SKOGSVÅRDSPLAN
SOLHEM 1, Borås Nybyggnation av bostadsrätter

Planen är utförd på uppdrag av HSB Göta
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1. Förord, bakgrund

HSB Göta har planer på att bygga bostäder inom aktuellt område (se ovan) på ömse sidor om
Syster Toras väg mot korsningen med Östermalmsgatan i Borås med en area på ca 9478
kvadratmeter. Den norra delen av området utgörs av en kraftig sydslänt bevuxen med mer
eller mindre tät lövskog. I den västra delen finns en använd stig. Området hyser ett bitvis rikt
buskskikt med bland annat hasselknippen. Tidigare utredningar har visat på partier med
naturvärden och element med naturvärden inom området (se nedan).
I denna skogsvårdplan ges förslag till åtgärder norr om Syster Toras väg i form av nedtagning
av träd, flyttning av stenblock etc, som bedömts vara nödvändiga för att bygga enligt
avsikten i denna miljö samt förslag på kompensationsåtgärder för dessa ingrepp. Arean på
denna del är ca 5516 kvadratmeter.

2. Tidigare utredningar


Naturvårdsinventering (NV1) Solhem 1. Arbetet är utfört på uppdrag av Borås stad.
Produktion: Svensk Naturförvaltning AB Rapportdatum: 2018. Text och foto Emma
Lind, Malin Börjes och Johan Tuve. Utförd på uppdrag av Borås stad.
Syftet med denna rapport var att identifiera, dokumentera och naturvärdesklassa de
naturvärden som finns i området. Dessutom att utreda områdets värde ur ett större
perspektiv med tanke på spridningsmönster, rekreation och samband mellan
näraliggande grönområden. Möjliga kompensationsåtgärder skulle även tas fram.
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Förslag till bevarande av naturvärden, kompensationsåtgärder och anläggning av
gröna stråk vid planering av bostäder på fastigheten Solhem 1, Borås stad.
Produktion: Svensk Naturförvaltning AB Rapportdatum: 2018. Text och foto Emma
Lind. Utförd på uppdrag av HSB Göta.

Klassificerade naturvården i området enligt utförda inventeringar
Naturvärdesområden
En Naturvärdesinventering har utförts enligt metod beskriven i SIS-standard. Metoden
innebär att geografiska områden klassificeras utifrån förekomst av arter och
biotopkvaliteter och avgränsas som naturvärdesobjekt om de uppfyller vissa kriterier sett
ur betydelsen för biologisk mångfald.
Tre naturvärdesområden har klassificerats inom aktuellt område.
Se bifogad ritning M-11-1-01 SKOGSVÅRDSPLAN, översta kartan BEFINTLIGA
SKYDDSVÄRDA ELEMENT/OMRÅDEN
Längst i väster ligger ett område med ekskog som anges ha ett högt naturvärde Klass 2).
Det domineras av en större, grov och något spärrgrenig ek. I övrigt förekommer det bl a
en grov tall med sprickbark. Det finns även död ved i form av grova talltorrakor (döda
tallar som förblivit stående). Denna skogstyp fortsätter på andra sidan vägen utanför
inventeringsområdet (parkmark). Det har ett naturvärde p g a lång kontinuitet av en
vegetation bestående av tall och ek.
Öster om detta ligger ett större område som har fått klassningen påtagligt naturvärde
(Klass 3). Området har en stor trädblandning med över 10 olika trädarter. Det har ett rikt
sälg- och hasselbestånd med inslag av enstaka större, grova träd. Även bärande träd som
fågelbär (viktig födokälla för fåglar) förekommer. Sälgen har en viktig funktion som
nektar- och pollenkälla samt dess ved utgör ett substrat för många svampar och insekter.
Längst i öster gränsar området delvis till en yta med Naturvärdesklass 2 (högt
naturvärde). Två stora träd (en grov och någon spärrgrenig ek och en tall) växer strax
öster om området på en blockrik mark med många signalarter.

Naturvärdeelement / naturvärdesträd
Förutom en klassning i naturvärdesområden har det även gjorts en klassning av sk
värdeelement. Detta berör huvudsakligen träd (även döda), men även block har tagits
med. Värdelementen har noterats, klassificerats, getts ID-nummer och koordinatsatts på
ritning. Träden skall ha utvecklat ett naturvärde (t ex träd med bohål, bärande och/eller
blommande träd samt gamla och eller grova träd). 5 av värdeelementen utgörs av så
kallade signalarter. Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på ett avvikande
skogsområde som kan vara nyckelbiotop. Ett ex av den rödlistade trädarten ask växer
inom området (ej med som värdeelement). Dock har inte varje askindivid ett skydd som
rödlistad art då den i första hand inte hotas av exploatering.
Naturvärdesträd är träd som på något sätt utvecklat ett naturvärde (till exempel träd
med bohål, bärande eller blommande träd samt gamla och/eller grova träd.
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I den västra delen av området finns följande objekt angivna som naturvärdesobjekt:
högstubbe björk (nr 1), naturligt formade block (nr 2), grov tall (nr 4), tall med död ved
(nr5), grov björk (nr6), grov ek (nr11) och en grov tall (nr12).
I den mellersta delen finns: flera mellangrova sälgar (nr 14), samling med flera grova
block (nr 18), död liggande sälg (nr20), stenmur (nr 22) och en större sälg (nr23).
I den östligaste delen finns två träd som ligger utanför området men har kronor som
växer in över området: grov, nästan hagmarksliknande ek (nr 27) och en grov tall (nr 26).
Aktuellt område utgör en del i ett större sammanhängande lövskogsområde med som
utgör en spridningskorridor för växter, djur och svampar.
Eftersom området inte har skötts skogsbruksmässigt är andelen död ved inom området
tämligen hög. Detta gör att förmågan till biologisk mångfald är hög.

Träd som kan utvecklas till naturvärdesträd
I rapporten ”Förslag till bevarande av naturvärden, kompensationsåtgärder och
anläggning av gröna stråk vid planering av bostäder på fastigheten Solhem 1, Borås
stad.” har fem värdefulla ekar beskrivits och positionerats. I den västra delen har 4 ekar
noterats.

3. Principer för utförande
Larcia har varit på plats och studerat området i fält och utvärderat lämpliga åtgärder i
aktuellt område enligt nedan (och med tidigare utredningar, se ovan, i beaktande). Träd
utanför urgrävningsområdet som är omkring 30 cm eller större i diameter (brösthöjd)
som bedömts ha skäl att tas ner beskrivs i kapitel 4 och i fält med markeringsband
(rödvita). Ett band för träd som tas ner helt och två band för träd där högstubbe lämnas.
Föreslagen höjd på högstubbarna varierar mellan 2-4 m (se på karta 2: FÖRSLAG PÅ
INGREPP/KOMPENSATIONSÅTGÄRDER).


Närmast (4m från fasaderna till urgrävningszonen) planerade bostadshus (1 och 2, se
bifogad ritning) skapas en grönyta som besås med gräs och sköts som gräsmatta.



Markvegetation i zonen ca 4-10m från fasad, hålls fri från högre vegetation och sly.
Hasselbestånden bibehålls och sköts genom kontinuerlig urgallring (under ett flertal
år -ej samtidigt!) samt kvarlämnande av döda grenar.



I zonen längre ut än 10m från fasad ska ett rikt buskskikt med hassel, sälg, hägg etc
bevaras intakt. Större buskträd som utgör en fallrisk (se Karta 2) tas ner och lämnas
som högstubbe.



Röja (borttagande av sly eller ungträd) runt ekar och tallar som är eller kan utvecklas
att bli så kallade naturvärdesträd. Ekar och tallar är känsliga för skugga och ger man
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dessa mer ljus och utrymme ökar man deras livslängd genom att de inte konkurreras
ut av andra träd. Även vissa större träd föreslås att tas ner runt framtida tänkbara
naturvärdesträd (se Karta 2). Dessa ställs som högstubbar (se foton och beskrivningar
i Kap 3). Buskvegetionen som till exempel hassel och sälg (även döda exemplar)
sparas. De två stora och bredvuxna ekarna (se karta 1 nr 11 och 27) föreslås att
sparas. Den längst i väster (nr11, en grov och något spärrgrening ek) har tre större
huvudgrenar (1–3) mot söder som kommer att inkräkta och nå över blivande ny
fasad. Trädet har även en andel döda grenar som riskerar att falla. Förslag: större
döda och döende grenar tas bort. Dessutom sågas tre huvudgrenar ner (röd
streckmarkering enligt bild på Karta 2). Dessa åtgärder skall utföras av fackman
(arborist). Trädet längst i öster (nr27, en grov och bredvuxen ek) gynnas genom
borttagning av konkurrerande träd (lövträd och tall) för att säkerställa trädets
fortsatta existens. Buskvegetation som hassel och sälg sparas (även döda exemplar).
I övrigt föreslås att bevara träd som ädellövträd (ek, skogslind, alm, ask, bok och
fågelbär) samt äldre, grova och grovgreniga tallar.


Alla träd >30cm i diameter utanför byggrätten är skyddade i plan. Ansökan för att ta
bort dem ska inlämnas till Borås stad.



I efterföljande kapitel anges de träd som föreslås tas ner (utsatta på ritning, karta 2).
Dessa träd har även markerats i fält med markeringsband (röd/vita band). Träd som
föreslås tas bort helt har markerats med ett band och träd som föreslås lämnas med
högstubbe har markerats med två band.

4. Träd som föreslås tas ner eller åtgärdas
Träden som föreslås tas ner (utsatta på ritning med beteckningen T och en siffra för berört
träd). Träden finns även noterade nedan i detta kapitel med foto. För träd som ska lämnas
som högstubbe finns angiven höjd i meter på högstubben för respektive träd (höjden finns
även angivet på karta 2: FÖRSLAG PÅ INGREPP/KOMPENSATIONSÅTGÄRDER).
Träd nr T1, T6, T10, T11, T13, T14 står i eller i nära anslutning till byggrätten och förslås tas
ner p g a nybyggnadsåtgärder.
Träd nr T2, T3, T4, T5, T8, T9, T15 står utanför byggrätten men förslås tas ner för att gynna
framtida solitärträd.
Träd nr T7, T12, T16 föreslås tas ner p g a säkerhetsskäl.
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T1. Tall. Stamdiameter: 50 cm. Står inom

urgrävningsområdet. Tas ner.
Högstubbe ej möjlig att spara.

T2. Ek. Stamdiameter: 32 cm. Inkräktar på

stor före detta soltärek. Lämnas som
högstubbe (höjd: 3m).

T4. Ek. Stamdiameter: 35 cm. Inkräktar

på ekar som kan bilda framtida naturvärdesträd. Lämnas som högstubbe
(höjd: 4m).

T5. Ek. Stamdiameter: 35 cm. Inkräktar på

ekar som kan bilda framtida naturvärdesträd. Lämnas som högstubbe
(höjd: 3m).

T3. Ek. Stamdiameter: 32 cm. Inkräktar på

ek (som kan bilda framtida naturvärdesträd) och tall. Lämnas som
högstubbe (höjd: 2m).

T6. Sälg. Stamdiameter: 35 cm. Står nära

utgrävningsområdet. Högstubbe ej
möjligt att spara.
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T7. Sälg. Stamdiameter: 28 cm. Lutande,

dött exemplar. Lämnas som
högstubbe pga säkerhetsskäl (höjd:
2m).

T8. Ek (ungträd). Stamdiameter: 11 cm.

Borttages då den kan komma att
inkräkta på stor ek.
T9. Bok (ungträd). Diameter: 16 cm.
Borttages då den kan komma att
inkräkta på stor ek.

T11. Björk. Stamdiameter: 30 cm. Står nära

utgrävningsområdet. Högstubbe ej
möjlig att spara.

T12. Björk. Stamdiameter 42 cm. Har en

dubbelstam vilket innebär fläkningsrisk. Lämnas som högstubbe (höjd:
3m)

.
T10. Sälg. Diameter: 41 cm. Står nära

utgrävningsområdet. Högstubbe ej
möjlig att spara.

T13. Ek. Stamdiameter: 37 cm. Står nära

urgrävningsområdet. Trädets krona
skulle nå intill byggnad. Tas ner och
lämnas som högstubbe (höjd 2m).
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T14. Ask. Stamdiameter: 41 cm. Kronan

innehåller stor del döda grenar.
Trädets krona når in till blivande
byggnad. Tas ner och lämnas som
högstubbe (höjd 3m).

T16. Sälg (dubbelstam). Stamdiameter: 63

cm. Lutar kraftigt, många döda grenar.
Utgör fallrisk. Tas ner och lämnas som
högstubbe (höjd 2m).

T15. Bok. Stamdiameter: 42 cm. Kronan

inkräktar på närstående ek och tall.
Tas ner och lämnas som högstubbe
(höjd 3m).
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Solitärek A
Stor ek i väster. Rensas från döda grena (vilka
riskerar att falla ner och vara en fara för
allmänheten). Grenar/stammar som inkräktar
på blivande fasad tas ner (se ritning Karta 2).
Träd beskärs av fackman/arborist.

Solitärek B
Stor ek i öster. Rensas från döda grena (vilka
riskerar att falla ner och vara en fara för
allmänheten). Utförs av fackman/arborist.
Träd (lövträd och tall runt eken tas bort för att
säkerställa trädets fortsatta existens.
Buskvegetation som hassel och sälg sparas
(även döda exemplar).
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5. Skötselåtgärder


Kontinuerliga åtgärder utförs så naturmarken i aktuellt område knyter an till och får
en liknande karaktär som den intilliggande befintliga kommunala skogen väster om
Östermalmsgatan (fast med skillnaden att aktuellt område får ett mer diversifierat
trädsortiment).

Ex på anslutande naturmark som har en vegetationskaraktär vilken ska eftersträvas i aktuellt
område. Även den ”flytande” övergången mellan ”vild” natur och mer skött grönyta är värd
att efterlikna.
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6. Kompensationsåtgärder
Lägen för nedanstående åtgärder finns angivna på karta 2 FÖRSLAG PÅ
INGREPP/KOMPENSATIONSÅTGÄRDER


Nedsågade trädstammar samlas till ved/fauna-depå. En faunadepå är en anlagd plats
med död ved som skapats för att öka den biologiska mångfalden. Fem trästockar av
nedsågade träd läggs på varje plats. Stockarna läggs om lott. Delar av depåerna
placeras på mer solöppna partier. Ytterligare trädstammar läggs ut en och en inom
området. Stockarna spänns fast med metallband så att träden inte kommer i rörelse.
Ved från området kan även läggas på andra platser i Borås för att öka den biologiska
mångfalden.
Delar av ekstockarna ska sågas till och läggas så att de bilda sittstockar/
balansstockar och balanskubbar.
Sittstock/Balansstock av ek:
Antal: 2st. Längder: 4m. Tjocklek: ca 40-50 cm. Placeras snett mot varandra enligt
bilden nedan. 150 cm fritt fallutrymme runt om (fritt från stenar). Förankras i mark:
förses med inborrat varmgalvaniserat stål i botten som markfäste. Gjuts fast i mark.

Balanskubbar av ek:
Synlig höjd varierande mellan 20-50 cm, tjocklek: 20-40 cm.
Antal: 10, sätts i slinga. Avstånd mellan kubbar 30-50 cm. 150 cm fritt fallutrymme
runt om (fritt från stenar). Stockarna grävs ner med 2/3 under markytan så att de
står stabilt.
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Gallring av ekar (träd: T3, T4 och T5 enligt karta 2 FÖRSLAG PÅ INGREPP/
KOMPENSATIONSÅTGÄRDER) så att framtida naturvärdesträd kan skapas.



Röjning runt träd som kan utvecklas till framtida naturvärdesträd (ungskogsträd/sly
tas bort). Buskvegetation som hassel och sälg bibehålls (även döda exemplar).



Borttagning av träd och sly (lövträd och tall) runt de två grova, bredvuxen ekarna
(befintliga naturvärdesträd) för att säkerställa trädens fortsatta existens.
Buskvegetation som hassel och sälg sparas (även döda exemplar).



Delar av berg/stenblock som måste avlägsnas (p g a närhet till planerad byggnad)
genom sprängning. Dessa flyttas till andra partier längre från husen där de kan gynna
bland annat djurlivet som gömslen etc. Stenblocken sprängs i så stora formationer
som möjligt och med överytan så slät och intakt som det går och de placeras på de
nya platserna på ett naturligt sätt och så att hålrum bildas (påminnande om
befintliga lägen på blocken). Även murblock som ligger inom byggrätten placeras på
liknande sätt.

Befintliga block som måste sprängas p g a närhet till planerade byggnader.
De bortsprängda stenblocken placeras på ett antal ställen på ett liknande
sätt som de ligger idag med en så intakt och slät översida som möjligt och
så att hålrum bildas (värdefullt för djurlivet).
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Träd som måste tas bort ska i görligaste mån sparas som högstubbe för att gynna
naturvärdet (ger livsmiljöer och födoplatser för till exempel larver, fåglar och
svampar).



Utplacering och uppsättning av holkar på trädstammar (för fåglar och fladdermöss).
Kontakt tas med Naturskyddsföreningen i Borås angående val av lämpliga typer av
holkar som kan passa för aktuella arter i området. På lämnade stockar borras
lämpliga och anpassade hål, vilket kan göra de fungerade som ”insektshotell” (för de
stockar som placeras solbelyst).



Utmed tomtgräns i norr planteras nya träd och buskar, som finns naturligt i området.
Denna plantering görs för att området fortsatt ska fungera som spridningskorridor
till anslutande naturpartier (mellan Annelundsparken och området kring Stora- och
Lilla Hässholmssjöarna). Växtsort, växtkvalitet, växtantal och lägen för nyplantering,
se karta 2 FÖRSLAG PÅ INGREPP/KOMPENSATIONSÅTGÄRDER.



En ny trädrad planteras (befintlig allé med pelarasp blir nödvändig att tas ner).
Smalkroniga ekar eller lindar sätts i rad på lämpliga ställen söder om Syster Toras
väg.

7. Övriga åtgärder


Informationstavlor sätts upp och information delges till boende som beskriver
områdets biologiska värden samt förklarar de skötselinsatser som är kopplade till
dessa värden. Ett ”Naturnära läge” -presentation av projektet och information som
visar på områdets positiva mervärden vad gäller naturlivet (att bo nära fågelsång,
växtliv etc).
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