 visar på fynd av signalarterna rävticka (Inonotus rheades) 
och barkticka (Oxyporus corticola) (Artportalen 2016). Båda fynden växer i en 
grandominerad blandskog på bergets platå.  
 
Inga områden inom Tokarpsberg finns med som naturvärde eller nyckelbiotop på 
Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor (Skogsstyrelsen 2016). Området finns heller 
inte med i länsstyrelsens lövskogsinventeringar (Länsstyrelsen Västra Götalands län 
2016). 
 
Ornitologiska föreningen och svampförening Häxringen har efter personlig 
kontakt ej angett förekomst av några kända naturvårdsarter.  
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4 Resultat 

4.1 Beskrivning av utredningsområdet 

Tokarpsberg är ett skogsbevuxet bergsområde i nordöstra delen av Borås stadskärna, 
strax norr om stadsdelana Norrmalm och Bergdalen. Området omges av 
infrastruktur och bebyggelse, främst privata bostäder, hyreshus men även 
verksamheter som skola och förskola. Skogen ligger relativt centralt i Borås och 
centrum finns så nära som 1 km bort i sydvästlig riktning. I nordöstlig riktning 
breder Kyperedsberg ut sig och detta stora skogsparti har, med undantag för vägen 
Liljebergsstigen, direktkontakt med Tokarpsberg. Trots skogens relativt centrala 
placering har området ändå kontakt med stora skogsområden i nordöst, vilket skapar 
goda förutsättningar för djur att röra sig in i skogen. Närheten till skogen ger även de 
närboende goda möjligheter att uppleva skogens mångfald.  

Skogen hyser en blandning av biotoper, strukturer och organismer (figur 2). Ett 
flertal biotoper finns representerade i skogen, bland annat grandominerad blandskog, 
lövskogar med ädellövsinslag, grova träd, ruderatmark, talldominerad blandskog, 
och högörtsvegetation. Uppe på berget dominerar grandominerad blandskog (objekt 
9 och 10, figur 14.) som hyser ett påtagligt naturvärde genom rikliga förekomster av 
grova lågor, torrakor och äldre granar. Spridda förekomster av flera signalarter finns 
här, exempelvis långflikmossa, vågig sidenmossa, västlig hakmossa samt de på 
artportalen inrapporterade fynden av barkticka och rävticka. Denna skogsdel ingår 
endast i den översiktliga inventeringen och redovisas inte mer i detalj. Övriga 
biotoper inom den del som ingår i den översiktliga naturinventeringen hyser inga 
särskilda naturvärden till ett visst naturvärde (klass 4). Flera av biotoperna i denna 
del har inslag av olika invasiva arter som parkslide, jättebalsamin, kanadensiskt 
gullris och lupiner. Parksliden är mest påtaglig av dessa arter och skapar lokalt 
monotona parkslideskogar.  

Den del av Tokarpsberg som ingår i den detaljerade naturinventeringen hyser 
biotoper som lövskogar med ädellövsinslag, blandskogar av ört- och ristyp samt 
blandskog med inslag av tallhällmark. Dessa delar omfattas antigen av ett visst 
naturvärde (klass 4) eller ett påtagligt naturvärde (klass 3). Naturvärdena är främst 
kopplade till biotopernas relativt goda trädslagsblandning, den rika förekomsten av 
grova gamla björkar samt enstaka grova tallar, granar, aspar, lönnar och almar. 
Området hyser också stora mängder sprängsten och stenrösen som skapar rikligt 
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med gömslen och skrymslen. Trädskiktet är bitvis flerskiktat, vilket på sina platser 
skapar beskuggade lodytor som också utgör värdeelement i skogen och bidrar med 
lokal variation.  

Genom skogen finns flera mer eller mindre nyttjade stigar. På berget och i områdets 
södra del finns det tämligen rikligt med upptrampade stigar varvid de är relativt 
sällsynta i områdets nordvästra delar. Det finns i dagsläget några få rastplatser, 
grillplatser och utsiktsplatser spridda i utredningsområdet. 

 

Figur 2. Exempel på vad man kan se på Torpaberg. Området erbjuder olika vandringsstigar, öppna 
mossbevuxna granskogar och man kan även stöta på vackra lövviolskivlingar och fina 
träkonsthantverk.  

  



 Inventering och analys av naturvärden och  Datum 2016-09-09 

friluftsliv på Tokarpsberg Ver 1  

 Dok.nr 2008-03-Rapport-NVI_ 

  Tokarpsberg_Borås_ver1 

 

 

 
 
 
10 (41) 

4.2 Naturvärdesobjekt 

Naturvärdensobjektens avgränsningar redovisas på figur 13  
 

Objekt A 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop:  Lövskog med ädellövsinslag 
Areal: 0.46 ha 

 

Naturvärdesklass: Klass 3 – påtagligt naturvärde 
Området har ett visst biotopvärde genom sin goda 
trädslagsblandning samt ett visst artvärde genom 
förekomst av grova almar. 

Beskrivning Lövskog i västsluttning som gränsar mot infrastruktur och 
bebyggelse. Skogen har en god trädslagsblandning med lönn, 
ask (EN), alm (CR), fågelbär, sälg, klibbal, rönn, asp, björk 
och bok. Enstaka äldre och grova träd av alm, asp och sälg 
förekommer varvid övriga delar av skogen är yngre till 
medelålders. Markskiktet är näringsrikt med dominerande arter 
som parksallat (invasiv), kirskål, brännässla, gårdskräppa, 
snöbär, lövsly och spireabuskar. Det förekommer relativt 
rikligt med sten och block som skapar gömslen. I den östra 
delen sträcker sig en lodyta i nord-sydlig riktning som delvis är 
väl beskuggad och fuktig. Här finns även två grova almar. 
Precis utanför områdets östra sida växer ett långt bälte med den 
invasiva arten parkslide. Mellan detta bälte och skogen finns 
en asfalterad gångväg.   

Naturvårdsarter Ask (Fraxinus excelsior) – enstaka (EN) 
Alm (Ulmus glabra) – flera (CR) 

Värdeelement Grov alm – flera, Grov sälg – enstaka, Grov asp – enstaka 
Lodyta – enstaka, Block och sten – rikligt, Bärande träd – flera  

Värdestrukturer Trädslagsblandning – välutvecklad 
Olikåldrighet – tämligen välutvecklad 

Natura 2000 naturtyp -  

Artrikedom -  
Tidigare inventeringar -  

Inventerare Sofia Berg, EnviroPlanning AB 

Fältinventeringsdatum 2016-08-25  
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Figur 3. Objekt A. Två grova almar i den sydöstra delen av lövskogen.  

Figur 4. Objekt A. Skogen står i en västvänd sluttning. På bilden syns bland annat en grov asp och 
markskiktet täcks delvis av parksallat.    
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Objekt B 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop:  Blandskog av ört- och ristyp 
Areal: 1.02 ha 

 
 
 
 

Naturvärdesklass: Klass 4 – visst naturvärde 
Området hyser ett visst biotopvärde genom förekomst av 
grova träd och en lång lodyta samt ett svagt artvärde. 

Beskrivning Blandskog där tall, björk, asp och rönn utgör de dominerande 
trädslagen. Övriga trädslag är gran och enstaka hassel, fågelbär 
och ek. Trädskiktet är främst yngre till medelålders men flera 
äldre träd av tall och björk finns också här. I östra delen av 
skogen finns långsträckta branta lodytor. På och utmed dessa 
lodytor växer spridda bestånd av signalarterna vågig 
sidenmossa och västlig hakmossa. Markskiktet utgörs främst 
av blåbär, örnbräken, ekbräken, hallon, träjon, lövsly och 
liljekonvalj. Det finns spridda förekomster av block och sten 
samt enstaka större flyttblock och grova lågor.  

Naturvårdsarter Vågig sidenmossa (Plagiothecium undulatum) – flera (S) 
Västlig hakmossa (Rhytidiadelphus loreus) – flera (S) 

Värdeelement Grov björk – flera, Grov tall – flera, Lodyta – rikligt 
Block och sten – enstaka, Grova lågor – enstaka 

Värdestrukturer Trädslagsblandning – måttligt utvecklat 
Olikåldrighet – Tämligen välutvecklat 
Gläntor – tämligen välutvecklat 

Natura 2000 naturtyp -  

Artrikedom -  

Tidigare inventeringar -  

Inventerare Sofia Berg, EnviroPlanning AB 

Fältinventeringsdatum 2016-08-25  
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Figur 5. Objekt B. Talldominerad del av blandskogen.  

Figur 6. Objekt B. Enstaka grova lågor, främst utmed de branta delarna, finns i objektet.  
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Objekt C 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop:  Blandskog, tallhällmarkskog av ristyp 
Areal: 0.40 ha 

 

 
 

  

 

 

Naturvärdesklass: Klass 4 – visst naturvärde 
Området har ett svagt biotopvärde genom hällmarksinslag 
med grov tall och ett svagt artvärde. 

Beskrivning Blandskog med dominerande trädslag av tall, gran och björk 
samt inslag av asp. Skogen står högt upp i en sydvästvänd 
sluttning och markskiktet är här magrare jämfört med skogen 
längre ner i sluttningen. Det finns rikligt med berg i dagen och 
markskiktets växtlighet utgörs främst av blåbär, ljung, 
väggmossa, lingon och örnbräken. Signalarten långflikmossa 
växer på en grov granlåga. Denna art har runt Boråstrakten ett 
medelgott signalvärde och indikerar skog med rik och jämn 
tillgång på ved i olika nedbrytningsfaser, något som gynnar 
många av skogens invånare.   

Naturvårdsarter Långflikmossa (Nowellia curvifolium) – flera (S) 

Värdeelement Berg i dagen – flera, Grov tall – flera, Grov låga - enstaka 

Värdestrukturer Trädslagsblandning – måttligt utvecklat 
Olikåldrighet – måttligt utvecklat 

Natura 2000 naturtyp -  

Artrikedom -  

Tidigare inventeringar -  

Inventerare Sofia Berg, EnviroPlanning AB 

Fältinventeringsdatum 2016-08-25  
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Figur 7. Tallhällmark i sydvästlig sluttning.  

Figur 8. Grov låga med signalarten långflikmossa.  
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Objekt D 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop:  Blandskog med ädellövsinslag 
Areal: 1.85 ha 

Naturvärdesklass: Klass 4 – visst naturvärde 
Området har ett visst biotopvärde genom förekomst av ett 
flertal värdeelement.  

Beskrivning Flerskiktad blandskog med dominerande trädslag av björk, 
gran, asp och sälg samt inslag av rönn, hassel, bok, lönn och 
brakved. Skogen har en tämligen god åldersfördelning med 
yngre till medelålders träd samt äldre grova träd av främst 
björk. Marken sluttar mot söder och är främst bevuxen med 
blåbär, stenbär, örnbräken, ekbräken, hundäxing, hallon, gullris 
och träjon. Det finns mycket rikligt med stensamlingar i 
skogen som både skapar rikligt med gömslen och solbelysta 
gläntor. I östra delen är skogen starkt kuperad med branta 
lodytor. I skogen finns rikligt med mindre stigar åt alla 
väderstreck. En förklaring till detta är att området används som 
skolskog till närliggande Bergdalsskolan. I området finns 
också en grillplats. Denna redovisas under rubriken rekreation 
nedan.     

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Lodyta – flera, Torrakor – flera, Grov björk – rikligt, lågor – 
flera, block och sten – rikligt.  

Värdestrukturer Trädslagsblandning – tämligen välutvecklat 
Olikåldrighet – tämligen välutvecklat 
Skrymslen – tämligen välutvecklat 

Natura 2000 naturtyp -  
Artrikedom -  

Tidigare inventeringar -  
Inventerare Sofia Berg, EnviroPlanning AB 
Fältinventeringsdatum 2016-08-25  
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Figur 9. Objekt D. Blandskog i sydsluttning med torraka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Objekt D. Grandominerad del av skogen med lågor.   
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Objekt E 
Naturtyp: Skog och träd 
Biotop:  Lövskog med ädellövsinslag 
Areal: 1.63 ha 

 

  

Naturvärdesklass: Klass 4 – visst naturvärde 
Lövskog med ett visst biotopvärde genom god 
trädslagsblandning och ett flertal värdeelement. 

Beskrivning Lövskog med dominerande trädslag av björk, sälg och asp 
samt inslag av lönn, fågelbär, rönn, hassel och brakved. Flera 
träd av björk och fågelbär är grova samt enstaka träd av lönn. 
Marken är plan till svagt sluttande och främst bevuxen med 
storfibblor, kirskål, lövsly, örnbräken, ekorrbär, harsyra och 
blåbär. Skogen hyser rikliga förekomster av sten- och 
blocksamlingar samt spridda block. Det finns sparsamt med 
död ved. Området gränsar mot Tokarpsbergs förskola och mot 
Bergdalsskolan och skogen används som skolskog.  

Naturvårdsarter -  

Värdeelement Grov björk – flera, Grov lönn – enstaka, grov fågelbär – 
enstaka, lågor – enstaka, block och sten – rikligt, bärande träd 
– flera. 

Värdestrukturer Trädslagsblandning – tämligen välutvecklat 
Olikåldrighet – tämligen välutvecklat 
Skrymslen – tämligen välutvecklat 

Natura 2000 naturtyp -  

Artrikedom -  

Tidigare inventeringar -  

Inventerare Sofia Berg, EnviroPlanning AB 

Fältinventeringsdatum 2016-08-25  
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Figur 11. Objekt E. Lövskog med stensamlingar och stig. 

Figur 12. Objekt E. Lövskog med björk, rönn och fågelbär.  
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Figur 13. Karta med avgränsningar av naturvärdesobjekt samt förekomster av naturvårdsarter.  
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4.3 Biotopkartering 

Biotoperna inom det område som omfattas av en översiktlig naturinventering (figur 
1) presenteras i tabell 1. Samtliga biotoper finns avgränsade på karta i figur 14. Ett 
urval av biotoperna visas på foto i figur 15-20.  

Tabell 1. Avgränsade biotoper inom utredningsområdet. 

Nummer 
på karta 

Naturtyp Biotop Kort beskrivning Area (ha) 

1 Bebyggelse Bostäder   
 

1,34 

2 Skog och träd Blandskog av 
ristyp. 

Lövträd dominerar, 
björk, rönn, asp, gran.  
Blåbär, örnbräken, 
sparsamt död ved. 

0,67 

3 Infrastruktur och 
bebyggd 
mark/Skog och 
träd 

Parkering, förskola 
Lindallé 

5 parklind i rad längs 
med vägen inom 
förskolans område. 

1,29 

4 Skog och träd Blandskog av ristyp Gran dominerar, äldre-
medelålders. 
Utflyktsområde för 
förskolan. 
 

0,69 

5 Skog och träd Blandskog av 
ristyp, alsumpskog 

Fuktig mark. Klibbal, 
björk. Vågig 
sidenmossa (signalart), 
inträngande gran. 
 

0,64 

6 Skog och träd Blandskog av ris- 
och örttyp 

Gles blandskog med 
gran, tall, björk och 
rönn. Delvis 
högörtsvegetation och 
sly i markskikt. 
 

0,74 

7 Infrastruktur och 
bebyggd mark 

Bostäder 
 

0,4 

8 Skog och träd Lövskog Lövträd dominerar, 
björk, asp, enstaka tall 
och gran. Sly i 
buskskikt. 
 

1,67 
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Nummer 
på karta 

Naturtyp Biotop Kort beskrivning Area (ha) 

9 Skog och träd Grandominerad 
blandskog av ris- 
och örttyp 

Gran dominerar. Övriga 
trädslag tall, björk, asp, 
sälg, rönn. Vågig 
sidenmossa, västlig 
hakmossa (signalarter). 
Död ved lågor och 
torrakor. 
 

2,32 

10 Skog och träd Granskog av ristyp Gran dominerar, enstaka 
björk, rönn, tall. Flera 
torrakor. Vågig 
sidenmossa (signalart). 
 

1,86 

11 Skog och träd Sekundär lövskog Björk, asp, rönn, sälg, 
enstaka tall och ek. 
Relativt plan mark. 
 

2,20 

12 Skog och träd Lövskog Björk, asp rönn, gran. 
Yngre-medelålders. 
 

0,31 

13 Skog och träd Lövskog Björk, asp, rönn 
 

0,54 

14 Infrastruktur och 
bebyggd mark 

Bostäder  0,71 

15 Skog och träd Barrblandskog av 
ristyp 

Äldre tall och gran 
dominerar. Övriga 
trädslag en, björk, asp.  
 

0,39 

16 Skog och träd Sekundär 
blandskog 

Sly, höga tallar och 
björkar, brakved, 
örnbräken.  
 

0,34  

17 Infrastruktur och 
bebyggd mark 

Bostäder  1,21 

18 Skog och träd Blandskog av ris- 
och örttyp 

Asp, björk, ek, rönn, 
gran tall, brakved, 
bärbuskar. Enstaka 
grova björkar.  
 

0,41 

19 Skog och träd Lövskog Mycket snårig av 
brakved, blockrikt, 
örnbräken enstaka 
klibbal. 
 

0,38 
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Nummer 
på karta  

Naturtyp Biotop Kort beskrivning Area (ha) 

20 Skog och träd Tallblandskog av 
ris- och örttyp 

Kuperat område. Tall 
björk, rönn, asp, bok, 
gran, berg i dagen. 
 

1,10 

21 Skog och träd Blandskog av örttyp Tall, björk, asp, rönn, 
gran, berg i dagen. 
 

0,37 

22 Infrastruktur och 
bebyggd mark 

Bostäder  0,54 

23 Skog och träd Lövskog Rönn, lönn, 
högörtsvegetation. 
 

0,03 

24 Infrastruktur och 
bebyggd mark 

Bostäder  0,1 

25 Infrastruktur och 
bebyggd mark 

Skola, förskola, 
ungdomsgård 

 1,48 

26 Skog och träd Ädellövskog Lind, lönn, ask. 
 

0,04 

27 Skog och träd Lövträd Lövträd på grönyta 
inom skolområde. 
Björk. ek, rönn, asp. 
 

0,11 

28 Skog och träd Lövskog Björk, asp, sälg. Mycket 
sten, block. Skolskog. 
 

0,23 

29 Skog och träd Lövträd Lövträd på grönyta 
inom skolområde. 
 

0,14 

30 Skog och träd Ädellövträd Almar på grönyta inom 
skolområde. 
 

0,03 

31 Infrastruktur och 
bebyggd mark 

Bostäder  
 
 

1,01 

32 Skog och träd Lövskog Björk, asp 
 

0,08 

33 Skog och träd Blandskog av ris- 
och örttyp 

Lövdominerad 
blandskog, björk, asp, 
sälg, rönn, gran. 
  

0,89 

34 Igenväxningsmark Högörtsvegetation Jättebalsamin, gullris, 
sly och örnbräken.  
 

0,11 

35 Igenväxningsmark Högörtsvegetation Parkslide dominerar.  0,05 
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Figur 14. Tokarpsberg indelat i biotoper samt naturvärdesobjekt. Samtliga objekt redovisas under 
punkt 4.2 och 4.3.   
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Figur 15. Blandskog av ristyp (nr 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Alsumpskog (nr 5) 
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Figur 17. Lövskog (nr 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Grandominerad blandskog av ris- och örttyp (nr 9) 
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Figur 19. Granskog av ristyp (nr 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 20. Blandskog av ris- och örttyp (nr 18) 
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4.4 Människors och djurs rörelsemönster 

4.4.1 Djurens rörelsemönster 

Centrala delen av Tokarpsberg utgörs av en höjdpunkt där öppna partier 
förekommer i skogsmarken. Dessa höjdpartier samt brantare terräng i de västra och 
sydvästra avgränsningarna av Tokarpsberg är sannolikt attraktiva platser för storvilt. 
Här finns rikligt med föda för klövvilt i form av örter och lövsly, vilket också utgör 
lämpliga boplatser för räv och grävling och deras bytesdjur i form av gnagare och 
småfågel (se gula viltstråk på figur 21). Lokala viltstråk varierar sannolikt med hur 
skogsområdet nyttjas av människor samt tillgång på föda såsom fallfrukter och 
tillgången till matavfall. Generellt avgörs viltets antal och attraktivitet inom 
Tokarpsberg av skogsområdets storlek samt lämpliga gröna korridorer som länkar 
samman rörelserna med andra skogspartier i landskapet.  

4.4.2 Människors rörelsemönster 

Genom att studera var upptrampade stigar och rekreationsplatser finns inom 
Tokarpsberg kan man se att skogens södra del, skogens nordöstra del samt bergets 
centrala delar nyttjas mest av människor. Här finns flera vandringsstigar samt 
rekreationsplatser som grillplats, skol- och förskoleskogar och utsiktsplatser (se 
figur 26) 
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Figur 21. Viltstråk inom samt in och ut från Tokarpsberg.  
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4.5 Konnektivitet och spridningslänkar med omgivande landskap 

Spridningsvägar finns redovisade på karta där sannolika viltstråk inom Tokarpsberg 
respektive viltstråk som förbinder Tokarpsberg med angränsande skogbeklädda 
marker är separat markerade och redovisas i figur 21 (röda stråk). Den viktigaste 
spridningskorridoren utgörs av det sammanhängande skogspartiet i nordöstra hörnet 
av Tokarpsberg. Även i sydöst förekommer spridningskorridorer. Därutöver har en 
korridor med potential att fungera som viltstråk mellan angränsande skogspartier 
identifierats väster om Tokarpsberg (se figur 21).  

4.6 Rekreation 

De platser som identifierats som värdefulla för rekreation redovisas i tabell 2. 
Områdena finns markerade på karta i figur 26. Utöver dessa områden kan man se att 
skogen nyttjas av närboende genom byggen av trädkojor och uteplatser. 

Norr om Tokarpsberg finns friluftsområdet Kype med friluftsgård och sjön 
Kypesjön med badplats. Stigar från Tokarpsberg leder dit. 

Tabell 2.  

Objekt nr: Rekreation Beskrivning Figur nr 
1 Rastplats och 

utsiktsplats 
Öppen gräsyta med berg i dagen beläget uppe 
på bergets platå utmed bergets västra sida. 
Platsen erbjuder en viss utsikt mot väster. 
Utsikten begränsas dock av uppväxande 
lövsly. Bänkar och bord saknas. Stigar från 
både söder och norr leder till platsen.   

22 

2 Rastplats  Öppen gräsyta med berg i dagen erbjuder en 
solbelyst glänta uppe på bergets platå. 
Området omges av skog vilket skapar ett 
vindskyddat läge. Bänkar och bord saknas. 
En stig går genom platsen.  

23 

3 Grillplats Grillplats i skogssluttningen i områdets södra 
del. Här finns bänkar och en säker anordning 
att elda i. Stigar leder till platsen från flera 
olika håll.  

24 

    
    
    
Objekt nr: Rekreation Beskrivning Figur nr 
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4 Förskoleskog Öster om Liljebergets förskola finns ett 
kuperat område i granskogen som utgör plats 
för lek och rekreation för förskolans barn. 
Området utnyttjas flera gånger i veckan. 
Stigar leder till platsen från förskolan samt 
från väster via huvudstigen mot 
friluftsgården Kypegården och badplatsen vid 
Kypesjön. 

Foto 
saknas 

5 Skolskog I områdets södra del ligger Bergdalsskolan. 
Eleverna här gör ofta utflykter och leker i den 
södra delen av Torpaberg vilken omfattas av 
lövskog och blandskog. Dessa skogar har 
också ett visst naturvärde och redovisas 
under punkt 4.2 

24 

6 Stigar och 
vandringsleder 

Ett flertal stigar finns i Tokarpsberg, främst i 
skogens södra, östra och nordöstra delar 
Dessa stigar finns utmarkerade på karta figur 
26.  
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Figur 22. Rekreation objekt nr 1. Rastplats och utsiktsplats på bergets platå.  

Figur 23. Rekreation objekt nr 2. Vindskyddad rastplats på bergets platå. 
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Figur 24. Rekreation objekt nr 3. Grillplats i lövskog i Torpabergs södra del. 

Figur 25. Rekreation objekt nr 5. Skolskog i Tokarpsbergs södra del.  
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Figur 26. Rekreationsplatser och stigar inom Tokarpsberg.  
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4.7 Syntes av naturvärden och rekreation 

Inom Tokarspberg finns flera platser med naturvärden och rekreationsvärden. På 
flera platser utmed områdets västra del sammanfaller biotoper med ett påtagligt eller 
visst naturvärde med stigar och promenadstråk (naturvärdesobjekt A, C, D och E). 
Ett område inom naturvärdesobjekt D och E utmärker sig extra utifrån förekomst av 
kombinerade natur- och rekreationsområden (se figur 28). Här finner vi lövskog 
samt blandskog med ett visst naturvärde samt rekreationsytor som Bergdalsskolans 
skolskog (rekreationsområde objekt 5) samt anordnad grillplats (rekreationsområde 
objekt 3).   

En detaljerad naturinventering av biotoperna där rekreationsområdena objekt 1 
(utsiktsplats och rastplats), 2 (rastplats) och 4 (förskoleskog) ligger har ej utförts 
inom ramen för detta uppdrag. En bedömning utifrån biotopkarteringen visar dock 
att utsikts- och rastplatsen (objekt 1) är beläget i en del av utredningsområdet som 
inte hyser några specifika naturvärden. Biotopen består här främst av yngre lövsly 
samt gles öppen skog av huvudsakligen björk, asp och sälg. Rekreationsobjekt 2 och 
4 finns belägna i blandskog som idag inte hyser några specifika naturvärden men 
som inom en snar framtid har god potential att utveckla högre naturvärden kopplade 
till god trädslagsblandning och solbelysta örtrika gläntor med berg i dagen.  
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Figur 27. Karta som visar var naturvärden och rekreationsvärden sammanfaller inom Tokarpsberg. 
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5 Rekommendationer och skötselförslag 

5.1 Utlåtande om byggnation inom område med fördjupad naturinventering  

För att undvika påverkan på naturvärden och rekreationsvärden bör område A samt 
de södra delarna av område D och E undantas från exploatering. Detta på grund av 
att område A har påtagliga naturvärden framförallt i trädskiktet i form av rödlistade 
almar (CR) och askar (EN) men även grov asp. Område D och södra delen av E 
utgör välanvända rekreationsytor samtidigt som de har vissa naturvärden vilka bör 
undantas från exploatering.  

I objekt B och norra delen av E finns vissa naturvärde men mindre värde för 
rekreation. Här är det möjligt att exploatera men dock finns ett viltstråk in och ut ur 
Tokarpsberg i den södra delen av objekt B västerut (figur 28) vilken bör hållas 
öppen. Denna kan fungera om en lövskogsridå sparas. Generellt gäller att 
naturvårdande åtgärder kan vidtas för att minska negativa effekter på biologisk 
mångfald genom att lågor och död ved sparas.  

 

5.2 Skötselförslag av naturvärdesobjekten  

Området föreslås generellt lämnas för fri utveckling. För att minska risker för 
strövande människor bör fallande träd säkras upp genom att placera dem på marken. 
På sikt kan inkommande gran röjas i lövdominerande biotoper.  

Örnbräken är en vanligt förekommande ormbunke i området och har förmågan att 
växa i omfattande bestånd vilket hindrar övriga, mindre konkurrenskraftiga arter att 
etableras. Markfloran blir därmed sparsam och får låg biologisk mångfald. 
Örnbräken kan bekämpas mekaniskt genom att bladskivor och utlöpare rycks upp. 
En möjlighet är att elever i skola och barn i förskolan hjälper till i delar av området 
med att rycka upp örnbräken. Detta kan bli ett intressant projekt under några år för 
elever och barn att studera effekterna av röjda och ickeröjda ytor som jämförelse.  

Likaså bör de invasiva arterna parksallad och parkslide bekämpas inom hela 
utredningsområdet. Parksallad växer i objekt A och parkslide bland annat i den östra 
kanten längs med gångstigen utanför objekt A. Parksallad kan med fördel även den 
ryckas upp. 
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De grova almarna i område A bör frihuggas så att det blir fritt utrymme på ett 
avstånd på cirka 4 meter utanför trädkronans ytterkant (om detta ej är möjligt är 
minsta ytan som bör frihuggas den yta som är direkt under hela trädets krona). Om 
två grova träd står nära varandra ska dock båda sparas. Träd mer än 60 cm i 
diametern behöver röjas på mindre träd och sly under och i närheten av deras 
kronor. Blommande buskar och bärbuskar bör sparas för att bevara ett varierat 
trädskikt. Dessa är också gynnsamma för skogens insekt- och fågelliv. Röjning av 
sly och mindre träd leder till att de blockrika partierna blir mer solbelysta vilket 
gynnar kräldjur samt mindre däggdjur i området. Död redan liggande och stående 
ved sparas.  

 

5.3 Upprätthållande av spridningslänkar med omgivande landskap 

Barriärpåverkan minskar på de platser där vägar korsas av gröna ledlinjer i form av 
träd- och buskvegetation på båda sidor. Vegetationen innebär sämre siktförhållanden 
vilket innebär lägre exponering för störningar och vilt föredrar därför generellt tätare 
vegetation i takt med att mänskliga störningar ökar. Identifierade ledlinjer mellan 
skogspartier bör därför prioriteras att bevara och utökas. Det är troligen värdefullt att 
gröna partier finns på motstående sidor av vägar för att öka viltets benägenhet att 
våga korsa vägbanor och andra hårda ytor. Friluftsliv och vilda djur kan till viss del 
nyttja samma stråk, men man bör eftersträva att separera gång/cykelbanor från de 
identifierade viltstråken.  

5.4 Tillgänglighet och attraktivitet för människor 

Utredningsområdet utgörs av en blandning av olika biotoper genom vilka flera stigar 
leder. Här finns också några få rastplatser, utsiktsplatser och grillplatser. Den 
nordöstra delen av skogen samt den södra delen används flitigt av kommunens 
skolverksamhet som skol- och förskoleskogar. Övriga delar av skogen lämpar sig 
också åt rekreation och friluftsliv. Idag kommer man lättast åt skogen från 
Bergdalsskolan i söder eller från en besöksparkering i norr. Utöver dessa platser 
finns flera stigar in i skogen från den västra och östra sidan. Dessa stigar startar dock 
oftast i anslutning till privata trädgårdar och nyttjas således främst av de närmast 
boende. För att öka skogens tillgänglighet och attraktivitet föreslår vi följande 
åtgärder: 
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- Röja stigar och markera upp ett flertal av dessa som vandringsleder 

- Röja siktstråk vid utsiktsplatser 

- Skapa huvudentréer in i skogen, förslagsvis i norra och södra delen, samt 
sätta upp informationsskyltar som visar var stigar och rastplatser finns  

- Placera ut bänkar, bord och soptunnor.  

- Anordna en naturstig med informationsskyltar vid naturvärden och 
intressanta fenomen 

- Anlägga pedagogiska faunadepåer i skolskogen 

- Grillplatsen kan göras mer attraktiv med ett vedlager samt en skylt om 
säkerhet vid eldning. Grillplatsen bör även röjas från sly kompletteras med 
ett bord 

5.5 Invasiva arter 

Området hyser idag måttliga till rikliga förekomster av de invasiva arterna parkslide, 
jättebalsamin, kanadensiskt gullris, parksallat och lupin. Flera av dessa arter är 
högvuxna, specifikt parkslide och jättebalsamin, och de konkurrerar lätt ut den lokalt 
förekommande växtligheten genom att de stjäl plats och ljus vilket gör det svårt för 
övriga växter att behålla eller återkolonisera sin växtplats. Parkslide har idag en 
relativt stor utbredning inom området och på vissa platser dominerar den helt och 
skapar monotona parkslideskogar. Parksallat är en lågvuxen, marktäckande art som 
fort sprider sig med sina snabbt växande utlöpare. För att skogens ekosystem ska 
upprätthålla en gynnsam bevarandestatus behöver främst parkslide bekämpas, 
därefter jättebalsamin, parksallat, kanadensiskt gullris och lupin.  
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Figur 28. Parkslide utmed gåstig (tv) och parksallat (th) i ädellövskog vid utredningsområdets 
västra sida. Båda är dominerande arter som tar stor markyta i anspråk.  

5.6 Rekommendationer om eventuella fördjupade utredningar 

Området saknar dokumenterade uppgifter om fågelfaunan och även vilka svampar 
som finns här. Därför föreslås att en uggleinventering görs i februari-mars och 
övriga fågelarter inventeras under april-juni. Vidare bör en svampinventering ske 
under svampsäsång. Föreningen Häxringen har inte undersökt berget. Inrapporterade 
arter på artportalen är endast tickor indikerar att skogen ej inventerats på 
marksvamp. 
 

  



Inventering och analys av naturvärden och  Datum 2016-09-09 

friluftsliv på Tokarpsberg Ver 1  

 Dok.nr 2008-03-Rapport-NVI_ 

  Tokarpsberg_Borås_ver1 

   

 

 

 
 
 
  41 (41) 

6 Referenser 

Artportalen 2016 (www.artportalen.se) eftersökning 2016-08-23 

Borås Stad (2014). Borås Stads Grönområdesplan Strategi, Program, Plan, Policy; 
Riktlinjer, Regler.  

Borås ornitologiska förening. Muntlig kontakt Per Gustavsson 2016-09-02 

Häxringen, lokal svampförening. Mailkontakt 2016-09-06 

Inventering till Borås Stads grönområdesplan.  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 2016. Sökning i kartverktyget infokartan. http://ext-
webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/  eftersökning 2016-08-23 

Påhlsson, L. 1998: Vegetationstyper i Norden. – TemaNord 1998.510 

Skogsstyrelsen 2016. Sökning i kartverktyget Skogens pärlor, 
https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/ eftersökning 2016-08-23 

Swedish standard institute (2014). SS 199000:2014, Naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. Swedish standard 
institute, version 2014-05-28, utgåva 1.  

Swedish standard institute (2014). SIS-TR 199001:2014, Naturvärdesinventering (NVI) – 
komplement till SS 199000, version 2014-06-25, utgåva 1.  

 

 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
https://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogskartan/

