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Uppdraget 
Borås Stad arbetar med ett planprogram för de västra delarna av stadsdelen Hestra, nordväst om Borås 
centrum. Syftet är att se var det är möjligt att exploatera med nya bostäder. Som underlag för detta arbete 
tog Melica 2015 fram ett underlag i form av en natur- och landskapsinventering (Bergil & Lundenius 
2016) innefattande natur- och landskapstyper, frilufts- och rekreationsområden samt strukturer, 
sammanhang och funktioner.  

 Karta 1 Översikt 

Under arbetet framkom att höga naturvärden fanns i stråket Lillesjön – Hestra by – Sjukhemsområdet i 
öster. Melica fick därför tilläggsuppdraget att för detta stråk utföra en naturvärdesinventering (NVI) enligt 
SIS-standard. Uppdraget har inneburit NVI på fältnivå (4.3 SIS standard) på detaljeringsgrad detalj (4.4 
SIS standard) med tilläggen naturvärdesklass 4 (4.5.2 SIS standard), generella biotopskydd (4.5.3 SIS 
standard) samt detaljerad redovisning av artförekomst (4.5.5 SIS standard). Även inventering av eventuella 
förekomster av skyddsvärda träd enligt länsstyrelsens definition har inkluderats.  

Ansvarig för uppdraget på Borås stad har varit Johan Ekeblom och Emma Larsson.  

Metod 
Arbetsmetodiken har följt Svensk Standard enligt ovan och inleddes med att tidigare 
dokumenterad information om naturen i inventeringsområdena studerades och lades till 
grund för en preliminär avgränsning av potentiella naturvärdesobjekt. 
Härefter företogs fältinventering som utfördes på ett sådant sätt att inventeraren 
utifrån beprövad kunskap och erfarenhet eftersöker de biotopkvaliteter och arter som är 
av positiv betydelse för biologisk mångfald. Vid ambitionsnivån medel karteras 
objekt ner till en yta av 0,1 ha eller en längd av 50 m.  
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Naturvärdesbedömning har gjorts av alla påträffade naturvärdesobjekt ner till och med naturvärdesklass 4, 
grundat på noterade arter och biotopkvaliteter. Härutöver har förekomster av objekt som omfattas av 
generellt biotopskydd kartlagts. Förekomster av typiska arter för naturtyperna, liksom naturvårdsarter 
enligt Artdatabankens definition, har noterats. Termerna förklaras i faktaruta nedan. 
Efter fältarbetet har objekten avgränsats på digital karta som redovisas i MapInfo-format i 
koordinatsystemet sweref 99 13.30.  

Naturvårdsbiolog Calle Bergil har varit uppdragsansvarig på Melica och inventerat och skrivit rapporten. 
Therese Alfsdotter på Melica har granskat. Fältinventering av området har genomförts den 12 juli 2017, 
förutom de besök som gjordes i samband med den tidigare inventeringen 2015.  

 

 

 

 
Bild 1 Lillesjön 
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Fakta: Naturvårdsarter 
Begreppet naturvårdsarter myntades av ArtDatabanken 2013 och syftar på arter som är särskilt viktiga att ta 
hänsyn till vid ingrepp i och skötsel av natur. Följande kategorier ingår i begreppet: 

Skyddade arter (§) / (EU) 
Arter som omfattas av Artskyddsförordningens fridlysningsparagrafer kallas för skyddade arter. Enlig 
förordningen är det förbjudet att döda eller störa vissa djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga 
samt att skada eller förstöra dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta åtgärder som kan 
skada dessa arter krävs dispens från länsstyrelsen. Förordningen omfattar bl a samtliga arter som finns upptagna i 
EU:s habitatdirektiv (EU), men för alla arter gäller inte samma starka skydd. Vad gäller fåglar omfattas i 
praktiken alla fåglar som antingen finns upptagna i EU’s fågeldirektiv (EU), är rödlistade (CR-NT se nedan) 
eller har minskat med minst 50% under perioden 1975-2005 (-50%). 

OBS: ”Skyddsklassad art” 
Artdatabanken redovisar kontinuerligt på Artportalen, fynd av arter som rapporteras in. För ett antal arter som 
kan vara utsatta för förföljelse, omfattande plockning eller olovlig jakt redovisas dock inte öppet uppgifter som 
kan avslöja exakt var arten häckar eller växer. Dessa arter kallas för skyddsklassade, men är inte nödvändigtvis 
naturvårdsarter.  

Rödlistade arter (RE etc.) 
ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket, har med hjälp av sina 
specialistkommittéer för olika artgrupper angivit vilka svenska växt- och djurarter som bör klassas som hotade 
eller missgynnade. Dessa arter kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer 
det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global rödlistning: 
RE. Försvunnen (Regionally Extinct) 
CR. Akut hotad (Critically Endangered) 
EN. Starkt hotad (Endangered) 
VU. Sårbar (Vulnerable) 
NT. Nära hotad (Near Threatened) 
DD. Kunskapsbrist (Data Deficient) 

Signalarter (S) 
Arter som anses signalera höga naturvärden kallas ofta för signalarter. Begreppet används i Skogsstyrelsens 
nyckelbiotopinventering, men används här också för de arter som använts som indikatorer på höga naturvärden i 
andra riksomfattande inventeringar, t.ex. Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering. 

Typiska arter (T) 
Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus för en naturtyp som pekas ut i EU´s art- 
och habitatdirektiv Natura 2000. 

Nyckelarter (N) 
Nyckelarter är arter som spelar en stor roll i ekosystemen och därmed ”öppnar dörrar” för andra arter. Ingen 
officiell lista finns ännu framtagen. 

Ansvarsarter (A) 
Begreppet används för att peka ut arter som ett land eller annan region kan sägas ha ett särskilt ansvar för att 
bevara, genom att de har en särskild tyngdpunkt i sin utbredning i landet/regionen. Ingen officiell lista finns ännu 
framtagen. 
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Beskrivning av området 
Inventeringsområdet ligger inom ett landskap som enligt Nordiska ministerrådets regionsindelning av 
landskap kallas södra Västergötlands sprickdalsområde. Det blockrika och starkt kuperade landskapet 
består av gamla gnejser vars sprickor har utmejslats under flera istider. Området ligger över högsta 
kustlinjen och utgör en liten del av de många större och mindre bergsformationerna i det kuperade 
sprickdalslandskapet.  

I ett nordsydligt stråk från Lillesjön i norr till Sjukhemsområdet och sjön Kolbränningen i söder, finns 
rester kvar av ett gammalt kulturlandskap med inägor, stengärdesgårdar och gamla vägar. Det är dock bara 
några hagar norr om Hestra gård som fortfarande hävdas, varför omgivningarna istället domineras av den 
löv- och blandskog som intagit de gamla kulturmarkerna. Området ingår därmed i ett större landskap av 
lövskog och gamla kulturmarker som sträcker sig vidare österut mot Rya Åsar. 

Mer om områdets naturgeografi och historia finns att läsa i ovan nämnda natur- och landskapsinventering. 

  

 

Bild 2. 

De gamla ihåliga, nyligen 
återhamlade askarna vid 
Hestra gård hör till 
områdets högsta värden 
och står som levande 
symboler för det gamla 
kulturlandskapet kring 
gården.  
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Påträffade naturvärdesobjekt 
Områdesnumreringen hänvisar till siffror i Karta 2: Naturvärdesobjekt. 

1. Hestra bys norra ädellövskogar Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde 
Varierat lövkogsbestånd med stort inslag av hävdpräglade gamla lövträd, uppkomna på gammal 
inägomark med en struktur av äldre kulturlandskap som idag är svår att uppfatta, då den vuxit 
igen och överlagrats med nya vägsystem etcetera. Grova ädellövträd, framförallt tidigare hamlade 
askar samt vidkroniga ekar, men även lönn, björk, fågelbär, lind m.fl. Tätt buskskikt av hassel, sly 
och trädgårdsrymlingar. Högvuxet fältskikt till stor del av igenväxningsarter som älgört, 
midsommarblomster och nässlor.  
Naturvårdsarter: skogslind (S), nötkråka (NT)   
 

2. Hestra by askallé Naturvärdesklass 2 Högt naturvärde 
Kort allé med 5 grova askar och 2 medelgrova lönnar, alla nyhamlade. Stora trädhål. 
Naturvårdsarter: guldlockmossa (S) 
 

3. Hestra by gårdshage  Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde  
Tydligt gödselpåverkad beteshage, dominerad av gödslingsindikerande arter som hundäxing, 
smörblommor, teveronika m fl., men även enstaka grönvit nattviol (S). 
Naturvårdsarter: grönvit nattviol (S) 
 

 
Bild 3: Hestra bys gårdshage 
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4. Hestra gamla inägomosaik. Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde 

Starkt igenvuxen mosaik av lövskog, ängsfragment, slåttermader och gammal granskog på gamla 
kuperade inägomarker. Gamla stengårdesgårdar, fägata, grund damm, hasselrunnor, vårdade och 
förvildade vårdtråd, vidkroniga ekar, grova döda & levande granar 
Naturvårdsarter: gökärt (S), kovaller (S), gammelgranlav (S), långflikmossa (S), missne (S), 
bäckbräsma (S), kärrfibbla (S), åkergroda(§) 

 
Bild 4: Hestra fårhagar, delområde 5. 
 

5. Hestra fårhagar Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde 
Två mycket svagt fårbetade hagar, sannolikt på gammal åkermark, dominerade av triviala 
ohävdsarter, men med inslag av hävdarter, fler på 90-talet enligt Artdatabanken (2015). 
Naturvårdsarter: ängsfryle (S), gökärt (S), liten blåklocka (S), käringtand (S), revfibbla (S). 
 

6. Norra småhagarna  Naturvärdesklass 3 Påtagligt naturvärde 
Norra hagen troligen före detta åkerteg.  öppen, dominerad av höga ohävdsgräs, men inslag av 
hävdarter. Söder om vägen troligen gammal ängsbacke som tycks ha slåttrats i sen tid. Inslag av 
hävdarter. 
Naturvårdsarter norra hagen: daggkåpa (S), liten blåklocka (S), kovaller (S). Södra hagen: Ljung 
(T) gökärt (S), ängsviol (S), käringtand (S), kovaller (S). 
 

7. Lillesjön. Naturvärdesklass 4 Visst naturvärde 
Liten mesotrof brunvattensjö omgiven av artrik myr, gungflyn och sumpskog. Näckrosor, 
klockljung. (Bild 1) 
Naturvårdsarter: missne (S), , dystarr (T), vitag (T), rundsileshår (T). Övrigt intressanta: ängsull, 
klotpyrola, kärrsilja. 
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8. Vårdhemmets ekhöjder  Naturvärdesklass 2; Högt naturvärde 
Ekdominerad lövskog med inslag av hassel, lundflora och grova träd av ek, ask m.fl. Minst 2 
jåtteträd av ek, samt ett flertal blivande jätteträd. Långst i öster utgörs objektet av lövträd inom 
betad fårhage med sälgar och tidigare hamlade askar. 
Naturvårdsarter: guldlockmossa (S), ormbär (S), hässlebrodd (T), rostfläck (S), krusulota (S), 
fällmossa (S), grönvit nattviol (S). Övrigt intressant: vitfryle. 
 

9. Cykelvägsparken  Naturvärdesklass 4; Visst naturvärde 
Klippta gräsytor med uppstammade vidkroniga lövträd. De nu medelgrova vidkroniga 
solexponerade träden kommer snart att bli ett värdefullt komplement till föregående objekt. 
Naturvårdsarter: Inga 
 

10. Aspskogen Naturvärdesklass 4; Visst naturvärde 
Delvis gallrad, ung till medelålders aspskog med undervegetation av högvuxen, kvävegynnad flora 
som hallon, etc. men också med små inslag av lundflora. 
Naturvårdsarter: hässlebrodd (T). Övrigt intressant: vitfryle. 
 

11. Vårdhemmets fårhage  Naturvärdesklass 3; Påtagligt naturvärde 
Betad fårhage med små kullar med vidkroniga sälgar och askar. Hagens flora är delvis 
gödslingsindikerande, men delvis välbetad och med vissa inslag av hävdindikerande arter. 
Naturvårdsarter: käringtand (S), svartkämpar (T). 
 

 
Bild 5 Vårdhemmets fårhage 
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Generella biotopskydd 
Miljöbalkens regler om biotopskydd anger ett antal biotoptyper som har generellt skydd respektive kan 
skyddas efter utpekande av länsstyrelsen eller skogsstyrelsen. Till de som har generellt skydd hör ett antal 
naturtyper i jordbrukslandskapet. Av dessa sistnämnda har fyra objekt påträffats under inventeringen. De 
utgörs samtliga av stenmurar i eller gränsande till jordbruksmark: 

A. En välbyggd stenmur som avgränsar Hestra bys gårdshage (objekt 3) mot intilliggande tomt. 
Muren är delvis skuggad av en rad med mindre och större träd. Muren täcks ungefär till hälften av 
mossor och till hälften av lavar. 

B. Stenmur utmed sydvästra kanten av Hestra fårhagar (objekt 5). Också denna mur är till stor del 
skuggad av lövträd.. Muren utgör den ena sidan i en kulturhistoriskt värdefull gammal fägata som 
leder från gården och upp mot de gamla utmarkerna i nordväst. (Foto framsidan) 

C. En liten, nyanlagd/ombyggd stenmur utmed en hävdad liten ängsbacke (objekt 6). 
D. Stenmur mellan norra hagen i objekt 6 och vägen mot Lillesjön. 

 
Härutöver finns ett flertal gamla stenmurar som idag ligger i skog i området. Två av dessa förtjänar dock 
särskild uppmärksamhet av både historiska skäl och naturvårdsskäl: 

E. Utgörs av andra halvan av den fägata som nämndes ovan under B. Muren har dessutom värde av 
att den gränsar till ett litet kärr som kan vara lekmiljö för grodor och i sig kan tänkas utgöra 
övervintringsområde för dessa. Både lek- och övervintringsområden av åkergroda är strikt 
skyddade av Artskyddsförordningen och åkergroda har påträffats i området några hundra meter 
norrut. (Foto framsidan) 

F. Utgör en del av den långa fortsättningen av muren E, som kan vara den gamla utmarksgränsen. 
Vid F står en rad vidkroniga grova ekar som naturvärde och påminnelse om ett ljusare landskap. 

 
 

Särskilt skyddsvärda träd. 
Grova, gamla eller ihåliga träd utgör alltid naturvärden, både för att de representerar en historia och för att 
sådana träd ofta hyser en rik biologisk mångfald och utgör livsmiljö för ovanliga eller hotade arter. Av 
detta skäl har länsstyrelsen och flera kommuner, däribland Borås, företagit inventeringar av det man 
definierar som ”särskilt skyddsvärda träd”. Till dessa räknas enligt länsstyrelsens definition tre kategorier 
av träd: 
•  Jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.  
•  Mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.  
•  Grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam 
Det har därför ingått i uppdraget att notera eventuella förekomster av sådana träd. En inventering av 
särskilt skyddsvärda träd har dock redan genomförts i Hestraområdet 2013-14, varvid 16 träd registrerades 
inom eller nära intill utredningsområdet och kunde verifieras vid vårt besök. Dessutom registrerades sju 
ytterligare träd. Alla dessa utgörs av mycket värdefulla, men hårt återhamlade träd i askallén vid Hestra 
gård. Träden fördelar sig i övrigt på de inventerade naturvärdesobjekten enligt Tabell 1. 
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Bilaga 1. Naturvärdesklassning enligt SVENSK STANDARD SS199000:2014 
Utifrån påträffade naturvärden i form av strukturer och arter kan ett områdes 
naturvärden klassas i enlighet med den standard för naturvärdesklassning som utarbetats 
vid SIS. 

 
En naturvärdesklassning görs utifrån två kriterier: 

 kologiska förutsättningar för biologisk mångfald i form av strukturer eller 
miljöförhållanden, samt naturtyper som är hotade eller sällsynta. 

 Förekomst av naturvårdsarter eller artrikedom. 
 
Begreppet naturvårdsarter syftar på: 

 Skyddade arter, alltså arter som omfattas av Artskyddsförordningen. I 
naturvärdesklassningen avses dock av fågelarterna bara de som markerats med B 
i bilaga till förordningen, är rödlistade eller uppvisar en tydlig och varaktig negativ 
trend. 

 Typiska arter för Natura 2000-naturtyper enligt EU´s habitatdirektiv 
 Rödlistade arter enligt senaste rödlista från ArtDatabanken 
 Signalarter; dels de som används i Skogsstyrelsens nyckelbiotopinventering och 

dels de som använts som indikatorer på höga naturvärden i andra riksomfattande 
inventeringar. 

 

Klassningen sker i fyra klasser av förhöjt naturvärde: 

1  Högsta naturvärde 

2  Högt naturvärde 

3  Påtagligt naturvärde 

4  Visst naturvärde 
 
 
Så här tolkas klassningen: 
 
1 Högsta naturvärde – störst positiv betydelse för biologisk mångald 
Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå.  

 

2 Högt naturvärde – stor positiv betydelse för biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för 
att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.  

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt 
objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 
och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, 
rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckel-biotoper, skogsbrukets klass urvatten, 
värdekärnor i natur-reservat [15] samt fullgoda Natura 2000-naturtyper [16]. Detta 
förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.  



16 
 

 

3 Påtagligt naturvärde - påtaglig positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa 
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras.  

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betes-marksinventeringens klass 
restaurerbar ängs- eller betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 
lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.  

 

4 Visst naturvärde - viss positiv betydelse för biologisk mångfald  

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara 
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, 
men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras.  

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som 
gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt 
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass.  

Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av mänsklig aktivitet 
men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse för 
biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med flerskiktat trädbestånd men där 
andra värdestrukturer och värdeelement saknas.  

 

Landskapsobjekt 

Ibland kan naturvärden finnas utspridda i, beroende av eller i form av karaktären på ett 
vidare landskap. Det kan då vara lämpligt att avgränsa särskilda landskapsobjekt. Dessa 
kan, men behöver inte innehålla naturvärdesobjekt enligt ovan. Landskapsobjekten 
naturvärdesklassas inte, men värdena beskrivs. 
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