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Bakgrund 
 

Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Borås stad utfört en naturvärdesinventering (NVI) av 

ett område som ligger i stadsdelen Kyllared och utgör en del av fastigheten Svensgärde 3:1. 

Områdets geografiska placering och som ingår i uppdraget framgår av figur 1. Syftet med 

inventeringen var att identifiera, dokumentera och naturvärdesklassa de naturvärden som finns inom 

området. I uppdraget ingick även att ge förslag på lämplig bredd på en ekologiskt funktionell kantzon 

utmed en bäck genom området samt inventering av invasiva arter. För att komplettera 

naturvärdesinventeringen utfördes under våren en fördjupad artinventering av groddjur i området. 

Borås stad är med sina drygt 110 000 invånare landets trettonde största kommun. Borås är centralort 

och är efter Göteborg den största staden i Västra Götalandsregionen. Kyllared är en stadsdel i 

utkanten av de östra delarna av Borås stad. Naturvärdesinventeringen är tänkt att användas i arbetet 

med att undersöka möjligheten till byggnation inom fastigheten. I planuppdraget ska fastigheten 

planläggas för industriändamål och verksamheter. Det inventerade området utgörs av 

Kronängsbäcken och den yta som ligger mellan bäcken och Kyllareds väg, väg 1407. 

 

 

Figur 1: Områdesöversikt där den inventerade ytan är avgränsad med röd linje. 
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Området 
 

Det inventerade området har fått arbetsnamnet Kyllared, Svensgärde 3:1 och ligger i stadsdelen 

Kyllared i den östra utkanten av Borås stad (figur 1).  Området ligger sydöst om Kyllaredsmotet, söder 

om riksväg 40. Norr om området är det industrimark och i nordväst på den här marken ligger en 

bildemonteringsfirma. Inventeringsområdet gränsar i sydöst till Kyllareds väg, väg 1407, och i 

nordväst slutar området efter Kronängsbäcken som ingår i sin helhet.  

Inventeringsområdet är ca 3,9 hektar stort och ligger på före detta åkermark (figur 2). 

Kronängsbäcken rinner utefter den nordvästra gränsen och kantas av en ridå av klibbal (Alnus 

glutinosa). I den nordöstra delen av området har marken växt igen med träd och här är det en yngre 

till medelålders triviallövskog. En grusväg börjar i den sydvästra delen och löper sedan centralt till 

mitten av området. Utefter vägen och centralt har marken grävts upp och fyllts igen med nytt 

material. I väst växer ung sälg (Salix caprea) och klibbal mellan grusvägen och strandskogen.  Ett dike 

rinner genom området utefter cykelvägen och från det rinner två avstickare från söder till norr och ut 

i Kronängsbäcken. På den södra sidan av grusvägen och väster om triviallövskogen i nordöst är det 

fuktäng av igenväxningstyp och utefter Kyllareds väg ingår en cykelväg. 

 

 

Figur 2: Flygfoto över området med inventeringsområdet markerat med rött. 
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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 2020-02-19. 

• Tillgängliga data från Borås Stad så som Borås Stads naturvårdsplan. 

• Utdrag från Trädportalen 2020-02-19. 

• Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2020-02-19. 

• Utdrag från Skogsstyrelsen karttjänst, Skogsdataportalen 2020-02-19. 

• Länsstyrelsernas webbGIS inklusive lövskogsinventeringen för Västra Götaland 2020-02-
19. 

• 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.  

• 4.5.4 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 har en 

fördjupad inventering av groddjur utförts. Resultatet av inventeringen redovisas i bilaga 

IV. 
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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). 

• Förslag på lämplig bredd på ekologiskt funktionell kantzon längs bäcken. 

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 (SWEREF_99_1330) 

• Naturtyp, biotop och i förekommande fall N2000-kod 

• Förekommande naturvårdsarter och värdeelement 

• Översiktlig beskrivning av naturvärdesobjektet 

• Naturvärdesklass  

• Motivering av naturvärdesklass 

• Representativt foto av naturvärdesobjektet 

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 

 

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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I kategorin träd ingår levande träd som på något sätt utvecklat ett naturvärde. Exempel på vanligt 

förkommande 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, 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) 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, även fåglar, är listade i bilaga III. Rödlistade arter är indikerade 

med endera av hotklasserna NT, VU, CR, EN. 

Alla observationer av arter har vid sidan av redovisning i denna rapport rapporterats till Artportalen. 

Mätutrustning och inventeringsdatum 
Under fältinventeringen 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. Fältbesöken ägde rum den 21 och 26 februari 2020 och utfördes av Emma Lind. Den 26 februari 

var marken täckt av snö (figur 3) vilket försvårade upptäckten av arter och till viss del även substrat. 

Eftersom inventeringen utförts innan den 1 april bör resultatet vad gäller artförekomst tolkas med 

reservation för att förekommande arter förbisetts, enligt SIS-standarden ska resultaten betraktas 

som ”preliminära”. 
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Figur 3: Ett snötäcke försvårade identifieringen av bland annat kärlväxter. 

 

Resultat 

Förstudier 
Förstudien av tillgängligt bakgrundsmaterial visade inga fynd av några naturvärdesintressanta arter 

inom inventeringsområdet. I den norra gränsen av inventeringsområdet rinner Kronängsbäcken.  

Bäcken nämns i Borås stads dokument ”Gröna ringen” från 1998. ”Vacker, viktig för variationen och 

har som ekologisk korridor ett mycket högt bevarandevärde med naturvärde klass III (höga 

naturvärden)” 

Från historiskt flygfoto tagit under perioden 1972-1977 kan man se att marken tidigare har brukats 

och i stort sett saknades träd förutom en smal remsa utmed bäcken.  

Områden med skyddad natur saknas i området.  

Översiktlig beskrivning av området 
Inom inventeringsområdet har totalt sex så kallade naturvärdesobjekt identifierats och avgränsats. 

Ett av dem har högt naturvärde, två har påtagligt naturvärde och tre har visst naturvärde (figur 4 och 

bilaga I).  

Historiskt sett har marken brukats som jordbruksmark. Efter det att marken lämnades i träda har den 

börjat växa igen och utgörs nu av spontant uppkomna yngre skogssuccessioner och fuktängar av 

igenväxningstyp. En större yta centralt har exploaterats. 
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Figur 4: Karta med naturvärdesobjekten med det nummer som hänvisas till i text. Högt naturvärde (klass 2) indikeras med 

mörk orange, påtagligt naturvärde (klass 3) med ljus orange och visst naturvärde (klass 4) med gult. 

 

Kronängsbäcken utgör naturvärdesobjekt 1 och har högt naturvärde. Bäcken har naturlig sträckning, 

är fiskförande och har låg antropogen påverkan. Bäcken beskuggas av en smal trädridå av främst 

klibbal, naturvärdesobjekt 2. Strandskogen har påtagligt naturvärde och ett värde som 

spridningskorridor i landskapet.  

Naturvärdesobjekt 3 utgörs av diket utefter cykelvägen, samt dess två avstickare från söder till norr. 

Diket har antropogen påverkan i öst men i väst har det naturliga kvaliteter och liknar mer en mindre 

bäck. Under våren sker lek av vanlig groda och vanlig padda i vattenmiljön som har påtagligt 

naturvärde.  

Triviallövskogen i norr, naturvärdesobjekt 4, domineras av björk med inslag av främst klibbal, sälg, 

och gran. Marken är bitvis fuktig och utmed vägen och på öppnare partier finns salixbuskage. 

Objektet har visst naturvärde. 

Mellan strandskogen och grusvägen ligger naturvärdesobjekt 5. Det utgörs av en ung triviallövskog 

som samdomineras av främst sälg och klibbal och har visst naturvärde. 

Fuktäng av igenväxningstyp med salixbuskage, naturvärdesobjekt 6, finns mellan triviallövskogen och 

bäcken i öst och mellan cykelvägen och grusvägen i väst. Den östra delen översvämmas delvis av 

bäcken vid höga vattenflöden. 

Ungefär en tredje del av inventeringsområdet har lågt naturvärde och utgörs av redan exploaterade 

ytor (figur 5), grusväg, cykelväg och gräsmarker. På fuktängen mellan den exploaterade ytan och 

vägen växer invasiva arter i form av blomsterlupin (Lupinus polyphyllus). 
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Figur 4: Centralt finns stora ytor som exploaterats. 

Värdeelement 
Inom inventeringsområdet har 24 värdeelement identifierats och koordinatsatts (figur 6 och bilaga 

II). De flesta av dem tillhör kategorin död ved och utgörs främst av högstubbar och lågor av klibbal 

och lågor av gran. Fyra av dem är träd, varav två är hålträd och två sälgar. De två sista 

värdeelementen är vattendrag och utgörs av Kronängsbäcken och diket. 

 

 

Figur 6: Karta med positioner för de värdeelement som registrerats vid inventeringen med det löpnummer som hänvisas till i 

bilaga II. 
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Rödlistade arter 
Inga rödlistade arter noterades vid inventeringen. 

Artskyddsförordningen 
Fem arter, tre fåglar och två groddjur som omfattas av artskyddsförordningen (SFS 2007:845) 

påträffades under naturvärdesinventeringen eller den fördjupade artinventeringen av groddjur 

(Bilaga II). 

Blåmes (Parus ater), gärdsmyg (Troglodytes troglodytes) och koltrast (Turdus merula) är fridlysta 

enligt 4 § i hela landet. 

Vanlig groda (Rana temporaria) och vanlig padda (Bufo bufo) är fridlysta enligt 6 § i hela landet. För 

mer information angående de båda arterna se det kompletterande resultatbladet ”Fördjupad 

artinventering av groddjur, Kyllared Svensgärde 3:1” (bilaga IV). 

Invasiva arter 
Inga arter upptagna på EU:s förteckning över invasiva arter kunde säkert identifieras under den här 

inventeringen. Inte heller parkslide eller jätteslide påträffades. På grund av tidpunkten för 

inventeringen kan kärlväxter vara svåra att identifiera och därför riskera att bli förbisedda då de allra 

flesta har vissnat ner under vintern. För att med säkerhet kunna identifiera flera arter krävs 

karaktärer som inte är möjliga att se på nedvissnade exemplar vilket gör identifieringen osäker. Ett 

täcke av snö under den andra fältdagen ökade svårighetsgraden ytterligare. 

På de två öppna fuktängarna observerdaes en växt ur familjen flockblommiga växter (Apiaceae). 

Plantorna var nedvissnade och på grund av att den saknade viktiga karaktärer kunde växten inte 

bestämmas till art. Troligen rörde det sig om strätta (Angelica sylvestris) men vi utesluter inte växter 

ur familjen lokor (Heracleum) där två räknas som invasiva. 

Den i Sverige invasiva arten blomsterlupin identifierades utefter i stort sett hela vägkanten utmed 

cykelvägen, den finns också på stora delar av fuktängen i sydväst. 
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Kantzon mot bäcken 
Ett förslag på en ekologiskt funktionell kantzon mot bäcken har digitaliserats och syns på kartan i 

figur 7. En kantzon till ett vattendrag har flera viktiga funktioner. Den ska fungera som ett slam- och 

näringsfilter, stabilisera strandkanten och förhindra att näringsämnen och partiklar hamnar i vattnet. 

Den ska också fungera temperaturreglerande genom beskuggning och därmed motverka igenväxning 

och kraftiga temperaturväxlingar sommartid, samt tillföra död ved och organiskt material i form av 

lövförna, grenar och nedfallande insekter. Död ved skapar variation i vattnet, ändrar 

vattenhastigheten och skapar strömmar. Lövförna och annat organiskt material utgör föda och ökar 

produktionen i vattnet.  

Kantzonen tar hänsyn till områdets nuvarande topografi och har vid plan mark en bredd på ca 15 

meter. Centralt har marken höjts ett par meter genom tillförsel av sten och annat material och här 

sluttar marken åt norr ner mot bäcken. På den här delen har kantzonen utökats för att ha en bättre 

funktion som slam och näringsfilter. Strandzonen närmast bäcken har i dagsläget en god ekologisk 

funktion med ett träd- och buskskikt av främst lövträd och förekomst av död ved. Kantzonen och det 

nuvarande trädskiktet bör lämnas orört och ett träd- och buskskikt ska tillåtas beskoga den 

exploaterade marken längre bort från bäcken. 

 

 

Figur 7: Karta över området med vattendraget markerat med blått och den föreslagna kantzonen med grönt. 
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Förslag på fördjupade utredningar 
Innan en eventuell exploatering bör ytterligare ett fältbesök utföras under senvår eller sommaren för 

att söka efter invasiva arter. Skälet till detta är att förhållandena vid utförd inventering inte var 

tillräckliga för att utesluta att arter förbisetts. 

Förslag på kompensationsåtgärder 
Skyddszonen mot Kronängsbäcken bör om möjligt beskogas med lövträd, företrädesvis av trädslag 

som växer i den befintliga strandzonen till bäcken så som klibbal, sälg, hägg, rönn och björk.  

Om möjligt ska ett öppet dike skapas mellan byggnaderna och Kyllareds väg. Det diket som finns där 

idag har en viktig funktion som leklokal för groddjuren i området och har permanent vattenföring. En 

dagvattendamm bör även skapas i den sydvästra eller nordöstra delen av området som inte kommer 

att bebyggas för att kompensera förlusten av de vattenmiljöer som finns i området.  

En del av de träd som avverkas bör sparas och läggas som faunadepåer i skyddszonen till bäcken. 

Lågorna utgör inte bara ett viktigt tillskott av död ved  utan har även en viktig funktion som 

övervintringsplatser för groddjuren i området.  

Sammanfattning och diskussion 
Områden eller delar därav med höga naturvärden är av särskild betydelse för den biologiska 

mångfalden på regional och nationell nivå. Sådana områden eller objekt bör om möjligt skyddas från 

exploatering. Den totala arealen är av större vikt än bevarandet av enskilda områden eller objekt.  

Inom inventeringsområdet finns ett naturvärdesobjekt med högt naturvärde, bäcken, och två med 

påtagligt naturvärde, strandskogen och diket. 

Vatten har generellt sett en stor betydelse för den biologiska mångfalden och vattendraget och den 

tillhörande strandskogen fungerar som en spridningskorridor i landskapet och har en viktig funktion 

för växter och djur ur ett större perspektiv. Kantzonen närmast bäcken bör lämnas orörd. Diket har 

betydelse för groddjuren i området och vattenmiljön har ett högt värde som reproduktionslokal. 

Området i övrigt utgörs av tidigare brukad mark som bedöms ha lågt eller visst naturvärde.  

Inga rödlistade eller hotade arter påträffades under inventeringen. Det bör dock understrykas att 

inventeringsförhållanden kan ha dolt förekomst av sådana arter. Detsamma gäller förekomst av 

invasiva arter. Blomsterlupin, som i Sverige klassas som en invasiv art, var den enda art som med 

säkerhet observerades. Vid en eventuell exploatering rekommenderas att åtgärder vidtas så att 

blomsterlupiner som växer utmed vägrenen och på fuktängen i väst inte sprids till andra områden. 

Vi vill även belysa vikten av den föreslagna skyddszonen till bäcken och att det även efter 

exploateringen bör finnas minst en, gärna flera vattenmiljöer inom området. 
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Bilaga I Beskrivning av naturvärdesobjekt

ID OBJEKT 1_1

NATURVÄRDESKLASS 2

NATURTYP Vattendrag

BIOTOP Mindre vattendrag

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 121373 Y-KOORD 6400897

Kronängsbäcken som rinner på den norra sidan av Kyllaredsvägen och utefter den norra gränsen av 
inventeringsområdet. Bäcken har naturlig sträckning och något varierande vattenhastighet. Bäcken är 
mellan en och tre meter bred vid normalt vattenstånd. Vid fältinventeringen var vattenståndet i bäcken 
högt. Sten, grus och sand i vattenfåran, även en del död ved och organiskt material i form av grenar 
och lövförna. Beskuggas till den största delen av ett trädskikt av främst klibbal i varierande ålder men 
även andra trädslag som hägg, björk och sälg. Spår efter bäver. Den största delen av sträckan har låg 
antropogen påverkan men i norr och söder rinner den genom stora vägtrummor under Kyllaredsvägen. 
Bäcken fortsätter utanför inventeringsområdet.

AREA KVM 1817

NR OBJEKT 1

Påtagligt biotopvärde och påtagligt artvärde ger sammantaget ett högt naturvärde. Naturliga 
vattendrag utan allt för hög antropogen påverkan har alltid betydelse för den biologiska mångfalden. 
Vattendrag fungerar som spridningskorridorer för växter och djur och berikar landskapsbilden. 
Förekomsten av sten, grus och sand skapar förutsättningar för bottenflora och fauna. Positiva 
habitatkvaliteter i form av ett beskuggande trädskikt samt värdeelement i form av lågor. Ingen data om 
elfiske i bäcken finns rapporterade i SERS. Inga noggrannare undersökningar har gjorts av vattendragets 
vattenkvalitet, vegetation eller fauna varför klassningen ska ses som preliminär.

SUBKLASS

Art Fiskar Öring o Allmän
Art Groddjur Vanlig padda f Enstaka
Värdelement Vatten Bäck Hög



ID OBJEKT 1_2

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Strandskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 121373 Y-KOORD 6400894

Smal strandzon närmast bäcken som påverkas av närheten till vatten. Trädskiktet domineras av klibbal 
i varierande ålder och grovlek. Enstaka hägg, björk, sälg, rönn och asp förekommer också samt enstaka 
gran i öst. Död ved i form av lågor av främst klibbal och björk samt högstubbar och torrträd av klibbal. 
Enstaka hålträd. Marken översvämmas periodvis av bäcken. Spår efter bäver och förekomst av klen 
bäverskapad död ved.

AREA KVM 1922

NR OBJEKT 2

Visst artvärde och påtagligt biotopvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. Närheten till vatten 
skapar en speciell miljö och dess effekt på omgivningen med bland annat solinstrålning, 
vattenfluktuationer och översvämningar. Objektet fungerar som spridningskorridor i landskapet och 
objektet har positiva biotopkvaliteteter i form av död ved, äldre träd, blommande träd samt hålträd. 
Död ved är en bristvara i dagens skogar, speciellt av löv och andelen död ved speglar ett områdes 
förmåga till biologisk mångfald.

SUBKLASS

Art Svampar Alticka o Enstaka
Värdelement Död ved Björk Låga Låg
Värdelement Död ved Klibbal Högstubbe Hög
Värdelement Död ved Klibbal Högstubbe Mellan
Värdelement Död ved Klibbal Låga Mellan
Värdelement Död ved Klibbal Torrträd Hög



ID OBJEKT 1_3

NATURVÄRDESKLASS 3

NATURTYP Vattendrag

BIOTOP Dike

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 121491 Y-KOORD 6400887

Dike utefter Kyllaredsvägen (cykelvägen) med två avstickare från söder till norr som rinner ut i 
Kronängsbäcken. Vissa delar av diket har nyligen grävts eller exploaterats på den centrala delen av 
inventeringsområdet där man är och gräver. Den södra delen av diket har högst värde och här har diket 
vissa naturliga element så som vegetation och sten och grus i vattenfåran. Delar av diket kantas av 
salixbuskage.

AREA KVM 1209

NR OBJEKT 3

Visst biotopvärde och visst artvärde ger sammantaget ett påtagligt naturvärde. Permanent 
vattenföring som i sig bidrar till och skapar förutsättningar för biologisk mångfald. Vattnet har stor 
betydelse som leklokal för vanlig groda och vanlig padda och i vattnet identifierades även öring som 
troligen vandrat upp i diket efter vårens höga vattenflöde. Delar av diket har hög antropogen påverkan 
och är relativt nyskapat medan andra delar är äldre och har förekomst av naturliga egenskaper.

SUBKLASS

Art Fiskar Öring o Enstaka
Art Groddjur Vanlig groda f Allmän
Art Groddjur Vanlig padda f Allmän
Värdelement Vatten Dike Mellan



ID OBJEKT 1_4

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Triviallövskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 121613 Y-KOORD 6400993

Medelålders triviallövskog uppkommen på före detta öppen brukad mark. Det halvslutna till slutna 
trädskiktet domineras av björk med inslag av klibbal och gran. Enstaka till svagt inslag av sälg samt 
enstaka rönn och asp. Bitvis tätt buskskikt av främst salix men även hägg och hassel förekommer. I 
kantzonen mot cykelvägen är det ett tätt buskage av salix.

AREA KVM 6352

NR OBJEKT 4

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Förekomst av död ved i form 
av lågor. Blommande träd och buskar fyller en viktig funktion som nektar- och pollenkälla för en mängd 
olika insekter under våren vilket även gynnar fåglar. Sälgved är viktigt som substrat för många insekter 
och svampar. Fuktiga miljöer som eventuellt håller vatten under våren och kan ha betydelse för 
groddjur. Bedömningen av naturvärdet ska ses om preliminär.

SUBKLASS

Värdelement Död ved Gran Låga Låg
Värdelement Död ved Gran Vindfälla Låg
Värdelement Död ved Gran Vindfälla Mellan
Värdelement Död ved Klibbal Låga Hög
Värdelement Träd Björk Hålträd Mellan
Värdelement Träd Sälg Blommor Mellan



ID OBJEKT 1_5

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Skog och träd

BIOTOP Triviallövskog

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 121341 Y-KOORD 6400848

Ung triviallövskog i svag nordsluttning mellan strandskogen och grusvägen. Trädskiktet samdomineras 
av klibbal och sälg.

AREA KVM 2841

NR OBJEKT 5

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Sälg fyller en viktig funktion 
som nektar- och pollenkälla för en mängd olika insekter under våren vilket även gynnar fåglar. 
Bedömningen av naturvärdet ska ses om preliminär.

SUBKLASS



ID OBJEKT 1_6

NATURVÄRDESKLASS 4

NATURTYP Igenväxningsmark

BIOTOP Fuktäng av igenväxningstyp

NATURA 2000-KOD

OBJEKTTYP Naturvärde

X-KOORD 121386 Y-KOORD 6400838

Fuktäng av igenväxningstyp med salixbuskage. Objektet är uppdelat på två delobjekt. Marken är fuktig 
till blöt och markfloran utgörs bland annat av tåg, högväxta gräs och örter. Det norra delobjektet 
översvämmas av Kronängsbäcken vid höga vattenflöden. På båda delobjekten finns vattenfyllda 
sänkor, varav vissa bedöms vara mer eller mindre permanent vattenhållande. Buskskikt i form av 
salixbuskage, en del ung björk i söder och hallon. Förekomsten av den invasiva arten blomsterlupin 
sänker naturvärdet.

AREA KVM 8341

NR OBJEKT 6

Visst biotopvärde och lågt artvärde ger sammantaget ett visst naturvärde. Blommande och bärande 
buskar och frön från gräs och örter ger föda åt insekter och fåglar. Salixbuskage är en viktig resurs för 
insekter under våren och buskagen utgör häckningsplats och ger skydd åt fåglar. Den fuktiga miljön 
med vattenhållande sänkor kan eventuellt ha ett värde för groddjur. Bedömningen av naturvärdet ska 
ses om preliminär.

SUBKLASS

Art Groddjur Vanlig groda f Allmän
Art Groddjur Vanlig padda f Allmän
Värdelement Död ved Klibbal Högstubbe Mellan
Värdelement Träd Klibbal Hålträd Låg



Bilaga II Värdeelement

# X Y NVO Huvudkategori Underkategori Artnamn Anmärkning

1 381976 6399861 2 Död ved Högstubbe Klibbal Mycket grov

2 381990 6399881 2 Död ved Torrträd Klibbal Grov med vedsvamp

3 382083 6399984 1 Vatten Bäck

4 382114 6399975 3 Vatten Dike

5 382042 6399943 2 Död ved Låga Klibbal

6 382295 6400044 4 Död ved Vindfälla Gran

7 382111 6399988 Död ved Låga Björk

8 382116 6400011 2 Död ved Låga Björk Bäver

9 382114 6400007 2 Död ved Låga Björk Bäver

10 382195 6400064 6 Träd Hålträd Klibbal

11 382238 6400072 2 Död ved Högstubbe Klibbal

12 382232 6400070 6 Död ved Högstubbe Klibbal

13 382255 6400074 4 Död ved Låga Klibbal I bäcken

14 382342 6400089 4 Träd Hålträd Björk

15 382348 6400093 4 Död ved Låga Gran

16 382355 6400075 4 Död ved Låga Gran

17 382297 6400048 4 Död ved Vindfälla Gran

18 382361 6400082 4 Död ved Vindfälla Gran

19 382356 6400093 Död ved Låga Gran

20 382369 6400095 4 Död ved Låga Gran

22 382317 6400056 4 Träd Blommor Sälg Fyrstammig

23 382310 6400056 4 Död ved Vindfälla Gran

24 382305 6400052 4 Träd Blommor Sälg



Bilaga III Observerade naturvårdsarter

ArtnamnArtgrupp HotkategoriStatusVetenskapligt namn

ÖringFiskar oSalmo trutta

KoltrastFåglar fTurdus merula

GärdsmygFåglar fTroglodytes troglodytes

BlåmesFåglar fCyanistes caeruleus

Vanlig paddaGroddjur fBufo bufo

Vanlig grodaGroddjur fRana temporaria

AltickaSvampar oInonotus radiatus
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Bilaga IV 

Fördjupad artinventering av groddjur, Kyllared Svensgärde 3:1 

 

Bakgrund 

Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Borås stad utfört en naturvärdesinventering (NVI) av 

ett område som ligger i stadsdelen Kyllared och utgör en del av fastigheten Svensgärde 3:1. Det här 

resultatbladet redovisar den fördjupade artinventeringen av groddjur som kompletterar rapporten.  

Metod 

Inventeringsområdet delades in i fem olika vattenmiljöer som alla bedömdes för sin förmåga att 

fungera som lekmiljö för groddjur. Tre besök, ett dagtid och två nattetid, genomfördes. Tidpunkten 

för de två första besöken, ett dagtid och ett nattid, valdes så att lek av framför allt vanlig groda och 

åkergroda men även vanlig padda kunde konstateras. Det tredje besöket, andra nattinventeringen, 

valdes med fokus på framför allt mindre och större vattensalamander. Den här bedömningen 

baserades på väderförhållande och lek från redan kända lokaler, så kallade referenslokaler. 

Fältbesöken ägde rum den 8 och 21 april och utfördes av Emma Lind. Vid inventeringen användes 

pannlampa, strålkastare, håv, handdator med inbyggd GPS och anteckningsblock.  

Vattenmiljöerna 

Objekt 1 utgörs av det dike som rinner utefter Kyllareds väg samt den lilla avstickaren centralt till 

Kronängsbäcken. Objekt 2 gränsar till objekt 1 och är diket mellan vägen och Kronängsbäcken samt 

en anslutande grävd bassäng. Objekt 3 är fuktängarna, en i väst och två i öst på vilka det finns 

vattenhöljor. Objekt 4 utgörs av flera grävda bassänger på exploaterad mark och objekt 5 utgörs av 

Kronängsbäcken. Objektens placering och utbredning framgår av Figur 1. 

 

Figur 1: Flygfoto över området där inventerade objekt anges med Objekt-nr och är markerade med blå färg. 
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Groddjur 

Under inventeringen eftersöktes groddjur och antalet vuxna individer av de arter som påträffades 

registrerades. De för regionen vanligt förekommande arterna är: 

• Större vattensalamander 

• Mindre vattensalamander 

• Vanlig groda 

• Åkergroda 

• Vanlig padda 

 

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. 

 

Resultat 

Det första två fältbesöken, dagbesök och det första nattbesöket, ägde rum den 8 april. På dagen var 
vädret halvklart, 12 grader varmt och nästan vindstilla. Under det efterföljande nattbesöket hade 
temperaturen gått ner till fyra grader och vädret var klart och vindstilla.  
Ett andra nattbesök utfördes den 21 april för att eftersöka mindre och större vattensalamander. På 
dagen var vädret varmt, 20 grader och klart med svag vind. Under natten sjönk temperaturen till 
omkring 8 grader.  
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Objekt 1 (del av naturvärdesobjekt 3) 

I vattenmiljön observerades en spelande hane av vanlig groda och 5 adulta grodor av vanlig groda. 

Det var rikt med rom av vanlig groda och totalt observerades 60 romsamlingar. Två grodor som 

observerades är obestämda. I vattnet identifierades även två paddor (Tabell 1). Inga 

vattensalamandrar påträffades. I diket identifierades även ett flertal öringar och en vattensork. 

Öringen har troligen vandrat upp i diket under det höga vattenflödet i våras. 

 

Figur 2: Romsamlingar i den västra delen av diket identifierade under dagbesöket. 

 
Tabell 1: Antal adulta grodor, spelande hanar, romsamlingar och amplexuspar för vanlig groda, åkergroda och vanlig padda 

samt obestämda grodor observerade under dag- och nattbesöken. 

 

 

 

  

Okänd

Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par

Dag 50 2

Natt 1 5 50 1

Natt 2 60 1

Vanlig groda Vanlig padda Åkergroda
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Objekt 2 (del av naturvärdesobjekt 3) 

I vattenmiljön observerades fem spelande hanar av vanlig groda, tre adulta grodor av vanlig groda 

och ett amplexuspar. Totalt observerades 10 romsamlingar. Vid det andra nattbesöket var leken för 

vanlig padda i full gång och fem spelande hanar och 13 adulta identifierades i vattnet (Tabell 2). I 

vattnet identifierades även ett stort antal grodyngel, troligen av vanlig groda. Inga vattensalamandrar 

påträffades. I diket identifierades även ett flertal öringar som troligen har vandrat upp i diket under 

det höga vattenflödet i våras. 

 

Figur 3: I objektet ingår det en grävd bassäng som utnyttjas av groddjuren. 

 
Tabell 2: Antal adulta grodor, spelande hanar, romsamlingar och amplexuspar för vanlig groda, åkergroda och vanlig padda 

samt obestämda grodor observerade under dag- och nattbesöken. 

 
 

  

Okänd

Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par

Dag 10

Natt 1 5 3 10 1 2 2

Natt 2 10 5 13

Vanlig groda Vanlig padda Åkergroda
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Objekt 3 (Naturvärdesobjekt 6) 

I vattenmiljön observerades en spelande hane av vanlig groda, tre adulta paddor av vanlig padda och 

10 romsamlingar av vanlig groda vid det första nattbesöket.  Vid det andra nattbesöket hade 

vattenmiljön torkat ut och fungerade inte längre som en reproduktionslokal (Tabell 3). Inga 

vattensalamandrar påträffades. 

 

Figur 4: Under dagbesöket identifierades ett antal romsamlingar i det grunda vattnet. Vid det andra nattbesöket var 

vattenmiljön och romen uttorkad. 

 

 
Tabell 3: Antal adulta grodor, spelande hanar, romsamlingar och amplexuspar för vanlig groda, åkergroda och vanlig padda 

samt obestämda grodor observerade under dag- och nattbesöken. 

 
 

  

Okänd

Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par

Dag 10

Natt 1 1 10 3

Natt 2

Vanlig groda Vanlig padda Åkergroda
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Objekt 4 (Ingår inte i något naturvärdesobjekt) 

I vattenmiljön observerades fyra spelande hanar av vanlig groda, fyra adulta grodor av vanlig groda 

och två romsamlingar. Vid det andra nattbesöket var leken för vanlig padda i full gång och fyra 

spelande hanar, 15 adulta paddor och fyra amplexuspar identifierades i vattnet (Tabell 4). Inga 

vattensalamandrar påträffades. 

 

Figur 5: Objektet utgörs av grävda bassänger, delvis igenfyllda med block. 

 
Tabell 4: Antal adulta grodor, spelande hanar, romsamlingar och amplexuspar för vanlig groda, åkergroda och vanlig padda 

samt obestämda grodor observerade under dag- och nattbesöken. 

 
 

 

  

Okänd

Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par

Dag

Natt 1 4 2 1

Natt 2 2 2 4 15 4

Vanlig groda Vanlig padda Åkergroda
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Objekt 5 (Naturvärdesobjekt 1, Kronängsbäcken) 

I vattenmiljön observerades 2 adulta paddor av vanlig padda under det första nattbesöket (Tabell 5). 

Inga vattensalamandrar påträffades. Bäcken bedöms inte utgöra en leklokal för groddjur, däremot 

kan den fungera som övervintringsplats. I bäcken observerades mycket rikt med öring av olika storlek 

under nattbesöken.  

 
Tabell 5: Antal adulta grodor, spelande hanar, romsamlingar och amplexuspar för vanlig groda, åkergroda och vanlig padda 

samt obestämda grodor observerade under dag- och nattbesöken. 

 

 

 

  

Okänd

Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par Spelande Adulta Rom Par

Dag

Natt 1 2

Natt 2

Vanlig groda Vanlig padda Åkergroda
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Sammanfattning och slutsats 

Lek av vanlig groda och vanlig padda konstaterades i flera av vattenmiljöerna. Antalet romsamlingar 

och antalet identifierade paddor och grodor tyder på att området är värdefullt som 

reproduktionsområde för de båda arterna och att populationerna är stora. De nyligen grävda 

bassängerna utnyttjas för lek och under våren och en bit in på sommaren bör ingen exploaterande 

verksamhet få förekomma och bassängerna bör inte heller läggas igen under den tiden. Om området 

exploateras och bebyggs bör minst en dagvattendamm anläggas inom området och om möjligt bör 

även diket i söder hållas öppet och fungerande. De höga tätheterna av öring av olika ålder i 

Kronängsbäcken belyser värdet av den föreslagna skyddszonen till bäcken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


