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Sammanfattning
Rapporten Biologisk mångfald i Borås Stad är framtagen för att presentera en sammanfattning av det
kunskapsunderlag som tagits fram på lokal kommunal nivå och utifrån detta se hur Miljöförvaltningen
kan arbeta framåt för en stärkt biologisk mångfald.
Läget för biologisk mångfald i världen och i Sverige är kritiskt och det är en stor utmaning att vända utvecklingen. Sverige når inte sina nationella miljömål och antalet hotade arter i våra landskap ökar. Insatserna behöver ökas hos alla aktörer och kommunerna har en viktig roll.
För att nå målen om en rik biologisk mångfald i Borås arbetar Miljöförvaltningen inom tre övergripande
åtgärdsområden
•
•
•

En fungerande grön infrastruktur
En gynnsam bevarandestatus för arter i Borås
Ekosystemtjänster och särskilt fokus på pollinering

Vad kan då Borås Stad göra? I rapporten föreslås det framtida arbetet delas upp i fyra huvudsakliga arbetssätt som tydligt är kopplade till de frågor och ämnesområden där kommunen har möjlighet och mandat
att påverka:
1.
Kommunen som markägare
2.
Styrdokument och samhällsplanering
3.
Naturvårdsprojekt och miljöövervakning
4.
Rådgivning och stöd till föreningar och privatpersoner

Bäck, foto: Borås Stad.
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1. Inledning
Tillgänglig och rik natur, för människor, växter och djur
Naturen i Borås ska vara rik. De arter och naturtyper som fnns i Borås ska bevaras och frodas. Naturen ska
vara lättillgänglig, både för kommuninvånarna och de arter som behöver röra sig i landskapet. Det ska vara
nära till naturen och lätt att hitta och ta till sig information om naturen i Borås.
Så lyder förslaget till Vision för naturvården i Borås Stad beskrivet i Naturvårdsprogrammet (2018).
Naturvårdsarbetet i Borås ska leda till en långsiktigt hållbar naturmiljö inom kommunen. För att nå
naturvårdsmålen i Borås krävs en vilja att arbeta mot målen, strategier som leder till att målen nås, planer
och program för hur vi ska arbeta med måluppfyllelsen samt resurser för att genomföra alla åtgärder som
krävs för att nå målen. Naturvårdsmålen är en del av miljömålen för Borås, som aktualiseras vart färde år
av Kommunfullmäktige.
I naturvårdsprogrammet fnns också ett framtaget förslag till naturvårdspolicy där stadens hållning till
biologisk mångfald föreslås vara;
•
•
•

Vi värnar om viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer för
djur och växter gentemot åtgärder som påverkar området negativt.
Sällsynta och rödlistade arter får möjlighet att fortleva på den plats där de fnns.
Vi undviker inplantering av främmande arter och stammar av växter och djur.

Vad menas med biologisk mångfald?
Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och
livsmiljöer som fnns på jorden.
Biologisk mångfald är den genetiska
variationen hos individerna inom en
art, variationen mellan olika arter och
mellan olika naturtyper och landskap.

Rationaliseringar inom jord- och skogsbruket har lett till en utarmning av olika landskapselement. Det blir
allt färre naturbetesmarker, färre våtmarker, färre öppna skogar med gamla träd och färre livsmiljöer för
djur och växter. Även miljögifter och utsläpp bidrar till sämre förhållanden.
I Borås Stad är det ett fortsatt högt exploateringstryck. Staden växer både i invånarantal och med nya
verksamheter. Det är därför viktigt att fakta kring grön infrastruktur, artförekomster och ekosystemtjänster
införlivas i planeringsprocessernas tidiga skeden så att utveckling kan ske utan ytterligare negativ påverkan
på biologisk mångfald.
Utvecklingen för biologisk mångfald kan också påverkas av ett ändrat klimat. Vi har redan sett problem
med exempelvis perioder med torka, översvämningar och att olika invasiva arter får fäste och sprider sig på
bekostnad av inhemsk fora och fauna.
I nuläget har vi inte nått något av de nationella miljömålen som har koppling till biologisk mångfald, för
vissa är utvecklingen till och med negativ. Det krävs ett mer aktivt arbete hos alla aktörer för att inte
situationen ska fortsätta försämras. Landshövdingen skickade efter senaste utvärderingen ett brev till
kommunerna för att poängtera att kommunernas insatser behövs om vi ska få en bättre situation framåt.
De nationella miljömålen som har en direkt koppling biologisk mångfald i Borås är:
Ett rikt växt- och djurliv; Ett rikt odlingslandskap; Levande sjöar och vattendrag; Myllrande våtmarker och
Levande skogar.
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Genom att fokusera på arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster arbetar man samtidigt med
många av globala målen i Agenda 2030. Mål nummer 15 handlar om ekosystem och biologisk mångfald.

Bild: Miljöprofessorn Johan Rockström presenterade 2016 tillsammans med den indiske
miljöekonomen Pavan Sukhdev ett nytt sätt att förhålla sig till de globala målen – illustrerad som en tårta.

Det understa lagret, basen, är miljömässig hållbarhet. “Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara,” sa Johan Rockström. Högre upp kommer de sociala och så småningom de ekonomiska målen
som är beroende av att basen fungerar.
Inom mål 15 kan fem av delmålen vara aktuella i Borås Stads lokala arbete:
• 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten;
• 15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa avskogning och återställ utarmade skogar;
• 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer;
• 15.8 Förhindra invasiva främmande arter i land- och vattenekosystem
• 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning
Miljöförvaltningen har ansvar för naturvårdsfrågorna i kommunen och har som uppdrag att driva och
initiera frågor kopplade till naturvård och stötta andra förvaltningar i deras arbete. I rapporten presenteras
tre åtgärdsområden att fokusera på och fyra arbetssätt för att jobba mer efektivt med biologisk mångfald.
Rapporten har tagits fram inom projektet Plan för biologisk mångfald som genomförts med stöd av
LONA- bidrag. LONA står för den LOkala NAturvårdssatsningen där staten fnansierar naturvårdsprojekt
upp till 50 procent.
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2. Syfte
Rapportens huvudsakliga syfte kan sammanfattas i tre punkter:
• Beskriva nuläge och önskad framtidsbild för biologisk mångfald i Borås utifrån den kunskap vi har
idag.
• Utgöra underlag för framtida planering, kommande miljömålsarbete och andra styrdokument samt ge
förslag till lämpliga åtgärder.
• Presentera förslag till åtgärdsområden för kommunens fortsatta arbete kopplat till biologisk mångfald
och föreslå olika sätt kommunen kan arbeta med frågorna på.
Vad har vi för kunskap? Vilket underlag behöver vi? Hur kan kommunen arbeta efektivt med frågan?
Det är viktigt att få en tydligare koppling mellan kommunens naturvårdsarbete och ökad möjlighet till
måluppfyllelse av de nationella miljömålen. Det ska vara lätt att förstå att de åtgärder vi gör på lokal nivå
bidrar till att uppfylla de globala målen och de nationella miljömålen kopplade till biologisk mångfald.
Miljöförvaltningen har i fera år arbetat med att kartlägga den biologiska infrastrukturen med viktiga
fyttnings- och spridningsvägar för några olika arter och inom olika naturtyper. Syftet med rapporten är att
ge en förbättrad och samlad kunskapsbild och önskad framtidsbild av den biologiska mångfalden i Borås.
Den kommer att användas som ett kunskapsunderlag som ska styra inriktningen på naturvårdsarbetet
utifrån Naturvårdsprogrammet. Ett stöd för var och hur kommunen kan göra efektiva insatser för
biologisk mångfald, ge riktning för inom vilka områden vi bör arbeta med nya projekt, nya miljömål eller
andra styrdokument, skötsel av kommunens egen mark eller framtida miljöövervakning inom naturområdet och så vidare.
Målgruppen för dokumentet är framför allt kommunens politiker och tjänstemän. Det kommer dock även
till viss del kunna vara ett underlag i det lokala, regionala och nationella arbetet som pågår kring biologisk
mångfald och grön infrastruktur i andra organisationer.

Kålgården på Rya Åsar, foto Borås Stad.
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3. Nuläge
Det går dåligt för biologisk mångfald. Inget av de nationella miljömålen kopplade till biologisk mångfald
är nära att uppnås. Sämst går det för målen Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och
Myllrande våtmarker.
I Länsstyrelsens senaste miljömålsuppföljning konstaterar man att det krävs ett mer aktivt arbete hos alla
aktörer för att inte situationen ska fortsätta försämras. Några av de åtgärder som behövs mer av framöver
för att kunna uppnå miljömålen är: förbättrad skötsel av ängs- och naturbetesmarker; större miljöhänsyn
och åtgärder för biologisk mångfald i skogs- och jordbruk; minskad exploatering av jordbruksmark; öka
arealen skyddad skog; skydda och nyskapa våtmarker; förbättra skötsel av rikkärr och bevara och återskapa
varierad natur längs sjöar och vattendrag.
Borås Stads lokala miljömål inom området Hållbar natur har uppnåtts inom målperioden. De delmål man
arbetat med är mål 5a: Skapa en bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga
korridorer och mål, 5b: Stärka den variationsrika och artrika mosaiklandskapet. Antalet hotade arter ökar i
Världen. Situationen i Sverige och även lokalt i Borås följer samma negativa trend. Brist på tillräcklig storlek på bra livsmiljöer och brist på en grön infrastruktur som kan knyta samman livsmiljöerna är två viktiga
orsaker till detta.
På uppdrag av Naturvårdsverket har alla Länsstyrelser i landet tagit fram handlingsplaner för grön infrastruktur på regional nivå. Man har identiferat insatsområden och gjort analyser av var i regionen man har
värdekärnor och värdetrakter för olika naturtyper. En värdekärna är ett sammanhängande område med
höga naturvärden. Områden med högre täthet av värdekärnor än vad som fnns i det omgivande landskapet kallas för värdetrakter. En spridningslänk är ett område som binder samman värdekärnor, men som
i sig inte behöver ha lika höga naturvärden. På kartorna i denna rapport visas värdetrakter från dessa
analyser som Regionalt värdefulla ytor framtagna av Länsstyrelsen (Lst).
Miljöförvaltningen arbetar aktivt med att utreda den lokala gröna infrastrukturen i ett separat pågående
LONA-projekt. Dels för att undersöka hur det regionala materialet kan kombineras med den lokala kunskap som fnns och dels för att få ett gediget underlag till planering. Särskilt som underlag för uppdatering
av stadens Grönområdesplan. Analys av grön infrastruktur på kommunal nivå för gräsmarker, lövskog och
barrskog presenteras i denna rapport på kartor tillsammans med Länsstyrelsens regionala skikt.

Naturtyper i Borås
Borås är en typisk skogs- och mellanbygd i Västergötland med en småkuperad terräng där bergkullar
omväxlar med sprickdalar. Höjdpartier är i huvudsak skogsklädda och i de större sprickdalarna ligger sjöar.
Här och var avbryts det vidsträckta barrskogslandskapet av småskaliga odlingsmarker med lövskogar och
betesmarker. Berg och jordarter är i huvudsak av näringsfattiga. Kalkhaltig mark förekommer sparsamt. De
stora nederbördsmängderna har gjort att kommunen är rik på myrar och våtmarker.

Odlingslandskapet och skyddsvärda träd
En stor del av kommunens naturvärden är knutna till odlingslandskapet. Här fnns hagmarker, slåtterängar, strandängar, gårdsmiljöer, hedmarker, alléer, åkerholmar och solitära träd som har inventerats och fått
en naturvärdesbedömning. Arterna är knutna till det variationsrika odlingslandskap som fnns kvar som
öar i ett i övrigt förändrat och relativt artfattigt landskap. Bryn, vattendrag, träd och blommande miljöer
utgör viktiga strukturer för arters spridning och vällagda stenmurar och odlingsrösen bidrar som biotop
och vackert inslag i landskapsbilden.
Odlingslandskap måste skötas för att naturvärdena ska bestå. Värdena är starkt hotade av upphörd slåtter
av blomrika marker, igenväxning, granplantering och rationalisering. Det är svårt att få lönsamhet i det
småskaliga jordbruk som är en förutsättning för naturvärdenas bevarande. Fortfarande fnns en del av det
äldre odlingslandskapets restmiljöer kvar i Borås. Många markägare vill också ha kvar ett öppet landskap
och slår sina marker maskinellt för att de inte ska växa igen. För att behålla blomrikedom krävs då att
det slagna gräset tas bort. De ogödslade betesmarkerna hyser ofta också en rik svampfora och ett mycket
artrikt insektsliv.
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Mosaiker av öppna gräsmarker och lövbestånd är betydelsefulla för många arter, bland annat fåglar,
faddermöss och insekter. Kommunens mest värdefulla odlingslandskap utgörs av småskaliga odlingsmarker med ängar och naturbetesmark vid mindre gårdar i skogsbygd, som t. ex. Gåshult, Rölle, Abborrås,
Kärret-Snaremossen, Upptröst och Hunghult.
På senare år kan man också se att invasiva arter breder ut sig på igenväxningsmarker vilket ytterligare
tränger bort de inhemska arter vår mångfald är beroende av. Invasiva arter dyker ofta upp snart efter att
man slutat bruka marken. Blommande marker är numera en stor bristvara som påverkar pollinatörer som
färilar och vilda bin i hög grad.
Det är också brist på äldre och döende träd med naturliga håligheter i odlingslandskapet, de bör sparas,
särskilt i betesmarker. I odlingslandskapen i Borås finns gott om äldre lövträd, många utpekade som
särskilt skyddsvärda träd enligt Naturvårdsverkets kriterier. Inom ramen för ett tidigare projekt har
Miljöförvaltningen skickat ut riktad information till alla de markägare i Borås Stad som har skyddsvärda
träd på sin fastighet. Länsstyrelsen har också i sitt arbete med Regional handlingsplan för grön
infrastruktur pekat ut stora delar av kommunen som värdetrakt för skyddsvärda träd.
Asken i Gränd.
Det största av
särskilt skyddsvärda träd i Borås
med en omkrets
på 595 cm.
Foto: Emma
Nevander

Många sällsynta eller hotade arter i odlingslandskapet gynnas av sandiga miljöer. I Borås fnns det större
viktiga sandförekomster kring Osdal-Bråt, upp mot Rångedalatrakten och i Bredared. Detta är samtidigt
miljöer med bra förutsättning för ängsväxter och detta tillsammans bildar viktiga lokaler för vildbin och
andra pollinatörer.
Några exempel på känsliga karaktärsarter i odlingslandskapet i Borås är: Göktyta, dagfärilar, vilda bin,
ängssvampar och blommor som kattfot och slåttergubbe. De åtgärder som krävs för att gynna dessa arter i
betes- och ängsmarker är positivt även för alla andra arter som är knutna till odlingslandskapen.

Slåttergubbe (fotad av Anna Ljunggren) till vänster, blodvaxskivling (fotad av Lars Aspholmer) till höger.
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Skogar
Lövskogen är tillsammans med gräsmarkerna de viktigaste biotoperna för rödlistade arter i Götaland.
Värdekärnor med lövskog i Borås fnns utpekat kring Åsunden och längs Häggån. Det fnns också många
mindre lövskogsområden spridda över kommunen. Flera av dem har naturvårdsklassning i Naturdatabasen.
Kommunens lövskogar utgör de sista resterna av det stora ädellövskogsområde som en gång utbredde sig över landskapet under
brons- och järnåldern. Idag är det i odlingslandskapet som dessa
värden har bevarats bäst. Arter knutna till gamla och grova träd
har kunnat leva kvar och de festa nyckelbiotoper med lövskog
återfnns numera i anslutning till odlingslandskap. Lundar med
ädellöv är ofta mycket artrika. Svampforan är mycket rik både
på marken och på död ved. På de grova träden växer sällsynta
mossor och lavar som till exempel lunglav (se bild 1). Sådana
ädellövskogar fnns bland annat i naturreservatet Kröklings
hage, vid naturreservatet Rölle och vid Gravryd och Algutstorp i
närheten av Rångedala.
Större sammanhängande lövskogar utgörs främst av ek, men
i vissa fall även bok. I äldre ek och bokskogar återfnns rika
kärlväxt- och kryptogamforor. Ofta fnns också ett rikt fågelliv.
Stora sådana lövskogar fnns bland annat på Rya åsar och i
Hägnagärde vid sjön Tolken. Längs vattendrag och vid kärr kan
man återfnna sumpskogar med ett stort inslag av klibbal. Fina
sådana sumpskogar förekommer bland annat vid Tattarströmmarna. Klibbalskogarna tillhör också en av de
intressantaste biotoperna för fågellivet. Bland intressanta arter
kan nämnas mindre hackspett (se bild 2), som hyser en förkärlek
för denna miljö.

Bild 1. Lunglav, Älmås naturreservat, foto av Borås Stad.

Det som hotar biologisk mångfald knuten till lövskog är främst
igenväxning, att gran vandrar in i bestånden och konkurrerar ut
ek och andra lövträd. De grova vidkroniga träden tål inte tätare
skog och beskuggning, arterna försvinner. Förr har många lövskogar betraktats som betesmark och vedförråd inom ramen för
jordbruket vilket inte inneburit någon konfikt med naturvärdena. Ser man till potentialen till mer produktionsskogar av
löv är det positivt om det innebär omställning av produktionsgranskog. Det kan samtidigt vara ett hot mot mångfalden om
det istället innebär att gamla hagmarker ställs om till täta mer
homogena bestånd utan artrikedom eller hög andel död ved.
Barrskog dominerad av gran är den vanligaste skogstypen i kommunen. Ändå är antalet skyddsvärda barrskogsmiljöer
Bild 2. Mindre hackspett, foto av Bernt Turesson.
betydligt färre än odlingslandskapets. Hoten mot artmångfalden
i våra barrskogar är tätt kopplade till dagens intensiva produktionsskogsbruk. Det fnns inte några äldre
”urskogar” längre utan det mesta är ensidiga planteringar av gran som är artfattiga. Det fnns väldigt lite
kvar av det gamla ”bondeskogsbruket” där det var mer plockhuggning, mindre hyggen och en ferskiftad
skog med bibehållet markskikt. Skogen är idag generellt tätare och likåldrig utan artrikt mark- och buskskikt vilket missgynnar många arter. Områden med riktigt gamla träd och höga naturvärden är små och
spridningsmöjligheterna för arter mellan dessa platser försvåras i ett intensivt brukat landskap. När man
avverkar genom att ta upp kalhyggen så påverkas också livet under marken, bland svamparna hittar man
många av de hotade arterna i skogen. Historiska dikningsföretag för att öka tillväxten har också lett till att
det saknas utbredda sammanhängande sumpskogar.
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Intressanta barrskogsmiljöer utgörs nu främst av relativt små restområden, som ofta är så kallade nyckelbiotoper. Dessa kan återfnnas i djupa, fuktiga raviner, i bergbranter, utmed vattendrag, i mosskanter, i
anslutning till källpåverkad mark eller vid igenväxande kulturmarker. Fuktigt lokalklimat, inslag av lövträd
och frånvaro av skogsbruk är faktorer som bidrar till att skapa en mer artrik barrskogsmiljö.
I barrskogar med lite rikare markförhållanden kan man
träfa på rödlistade och ovanliga marksvampar, mossor
och kärlväxter. Där barrskogen avbryts av lövdungar
återfnns ofta en artrik lavfora med ett stort antal
rödlistade arter, särskilt på grova aspar eller ädellövträd.
Sådana miljöer fnns främst i branter och i anslutning
till igenväxande kulturmarker och torpställen. Många
av de ovanliga lavar som växer på lövträden i dessa miljöer är så kallat oceaniska, vilket innebär att de gynnas
av de stora nederbördsmängder som faller i kommunen. Kommunen har skyddat ett område med många
rödlistade lavar i Flenstorps naturreservat.
Man kan inom kommunen ändå fortfarande se en
Tofsmes, foto av Bernt Turesson.
sparsam förekomst av arter som har höga krav på sin
livsmiljö i barrskogen, exempelvis tjäder och tofsmes (se bild).
Där tjädern påträfas fnns oftast också ett rikt fågelliv i övrigt.
Borås Stad är en stor skogsägare för att vara en kommun vilket innebär att det fnns goda möjligheter att
planera för en högre biologisk mångfald som kan göra skillnad på kommunal nivå. Borås Stad har
mycket tätortsnära skog som sköts med särskild hänsyn till friluftslivet, närboende och skolor och inte
i första hand för produktion. Andelen skog helt avsatt för eller med extra hänsyn till naturvård i skogsbruksplanen är högre än det som krävs för miljöcertiferingarna. Man använder sig av Blå målklassning för
vattendragen i skogen. Det fnns ändå en potential att kunna göra mer.

Våtmarker
Alla våtmarker bidrar till att bibehålla vattenbalansen i naturen och utjämnar skillnader i vattenföring mellan torr- och regnperioder. Utan våtmarker skulle vattenfuktuationerna i vattendragen bli mycket större,
översvämningarna kraftigare och torrperioderna mer utpräglade. Genom våtmarkernas vattenhållande
förmåga ges många arter möjlighet att leva där det annars skulle vara omöjligt. På så vis har våtmarkerna en
ekologisk nyckelroll. Många av våra våtmarker är kraftigt påverkade av dikning.
De värdefullaste våtmarkerna i kommunen är de stora
orörda mossarna. Sju mossar har klassning naturvärdesklass 1, det vill säga högsta naturvärde, i kommunens
naturdatabas. Bland de stora, orörda mossarnas djur
och växter skall främst nämnas fåglarna. Ljungpipare (se bild) är en karaktärsfågel för dessa stora, kala
högmossar. Trana, grönbena, gulärla och orre är andra
arter som tillhör denna miljö. I mossarnas kantskogar
förkommer ofta ugglor, tjäder, spillkråka, gök och en
artrik småfågelfauna. Mossarnas sjöar och gölar är ofta
biologiskt intressanta. Här fnns ett rikt insektsliv och
många fågelarter. Särskilt kan nämnas smålom, som
häckar sällsynt i små fsktomma gölar inom några av
Ljungpipare, foto av Ola Högberg.
kommunens mossar. En av kommunens bästa fågellokaler är Tängetjärn vid Tänge mosse. Den är både
häckningslokal för många vadare och fn sträcklokal för många gäss. Vänga mosse är det kommunala
naturreservat som på ett bra sätt representerar naturtypen.
Bland de mindre våtmarkerna är det främst så kallade rikkärr som har höga naturvärden. Rikkärr uppkommer i områden med kalkhaltig mark. I Borås kommun fnns endast ett fåtal. Det fnaste ligger vid Häljared
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i kommunens östra del. Bland intressanta arter som växer här kan nämnas orkidén ängsnycklar.
Hoten mot våtmarkernas naturvärden är fera men det största är igenväxningen av öppna mossar på grund
av kvävenedfall och dikning. Många arter försvinner när mossarna växer igen. Ett annat är skogsbrukets
påverkan. Det är viktigt att spara partier med äldre skog på mossholmar och uddar samt tillräckliga
bufertzoner längs mossarnas kanter.

Sjöar och vattendrag
Alla sjöar och vattendrag är viktiga ur ekologisk synvinkel. Vattnet har sitt eget djur- och växtliv och längs
stränderna fnns varierade, värdefulla och artrika landmiljöer. Fyra sjöar eller sjösystem är klassade med
högsta naturvärde i Naturdatabasen: Marsjöarna, Säven, Frisjön och Yttre Åsunden. Marsjöarna som
utgör en del av Varnumsjöarna, är kommunens bästa exempel på näringsrika slättsjöar. Dessa sjöar hyser
ett mycket rikt fågelliv och omges av betade strandängar och artrika sumpskogar. De övriga är stora sjöar
med ett rikt fsk- och fågelliv och de sträcker sig över kommungränser. En annan värdefull sjö är Lysjön,
den är helt oreglerad och har god vattenkvalitet. Den är ett exempel på en vanlig sjötyp i kommunen – en
näringsfattig sprickdalssjö. Här kan man fnna karaktärsarter som storlommen.
Bland kommunens vattendrag har Häggån med
biföden en särställning. Vattendragen hyser en
intressant bottenfauna, goda bestånd av öring
samt livskraftiga populationer av fodpärlmussla, känsliga arter som kräver mycket god
vattenkvalitet. Forsträckor och grusbottnar
skapar bra förutsättningar för många känsliga
vattenorganismer. De större vattendragen och
de festa bäckar i kommunen fnns naturvärdesklassade. Kantzonerna till vattendragen är
mycket viktiga, som spridningsmiljöer i landskapet, som strukturer som bidrar till vattnet
med skuggning, löv och död ved, och som livsmiljö för en mängd arter. Funktionella naturliga
kantzoner kan också jämna ut vattennivåer och
Kungsfskare är en art man kan se längs vattendrag med fna kantzoner, foto
vara skydd mot översvämning. Ett fertal vatten- av Ola Högberg.
drag, sjöar inom kommunen kalkas regelbundet
och miljöövervakning med provtagning i utvalda punkter görs fera gånger om året på uppdrag av Länsstyrelsen. Flera naturvårdsprojekt drivna av enskilda eller föreningar har fått bidrag ur kommunens naturvårdsfond för åtgärder i vattendrag, bland annat i Viskan uppströms Öresjö och i Bålån.
För att få en helhetssyn kring vattenfrågorna är strukturerat arbete kopplat till Vattendirektivet en bra
väg. Det fnns många åtgärder att fokusera på kopplat till vatten. Några exempel är: införa kommunal
miljöövervakning av vattenmiljöer; undanröja vandringshinder och restaurera vattendrag; undvika kulvertering; återskapa våtmarker, svämplan och bäckars naturliga förlopp; säkerställa funktionella kantzoner
utmed sjöar och vattendrag; undvika inplantering av främmande arter och bekämpa invasiva arter.

Lokal kunskapsuppbyggnad
Hittills har arbetet haft stort fokus på kunskapsuppbyggnad och strategiska naturvårdsfrågor i styrdokument och samhällsplanering.
Under de senaste femton åren har Miljöförvaltningen utfört ett fertal inventeringar av olika arter och
miljöer för att få en förbättrad samlad kunskapsbild av den biologiska mångfalden i Borås. De festa av
dessa har bedrivits som LONA-projekt. Även denna rapport har tagits fram inom ett LONA-projekt.
Miljöförvaltningen har gjort riktade inventeringar av hasselmöss, faddermöss, större vattensalamander
och andra groddjur. Dessa arter skyddas strikt i artskyddsförordningen och det är viktigt att ha tillräcklig
kunskap om utbredningen i Borås. Det strikta skyddet gör också informationen om arternas utbredning
viktig ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Resultaten har tillgängliggjorts i Borås Stads interna kartverktyg
som stöd för handläggning.
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Det har också gjorts riktade inventeringar av vildbin och färilar, ängssvampar, fåglar och rikkärr. Status
för odlingslandskapen i naturdatabasen har uppdaterats. Ett större projekt, Kulturlandskap Borås, bedrevs
för att fånga upp värden i odlingslandskapet på landsbygden i samarbete med markägare, föreningar och
intresserad allmänhet. Det ledde till ökad kunskap och ett fertal naturvårdsprojekt som fck bidrag från
Borås Stads naturvårdfond. Projektet fck en fortsättning i Hållbar landsbygd Sjuhärad som också var ett
lyckat projekt med många genomförda initiativ på landsbygden runt om i Sjuhärad. Hållbar Landsbygd
Sjuhärad visade bland annat hur viktig naturen är för människorna i Sjuhärad och hur man kan
utveckla småskalig matproduktion med försäljningsmöjlighet via Reko-ring.
I dagsläget driver Miljöförvaltningen LONA-projekt kring invasiva arter, åtgärder för större vattensalamander och utredning av den gröna infrastrukturen i kommunen samt reservatsbildning på gården
Gåshult. För ett av de inventerade rikkärren pågår utredning för att kunna bilda kommunalt biotopskydd
och en detaljerad inventering och skötselplan har tagits fram. Rikärret i Häljared ligger inte på kommunal
mark vilket komplicerar processen något.
Miljö- och konsumentnämnden har vid två tillfällen tagit upp initiativärenden för att uppmana kommunen till strategiska markinköp med betydelse för grön infrastruktur och biologisk mångfald. I det ena fallet
ledde det till att staden har köpt in del av gården Gåshult 2020, en fastighet med höga värden kopplade till
biologisk mångfald i småskaligt odlingslandskap med artrika gräsmarker. Naturreservatsbildning pågår och
kommer att säkra en bra skötsel av miljöerna.
Sammantaget har vi numera en mer gedigen kunskap om hur det ser ut i Borås och därigenom också en
bättre grund för att planera åtgärder som kan ge positiv efekt på biologisk mångfald kommande år. Vi har
även bättre grund för att kunna utföra miljöövervakning av naturmiljöer i kommunen.

Riklig blomning av Jungfru Marie nycklar på de artrika ängarna i Gåshult. Foto: Anna Ljunggren.
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Biologisk mångfald i samhällsplaneringen
I den översiktliga planeringen eller vid framtagande av nya styrdokument bildas ofta förvaltningsövergripande arbetsgrupper kring de ”gröna” frågorna. Stadens naturvårdsgrupp är också ett viktigt forum
för att diskutera allt från övergripande strategiska frågor till mer detaljer om en specifk fråga, en art,
en händelse, en detaljplan eller skötsel av mark. Miljöförvaltningen är också samordnare för kommunens
förvaltningsövergripande vattengrupp.
När det gäller nya detaljplaner fnns frågorna med redan från beredningen när en exploatör lämnar in
förslag. Då sätter man samman ett samlat underlag till politiken där det ska framgå vilka värden vi har
kunskap om och vilka frågor som är särskilt viktiga i det aktuella området, om det kan komma att kräva
undvikande av ytor eller ekologisk kompensation och om tjänstemännen förordar fortsatt arbete eller
bedömer förslaget som olämpligt. Vi har lärt oss att det tidiga skedet är mycket viktigt, det är då lämpligheten prövas och för att få en efektiv process behöver så mycket som möjligt spelas in redan där. Samtidigt
har man i ett tidigt skede inte alla fakta på bordet, utredningarna kan visa på andra värden eller nya frågor
som måste hanteras i planprocessen. Kommunbiologerna ger råd kring vilka inventeringar som behöver
göras och vilka frågor man bör utreda i planarbetet. Det kan gälla exempelvis naturmiljöer, specifka arter,
kantzoner längs vattendrag, påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) eller lokal grön infrastruktur.
Den fnns en handledning för planhandläggare som stöd i arbetet med ekosystemtjänster och
kompensationsåtgärder. Denna är under utveckling och olika metoder prövas.
Naturdatabasen, de riktade artinventeringarna Miljöförvaltningen gjort och skyddsvärda träd fnns tillgängligt för planerare genom Intramap. Det ger en bra indikation för när det är lämpligt att koppla in en
biolog för bedömningar eller yttrande i exempelvis bygglovhandläggningen, byggprojekt eller kommunens
egen planering.
Framtida utvecklat arbete på kommunen gällande GIS är en viktig komponent. När alla förvaltningars
digitala kunskapsunderlag kan samlas centralt fnns det möjligheter till mer kompletta analyser. Idag har
förvaltningarna mycket eget material sparat lokalt. När det gäller frågor kring biologisk mångfald och grön
infrastruktur såväl som andra ämnesområden behövs kunskap från fera håll för att få helheten om man ska
titta på specifka områden eller planera åtgärder.
Stadens nya skogsbruksplan är detaljerad och numera tillgängliggjord i Intramap som ett värdefullt
planeringsunderlag.
I det långsiktiga strategiska naturvårdsarbetet är kommunens möjligheter att kunna bilda kommunala
naturreservat eller göra strategiska markinköp för naturvårdsåtgärder eller grön infrastruktur viktiga redskap.
Inom stadens naturvårdsgrupp har frågan om att ta fram områden för ekologisk kompensation diskuterats.
En slags biotopbank för lämpliga åtgärder som inte har fnansiering som kan användas när exploateringsprojekt kräver ekologisk kompensation och där undvikande eller kompensation i närmiljön inte är möjlig.
Kopplad till Naturvårdsprogrammet fnns en åtgärdslista med förslag på åtgärder som gynnar biologisk
mångfald som kommunbiologerna uppdaterar löpande.
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4. Åtgärdsområden
Utifrån det kunskapsunderlag vi har i dagsläget är bedömningen att Borås Stad har ett särskilt framtida
ansvar för blomrika biotoper för pollinatörer, skyddsvärda träd, lövskog och vattendrag som hyser hotade
arter. Därtill kommer de enskilda hotade arter där Borås kan anses ha ett större nationellt eller regionalt
ansvar. De hotade arterna förekommer inom många olika miljöer men vi bör lägga särskild vikt vid att
utreda vilka gynnande åtgärder vi kan göra inom kommunens eget markinnehav och arbeta med riktad
rådgivning till markägare kopplat till handläggningen av Naturvårdsfonden. En fungerande grön infrastruktur är en förutsättning för en långsiktigt hållbar situation för arternas fortlevnad och möjlighet att
förse oss människor med ekosystemtjänster.
För att nå målen om en rik biologisk mångfald i Borås arbetar förvaltningen inom tre övergripande
åtgärdsområden:
• En fungerande grön infrastruktur
• En gynnsam bevarandestatus för arter i Borås
• Ekosystemtjänster och särskilt fokus på pollinering

En fungerande grön infrastruktur
Ett landskap är ett lapptäcke av olika livsmiljöer, spridningskorridorer och barriärer för alla arter. För att
kunna sprida sig till biotoperna som ligger likt öar i landskapet krävs förbindelser, korridorer eller vandringsleder. Ibland fnns naturliga barriärer som gör att arterna måste hitta en väg runt. Olika arter har olika
sätt att sprida sig i landskapet. För till exempel öringen är vattendrag nödvändiga för spridning, medan
vattendrag oftast utgör svåra barriärer att passera för hasselmöss.
Naturvårdsverket (2020) defnierar grön infrastruktur som:
Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer,
naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och
förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för
samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

I takt med människans utbredning och markanvändning ökar de människoskapade barriärerna i landskapet såsom vägar, järnvägar, hårdgjorda ytor och bebyggelse. Det påverkar den biologiska infrastrukturen
och därmed förutsättningarna för olika arters levnadsvillkor och den biologiska mångfalden. Därför är
det viktigt att planera även för gröna stråk och passager för djur och växter. När klimatet ändras kommer
möjligheterna för arter att kunna röra sig mellan områden bli allt viktigare. Det kan både handla om att
lämpliga utbredningsområden ändras med ändrad temperatur och nederbörd och att tillfälliga
förändringar i livsmiljöerna, som är svårt att hinna anpassa sig till, blir vanligare när vi får räkna med
snabba omställningar.

Odlingslandskapet
Trots det småbrutna landskapet i Borås fnns det några områden i kommunen som är regionalt värdefulla
värdekärnor och värdetrakter. Utspritt över kommunen fnns det många fna mer eller mindre sammanhängande odlingslandskap som klassats i Naturdatabasen.
Flest miljöer fnns i den nordöstra delen av kommunen där också de regionala värdetrakterna fnns. När
man lägger till analyserna av ytor med värde för den gröna infrastrukturen i gräsmarker på kommunal nivå
ser man att även gräsmarker som ligger utanför dessa utpekade områden är viktiga i nätverket. Dessa återfnns också inom serviceorten Fristad, kring Dalsjöfors och i stråken däremellan. Det är en viktig aspekt att
ta hänsyn till vid uppdatering av Grönområdesplanen och när orterna utvecklas. I odlingslandskapet fnns
också många av de särskilt skyddsvärda träden.
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Kartbilden visar de regionala
värden som Länsstyrelsen tagit
fram tillsammans med områden i
Borås Stads naturdatabas som har
värden kopplat till pollinering.
Gräsmarker, viktiga för infrastrukturen på lokal nivå, ligger
ovanpå.

Det som främst påverkar utvecklingen i odlingslandskapen är hur möjligheterna ser ut för att kunna
bedriva ett småskaligt lantbruk anpassat till naturvärden och klimat i framtiden. Insekter och fåglar har
en minskande trend i odlingslandskapet och miljöerna de är beroende minskar. Det behövs generellt
mer miljöövervakning för att veta hur mycket. Genom naturvårdsfonden kan kommunen stötta enskilda
markägares initiativ. De värdefullaste områdena på kommunens mark är i stor utsträckning skyddade som
naturreservat. Tekniska förvaltningen utför en inventering av kommunens öppna marker med syfte att
hitta lämplig framtida skötsel för respektive område. En kompletterande inventering av foran och gräsmarkernas relativa betydelse för grön infrastruktur kommer att utföras av Miljöförvaltningen inom
pågående LONA-projekt.
De verktyg kommunen har för att arbeta aktivt med biologisk mångfald i odlingslandskapet är bland annat
genom olika naturvårdsprojekt, genom att dela ut bidrag ur naturvårdfonden och ge rådgivning, belysa
frågan tydligt i samhällsplaneringen. Kommunen bör också fokusera på vilka möjligheter som fnns till
åtgärder på egen mark, genom skötsel, utvecklade målbilder och utformade arrendeavtal. Blommande
marker är numera en stor bristvara och möjligheten att öka blomningen på kommunens gräsmarker
genom ändrad skötsel bör utredas. Miljöförvaltningen bedömer att potentialen till förbättringar är stor.
Det är särskilt viktigt på de ytor som kan ingå i en fungerande grön infrastruktur. De kommunala
analyserna gör att vi nu har en bra grund att stå på för att kunna arbeta vidare med att överbrygga brister
och bedöma var åtgärder gör bäst nytta.
De senaste åren har dagfärilar alltmer uppmärksammats som värdefulla indikatorer på de miljöer de är
knutna till. Lunds universitet startade år 2010 en nationell Svensk Dagfärilsövervakning enligt särskild
metodik. Med hjälp av data från landets alla punkter och slingor kan man se hur färilsfaunan i Sverige
som helhet ändras över tiden. Man kan se närmare på hur exempelvis naturvårdsinsatser påverkar färilsfaunan genom att jämföra lokala trender med trender för Sverige som helhet. Genom att delta i Svensk
Dagfärilsövervakning skulle man kunna förbättra kunskapen om denna grupp av indikatorarter för
odlingslandskapet. Det skulle kunna ingå i kommunens miljöövervakning.
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Lövskogar
Borås har stora ytor med utpekade värden kopplat till lövträd. I Länsstyrelsens analys av regionala värdetrakter
för lövskog och ädellövskog fnns det dock väldigt små ytor som sträcker sig in i Borås östra delar och det fnns
mer i omgivande kommuner. Våra lövskogar är inte tillräckligt utbredda för att fångas upp på den utzoomade
skala Länsstyrelsen använt. Värdefulla lövskogsmiljöer fnns ändå i vårt landskap när vi tittar på de enskilda
inventeringar som ligger till grund för Länsstyrelsens analyser och skogliga värdekärnor tillsammans med den
lokalt framtagna kunskap vi har i kommunens naturdatabas och skogsbruksplan. Däremot utgör stora delar av
kommunen regional värdetrakt för skyddsvärda träd och värdetrakt för ek. Så ser det inte ut i hela Sjuhärad.
Våra skyddsvärda grova träd fnns spridda över hela landskapet, i odlingslandskapet, i mindre lövskogar, i barrskog som planterats på tidigare öppen mark och kring bebyggelsen. Man kan säga att Borås Stad därför också
har ett regionalt ansvar för skyddsvärda träd och särskilt för ekbestånden. I Borås fnns lövskogarna också i
hög utsträckning i eller kring tätorterna. Det är viktigt att särskilt bevaka lövskogsmiljöer i samhällsplaneringen när nya områden detaljplaneläggs och även när de mindre orterna ska växa. Det är viktigt att
yngre solitära lövträd får växa sig gamla och grova, det fnns ett åldersglapp och det behövs satsning på så
kallade efterföljare, ”medelålders” träd som kan ta över arterna som är helt beroende av gamla träd i
framtiden. Ytor med lövskogsmiljöer som har ett särskilt värde för hela kommunens nätverk av lövskog fnns
främst i de norra och östra delarna av kommunen och i och kring Borås tätort. Nätverket är starkast väster om
Dalsjöfors men spridningsmöjligheterna till andra miljöer i tätorten och Fristad är begränsad.

På bilden visas de regionalt
utpekade värdetrakterna för lövskog, skyddsvärda träd och ekar
tillsammans med de områden i
Borås Stads naturdatabas som har
värden kopplat till lövskog.
Områden med lokalt värde för
grön infrastruktur ligger ovanpå.

Som skogsägare kan kommunen arbeta för ökad andel lövskog och högre biologisk mångfald kopplad till
lövträd både inom områden för friluftsliv och inom produktionsskogen. Man kan arbeta med exempelvis
frihuggning av lövträd i barr- och blandskogar, skapa bryn, lövdominerade stråk eller bättre kantzoner till
vattendrag, tillföra strukturer som död ved om det är en brist eller återväta småytor med sumpskog. Detta är
särskilt viktigt att arbeta med i de delar av skogen där det fnns förutsättningar för att knyta ihop områden
som har ett värde för grön infrastruktur i lövskogsnätverk eller där hotade arter förekommer i närområdet.
Om igenväxande öppen mark ställs om till skogsmark bör alltid lövträd gynnas eller planteras, gärna ek. En
framtida omställning till mer lövskog är också något som är bättre anpassat för framtida klimat.
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Barrskogar
Stora delar av kommunen är täckt av barrskog. På regional nivå fnns ändå inte samma utbredning av
värdetrakter här som för skyddsvärda träd. De regionala analyserna är liksom för lövskogen här gjorda på
ett sätt som inte fångar upp granskogsmiljöerna i Borås. Granen är det dominerande trädslaget men ytorna
med riktigt gammal skog med höga naturvärden är relativt små och utspridda vilket ändå kan försvåra
för arter knutna till dessa miljöer. Även intensivt brukade ytor som exempelvis en granplantering med tät
likåldrig skog kan utgöra barriär för arter som har högre krav på livsmiljö och svårt att sprida sig över långa
sträckor medan den fungerar bra för andra.
I vårt lokala kunskapsunderlag så fnns det ytor med höga värden kopplat barrskog, inom våra kommunala
naturreservat, i Naturdatabasen och skogsbruksplanen. Skogliga värdekärnor fnns framtagna sedan
tidigare av skogsstyrelsen i samband med Strategi för formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län.
I vårt område pekades då Åsundens lövskogar och området kring Kinnarumma-Skephult ut som områden
med högre koncentration av värdekärnor så de bildar värdetrakt för skog. Inom dessa fnns naturreservaten Torpa, Backa och Flenstorp. Det är mer relevant att titta på värdekärnor tillsammans med det lokala
materialet för att inte missa områden med höga värden som inte fångas upp i Länsstyrelsens analyser.
På kartan visas regionala värdetrakter, ytor i Naturdatabasen som har värden kopplade till barrskog samt
analyserna av ytor med värde för den gröna infrastrukturen i barrskog på kommunal nivå pålagda.
I analyserna på kommunal nivå har underlaget varit betydligt bättre på kommunens egen mark med
tillgång till hela skogsbruksplanen och både de ytor som är avsatta helt för naturvård och produktionsytor
med extra för naturhänsyn och friluftsliv. Därför är mönstret tydligare i vissa delar av kommunen.
Exempel på åtgärder kommunen kan göra som gynnar biologisk mångfald skulle kunna vara att ställa om
ytor till hyggesfria metoder, förbättra möjligheten i mellanliggande skogsbestånd för spridning mellan
olika värdeobjekt, återväta dikade skogar, anlägga ekologiskt funktionella kantzoner längs alla vattendrag
i skogsmark och anpassa skötsel efter förekomst av hotade arter. När klimatet ändras kommer problemen
med torka och insektsskador bli vanligare. Granen är hårt drabbad i vår del av landet. Man bör planera för
omställning till mer klimatanpassade skogar. Man kan vara proaktiv och göra åtgärder som beskrivs ovan i
delar av rena granskogsbestånd så att när omställningen sker i nästa generation skog fnns viktiga strukturer
redan på plats.

På bilden visas de regionalt utpekade värdetrakter för lövblandad barrskog, ytor i Borås
Stads naturdatabas som har
värden kopplat till barrskog
och kommunal analys av grön
infrastruktur i barrskog. Till den
kommunala analysen har stadens
skogsbruksplan varit ett viktigt
underlag.
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Våtmarker
De kvarvarande våtmarkerna i landskapet har relativt god kontakt med varandra. På den historiska
kartan syns hur våtmarksmiljöerna tidigare var utspridda över hela landskapet på 1800-talet vilket gav
större möjlighet till spridning för arter mellan de större sammanhängande våtmarksområdena. En analys av
vilka kommunala marker som historiskt dikats och som är möjliga att återväta vore intressant. De nyttor
man kan få förutom ökad biologisk mångfald och fna fågelmiljöer är att vatten hålls kvar i landskapet och
det kan bidra till minskat kolläckage och bättre skydd mot negativa klimatefekter som torka och översvämningar.
I kommunens egen våtmarksinventering som ligger till grund för skikten från Naturdatabasen på kartan
har man inventerat våtmarker >5 ha. I Länsstyrelsen analyser har våtmarker > 10 ha ingått. När vi lägger
dem på samma karta syns att det i många fall fnns mindre våtmarker som bidrar till att knyta ihop de
utpekade värdetrakterna.
Det största våtmarksområdet i kommunens markinnehav är skyddat som kommunalt naturreservat, Vänga
mosse. Skötseln är inriktad på att återskapa stora öppna mosseplan. När staden växer påverkas ibland även
våtmarksmiljöer och torvmarker. Det är viktigt att ha med sig vilka långsiktiga negativa efekter detta får
både för biologisk mångfald, klimat och som naturresurs som ger oss ekosystemtjänster. I ett nytt
LONA-projekt ska möjliga lägen för återställande eller nyanläggning av våtmarker utredas. Fokus i det
projektet är både klimatanpassning och biologisk mångfald.

På bilden visas regionalt utpekade värdetrakter för våtmarker tillsammans med våtmarker som fått naturvärdesklassning i kommunens egen
inventering. Den kommunala inventeringen visar att mindre våtmarker
i fera fall knyter ihop nätverket.
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På bilden visas befntliga våtmarker i kommunen tillsammans med ett
skikt som visar var i landskapet våtmarker fanns historiskt, före de stora
dikningarna av jordbruksmark och skog utfördes.

En gynnsam bevarandestatus för arter i Borås
Skyddade arter
Vissa arter omfattas av juridiskt skydd enligt lagar och förordningar och benämnas som skyddade arter.
Direktivet om bevarande av vilda fåglar, även kallat Fågeldirektivet, antogs redan 1979 av EU. Syftet med
fågeldirektivet är att bibehålla eller återskapa arternas populationer på en nivå som ”svarar mot ekologiska,
vetenskapliga och kulturella behov”. Direktivet om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter,
även kallat Art- och habitatdirektivet, antogs 1992 av EU. Syftet med Art- och habitatdirektivet är att
säkra den biologiska mångfalden genom bevarandet av naturligt förekommande livsmiljöer samt den vilda
foran och faunan inom EU:s medlemsländer.
I Sverige har man lagstiftat om detta genom Artskyddsförordningen. Det gäller arter som är förtecknade i
bilaga 2, 4, och 5 till art- och habitatdirektivet samt arter förtecknade i bilaga 1, 2 och 3 till fågeldirektivet.
Även alla arter som är fridlysta i Sverige omfattas av lagstiftningen.

Strikt skyddade arter enligt artskyddsförordningen
Några särskilt skyddsvärda djurarter fnns upptagna i bilaga 4 i Art- och habitatdirektivet. Dessa har ett
strikt skydd enligt Artskyddsförordningen, vilket innebär att man inte får störa djuren i något skede under
livscykeln, eller förstöra deras livsmiljöer. Fem av dessa arter fnns i Borås:
•
•
•
•
•

Fladdermöss (alla arter)
Hasselmus
Större vattensalamander
Åkergroda
Läderbagge

Utbredningen av faddermöss, hasselmöss och större vattensalamander i Borås har de senaste åren kartlagts
genom riktade inventeringar. Det strikta skyddet gör också informationen om arternas utbredning viktig
ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. Resultaten har tillgängliggjorts i Borås Stads interna kartverktyg som
stöd för handläggning.

Hasselmus
Hasselmusen lever större delen av sitt liv klättrande i buskar och går ytterst ogärna ned på
marken där den utsätter sig för risker. Då arten
ofta lever i områden i igenväxningsfas är livsmiljöerna sällan bestående under längre tid.
Ledningsgator, bryn, strandkanter och vegetationsrika stenmurar utgör viktiga vandringsleder
för spridning av individer. Öppna ytor utan
sammanhängande buskskikt såsom åkermarker,
betesmarker, vägar, sjöar, åar etc. undviks av
hasselmössen och utgör i varierande grad vandringshinder.
Hasselmusen är därmed mycket känslig för fragmentering av landskapet. Fragmentering medför
att antalet tillgängliga lämpliga livsmiljöer
minskar, spridningsavstånden ökar och
spridningskorridorer saknas. Detta skulle kunna
leda till minskande populationer i ett större
landskapsavsnitt och på sikt att populationerna
kraschar.
Kartbilden visar platser där hasselmus förekommer och några viktiga spridningsvägar som behöver fnnas för att populationer inte ska bli isolerade
från varandra. Hasselmus, foto av Boris Berglund.
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Hasselmusen har i Borås ett behov av att ständigt hitta nya lokaler och vid fragmentering minskar denna
möjlighet. För att säkra artens långsiktiga överlevnad i ett landskap måste det fnnas en möjlighet att röra
sig eller sprida sig i landskapet. Riksväg 40, riksväg 41, riksväg 27, riksväg 42, tätorterna, Viareds industriområde, Viskan och större sjöar såsom Öresjö, Viaredssjön och Säven utgör vandringshinder som fragmenterar hasselmuspopulationen i kommunen till fera isolerade delpopulationer. På några ställen fnns smala
korridorer mellan delområdena som möjligen kan fungera som spridningskorridorer. Dessa passager är
mycket viktiga att bibehålla obebyggda för att möjliggöra hasselmössens rörelser i landskapet.

Större vattensalamander
Den större vattensalamandern hotas av igenväxning runt naturliga vattensamlingar, utdikning och inplantering av fsk och kräftor i dammar och småvatten. Den har försvunnit från många platser där den
tidigare funnits i Sverige. Främst är det omställningen av det äldre kulturlandskapet, som i hög grad
utgjorde småvattenlandskap, till ett modernt jordbrukslandskap som ligger bakom förändringarna.
Fragmentering av mosaiken av landmiljöer och vattenmiljöer, liksom ökad belastning från gödnings- och
bekämpningsmedel, har bidragit till att miljöer som inte helt försvunnit har försämrats i kvalitet. Minskad
förekomst av goda livsmiljöer utgör det främsta problemet, särskilt i odlingslandskapet. Habitatförlust
genom t.ex. förändrad markanvändning, exploatering, övergödning och introduktion av fsk och kräftor är
fortsatt det största hotet mot arten.
Åtgärder som hjälper den större vattensalamandern är bland annat att anlägga nya dammar och småvatten,
och att förbättra landmiljöer i närheten av dessa vatten. Sådana åtgärder utför kommunen nu i det
pågående LONA-projektet.
Kartan visar småvatten med förekomst av större vattensalamander och troliga spridningsvägar. Att vi inte
hittat större vattensalamander de dammar som utgör värdetrakter i Länsstyrelsens analyser kan bero på att
det är dammar med inplanterad fsk eller kräftor vilka konkurrerar med salamandern. Det visar på vikten
av att inventera och göra mer lokala analyser.

Kartbilden visas regionala värdekärnor och värdetrakter för småvatten tillsammans med inventerade
dammar med förekomst av större vattensalamander
och spridningsstråk i landskapet. Att vi hittat arten
främst utanför värdekärnor visar på vikten av att
inventera.
Större vattensalamander, foto av Dennis Malmström.
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Fladdermöss
Vid inventeringen hittades totalt 11 faddermusarter på 37 lokaler i kommunen. I Sverige har 19 olika
faddermusarter påträfats och sammanlagt 13 arter har observerats i Sjuhärad. Den bästa lokalen för
faddermöss var Mölarps ö där 8 arter påträfades, vilket är en bra sifra. Av rödlistade arter hittades fransfaddermus (NT) på 5 lokaler, Mindre brunfaddermus (VU) på 3 lokaler och sydfaddermus (EN) på 3
lokaler. Tillsammans visar resultaten att Borås har en artrik och skyddsvärd faddermusfauna.
Åtgärder som är bra för de rödlistade arterna är bevarande av större äldre lövträdsbestånd och fortsatt bete
i trädbärande marker, bevarande av grova träd med håligheter, återställa lövbårder längs vattendrag och
återväta våtmarker och sumpskog. För någon art kan vindkraftsetablering vara ett hot beroende på hur de
jagar.

Kartbilden visar inventerade lokaler för faddermöss och ledlinjer i landskapet som utgör troliga
spridningsvägar. Brunlångörad faddermus, foto av
Borås Stad.

Situationen för gruppen faddermöss är något förbättrad sedan inventeringen gjordes. I den nya rödlistan har fransfaddermus fyttats från sårbar (VU) till nära hotad (NT). Mindre brunfaddermus (tidigare
Leislers faddermus) har fyttats först till akut hotad (CR) 2015 för att nu 2020 bedömas som sårbar (VU).
Sydfaddermus har fyttats från starkt hotad (EN) till nära hotad (NT). Det betyder att antalet hotade
faddermusarter i Borås minskat från tre till en sedan 2012.
Fladdermössens spridningsvägar följer ledlinjer i landskapet såsom vattendrag, dalgångar, åsryggar. De rör
sig gärna över odlingslandskap med gårdsbyggnader och lövskogsmiljöer där de hittar både boplatser och
gott om insekter.
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Rödlistan och åtgärdsprogram för hotade arter
Rödlistning handlar om hur stor risken är för en arts utdöende i Sverige och hur trenden för arter ser ut.
Artdatabankens experter på SLU i Uppsala ansvarar för uppdatering av den svenska listan. Arter som tillhör någon av de tre kategorierna; CR, EN eller VU kallas hotade arter.
Rödlistans fem olika kategorier
RE – utdöd
CR – akut hotad
EN – starkt hotad
VU – sårbar
NT – nära hotad
DD – kunskapsbrist

Naturvårdsverket har pekat ut ett antal arter som bedömts kräva särskilda åtgärder för att uppnå gynnsam
bevarandestatus. För dessa fnns särskilda åtgärdsprogram (ÅGP).
Totalt fnns 333 arter upptagna på den nationella Rödlistan 2020 noterade i Borås. Av dessa är 140 arter
bedömda som hotade arter (akut hotade, starkt hotade eller sårbara). För några av dessa har Borås en betydande andel av förekomsterna på regional nivå och för några enstaka även på nationell nivå. I dessa fall kan
man säga att Borås har ett större ansvar för att se till att arterna har förutsättningar att fnnas kvar och helst
öka inom kommunen. Man kan också knyta arbetet med arter till den gröna infrastrukturen och
fokusera på de miljöer som i sådana analyser visar var det fnns värdekärnor, värdetrakter eller barriärer
i vår kommun. En genomgång av vilka naturtyper de hotade arterna i Borås är knutna till utifrån nya
rödlistan behövs. Även genomgång av vilka hotade arter som är noterade på platser inom kommunens eget
markinnehav är viktigt att ta fram.
Västra Götaland och Skåne är de län som har klart fest rödlistade arter i skog i landet, mycket kopplat till
våra ädellövskogar. Vi har en stor förekomst av hotade pollinatörer i kommunen och Osdal-Bråt har av
Naturvårdsverket blivit utvalt som ett av Sveriges åtta viktigaste områden för att satsa på stödjande åtgärder
för vildbin. Osdal-Bråt är Västra Götalands fnaste lokal med över 100 olika arter, fera av dessa fnns med
på rödlistan. Länsstyrelsen gör skötselinsatser för hotade vildbiarter med åtgärdsprogram både på
kommunal mark tillsammans med tekniska förvaltningen, och på Fortifkationsverkets marker.

Kartbilden visar områden i Borås Stads naturdatabas
som har värden beskrivna kopplat till pollinering
och de lokaler där Miljöförvaltningen inventerat
vilda bin och ängsfjärilar.
Långhornsbi, ett av de 100-tal vildbiarter som
observerats i Bråt. Foto av Peter Nolbrant.
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Osdal-Bråt är samtidigt en viktig fågellokal. Miljöförvaltningen har genom egna inventeringar av andra
små lokaler runt om i kommunen bakgrundsdata som kan följas upp genom miljöövervakning.
Ett annat exempel på en art vi fokuserat på och som också omfattas av åtgärdsprogram är fodpärlmusslan.
Det är en starkt hotad art (EN) som det fnns en stark population av i Borås. Här reproducerar sig
också arten vilket är ovanligt och inte förekommer på så många platser i landet, det bedöms därför vara
det viktigaste området nedan Dalälven. Del av Lindåsabäcken är skyddad som Natura 2000-område för att
säkerställa skydd för arten. Flodpärlmusslan fnns i fera vattendrag i kommunen och är beroende av öring
för att kunna reproducera sig.

Kartbilden visar öringförande vattendrag i Borås, var det fnns fodpärlmusslor och på vilka platser det fnns
vandringshinder för fsk.
Flodpärlmusslor i Lindåsabäcken, foto
av Johan Linderstad.

Hotade arter fnns spridda över hela kommunen, både inom skyddade områden och utanför. Borås Stad
har en god tradition av att bilda kommunala naturreservat på egen mark som har mycket höga naturvärden. Inom de kommunala naturreservaten förekommer ett fertal hotade arter och andra naturvårdsarter och skötselplanerna anpassas för att gynna dessa. De oceaniska lavarna är exempel på arter som
Borås kommun har ett särskilt ansvar för. Naturreservatet Flenstorp är bildat med detta syfte.
Var hotade arter förekommer på kommunens egen mark utanför skyddade områden är en fråga som borde
utredas vidare så att skötseln kan anpassas och man kan ta hänsyn vid planering. Exempelvis förekommer
två olika hotade svamparter, bitter taggsvamp och brödtaggsvamp i granskogen inom friluftsområdet Kype.
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Fåglar
Inventering av förekomst av särskilt skyddsvärda häckande fågelarter i kommunen
utfördes 2009-2013 av Borås fågelgrupp
och Västergötlands ornitologiska förening.
Inventeringen täcker hela kommunen och
syftet var att ge Borås Stad bättre kunskapsunderlag om stadens fågelliv, samt att peka
ut särskilt skyddsvärda biotoper.
I samband med att kommunen skulle ta fram
ett tematiskt tillägg till ÖP gällande vindkraftsetablering gjordes en kartläggning av
fyttfågelstråk och viktiga termikområden för
fåglar (se karta). Inom dessa områden skulle
etablering av vindkraft eller andra höga
konstruktioner få stora negativa efekter.

Invasiva arter
Invasiva främmande arter räknas som ett
av de stora hoten mot biologisk mångfald
globalt och lokalt eftersom de har stor
konkurrensförmåga och tränger undan inhemska arter. Myndigheter, kommuner och
fastighetsägare har alla ansvar för och en
skyldighet att begränsa spridningen av
invasiva främmande arter i Sverige.

Kartbilden visar vilka stråk fyttfåglar använder över Borås och viktiga termikområden, områden med uppvindar som hjälper fåglarna att lyfta efter rastning.

Många invasiva arter i Sverige är trädgårdsväxter som har spridit sig från trädgårdar eller från olagliga
växtavfallstippar i villaområdens närnatur. Invasiva främmande arter innebär ofta stora kostnader för
samhället. Vissa arter som etablerat sig i Sveriges natur sprider sig genom så kallade egenspridning medan
andra främst sprids av oss människor. Det kan vara med frön eller via arbeten som fytt av jordmassor eller
gräsklippning/slåtter.
Ett antal arter är förbjudna enligt EU-lag. Lagen
om invasiva främmande arter är införlivad i svensk
lag genom miljöbalken. Lagstiftningen reglerar vilka
arter som ska vara förbjudna eller hanteras enligt
särskilda hanteringsprogram. Varje EU-land har
möjlighet att skapa en egen lista utifrån det egna
landets behov och förutsättningar. En sådan lista är
under beredning från statligt håll i Sverige.
Inom pågående LONA-projekt har en kartläggning
av vilka arter vi har i Borås påbörjats med inventering och möjlighet för allmänheten att rapportera
in i en app. Vi har också arbetat förvaltningsövergripande med att identifera problem och ta fram
förslag på rutiner och ansvarsfördelningen för
kommunens eget arbete. Det behövs både för
hantering, minska risk för spridning och för hur den
aktiva bekämpningen av arter bör prioriteras.

Efter blomningen växer skunkkallans blad höga och rotstocken fäster
djupt i den blöta marken likt en purjolök. Foto av Matilda Chocron.

De arter vi har stor utbredning av i Borås är parkslide, gul skunkkalla (se bild ovan), jättebalsamin, lupiner
och kanadensiskt gullris. Jättelokan har kommunen sedan länge bekämpat på ett fertal platser. På
några platser pågår test av olika bekämpningsmetoder för parkslide, jättebalsamin och skunkkalla.
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Längs Sandaredsån har stora insatser gjorts av lokala grupper för att bekämpa skunkkallan. Där fnns arten
utbredd längs i princip hela vattendragets sträckning till utloppet i Viaredssjön. Ferieungdomar har jobbat
med bekämpning av invasiva arter sommaren 2020 och fera arbetslag planeras för sommaren 2021.
Det är ett stort och kostsamt arbete att aktivt bekämpa invasiva arter och det fnns en problematik kring
hantering av avfallet, särskilt jordmassor som innehåller växtdelar eller frön. Kommunen behöver prioritera
utifrån var insatser gör mest nytta och där risken är stor att det påverkar höga naturvärden. I första hand
bör bekämpande insatser ske inom våra naturreservat, områden med hög naturvärdesklassning eller på
platser där de riskerar spridas in i sådana områden.

Exempel på påverkan kopplad till klimatförändringar och grön infrastruktur
Ett förändrat klimat innebär troligen både ett större problem med invasiva arter framöver och en större
sårbarhet för inhemska arter som lever i vatten och fuktiga miljöer.
Att det förväntas bli mer förekommande med torrperioder
och översvämningar kan bli ett direkt akut hot mot arter i
vatten och även i omgivningen. Det såg vi exempel på vid den
extrema torkan under sommaren 2018 då vi tillsammans med
Länsstyrelsen fck öka kontrollen av nivåer i bäckarna och
göra insatser för fodpärlmusslor när vattennivån blev väldigt
låg. På fera platser torkade mindre bäckar ut helt och det är
svårt att överblicka hur miljöerna kan återhämta sig, lokala
förluster av vattenlevande arter är en trolig konsekvens. Om
det förekommer vandringshinder i vattensystemet kan inte alla
tidigare förekommande arter återetablera sig i vattendragen.
Utloppet från Sävsjön till Sävbäcken torkade ut helt 2018.
Längre nedströms i bäcken fnns fodpärlmusslor.
Exempel på översvämningsproblematik kan vara att ämnen
som inte hör hemma i vattenmiljön kan spolas ut. Både från
exploaterade ytor och från naturmark som skog och åker, där
det kan bli surchocker och utsläpp av metylkvicksilver vid
höga föden från avverkad mark med körskador eller utföde
av näringsämnen och slam från jordbruksmark. Markägare
längs Sandaredsån misstänker att det delvis var översvämning
längs ån i skogsmark under en sommar som bidrog till stor
spridning av den invasiva arten skunkkalla som nu återfnns
relativt långt från vattendraget i granskogen.
Spridningslänkar och värdekärnor kan utgöra potentiella
spridningsvägar även för invasiva främmande arter. Vid förekomst av dessa arter inom en värdekärna eller spridningslänk
bör även dessa områden prioriteras för bekämpningsåtgärder.
De festa invasiva arter som har stor utbredning i Borås är
också arter som lätt kan spridas genom egenspridning i
naturen.

Övre delen av Sävbäcken torkade ut helt en period
under sommaren 2018. Längre nedströms lever
den starkt hotade fodpärlmusslan. Foto av Anna
Ljunggren.
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Ekosystemtjänster och särskilt fokus på Pollinering
Vad är ekosystemtjänster?
När det handlar om de nyttor naturen ger oss människor, Ekosystemtjänster, är det främst de vanligt
förekommande arterna och naturmiljöerna som står för dessa och områden med multifunktionalitet. Med
fokus på perspektivet ekosystemtjänster kan vi fånga upp fera värden viktiga för natur och människor i
Borås, särskilt inom stadsmiljön. Med begreppet ekosystemtjänster menas ekosystemens direkta och
indirekta bidrag till människors välbefnnande.

Ekosystemtjänster delas upp i fyra olika kategorier
•

STÖDJANDE TJÄNSTER
De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner, såsom biologisk mångfald,
ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och jordmånsbildning. De är nödvändiga förutsättningar för
att de övriga ekosystemtjänsterna ska kunna fungera.

•

REGLERANDE TJÄNSTER
De reglerande tjänsterna handlar om ekosystemens förmåga till luftrening, pollinering, förbättring
av lokalklimat och skydd mot extremväder. De bidrar till att trygga och förbättra vår livsmiljö och är
många gånger minst lika efektiva och lönsamma som tekniska lösningar.

•

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER
Försörjande tjänster är produkter och tjänster som vi får direkt från ekosystemen och som gör det
möjligt för oss att leva på vår planet, däribland råvaror, energi, vatten och mat.

•

KULTURELLA TJÄNSTER
De kulturella tjänsterna defnierar det välbefnnande vi får av naturen. Grönstrukturen bidrar med
upplevelsevärden, ger kunskap och inspiration och är viktiga för vår fysiska och mentala hälsa.

Ekosystemtjänster i Borås Stad
Att arbeta med ekosystemtjänster i samhällsplaneringen är en bra metod där man kan samla kunskap och
få struktur på vad som är viktigt på en specifk plats. Det blir då även lättare för exploatörer att bidra på ett
efektivt sätt.
I stadens vägledning för handläggare i frågor om ekosystemtjänster och ekologisk kompensation tittar man
på ett begränsat urval av tjänster. De tjänster som bedömts mest relevanta i plansammanhang i Borås har
grupperats under fyra samlande rubriker.
Figurerna nedtill kommer från Boverkets material om ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald
Vi vill ha: en stor variation av viktiga biotoper och livsmiljöer för olika arter, funktioner och processer i ett
ekosystem; Spridningsvägar för olika arter; ett upprätthållande av markens ekosystem: Specifka livsmiljöer
för värdefulla arter och naturtyper; bin, humlor och färilar som pollinerar våra blommor och grödor och
bidrar till biologisk mångfald.
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Klimatanpassning
Vi vill ha: Grönska som används för att dämpa buller; erbjuder skugga och vindskydd; renar luften; ger oss
temperaturreglering; koldioxidinlagring och hanterar dagvattnet så att det renas och fördröjs.

Rekreation och kulturlandskap
Vi vill ha: ett utbud av aktiviteter ute i naturen; närhet till grönska och vatten som gör oss hälsosammare och skapar en attraktiva stadsdelar; upplevelser av naturen, genom utblickar och rofyllda miljöer,
som erbjuder avkoppling och återhämtning; mötesplatser i det gröna; koppling till naturens betydelse för
kultur och religion, en plats historia och identitet, och kulturella naturvärden; en god förståelse för naturen
och ekosystemens betydelse och behov, genom undervisning i naturen, för förskolebarn och skolbarn.

Hushållning med naturresurser
Vi vill ha: Odling av framförallt frukt och grönsaker i stadsmiljö, biodling, samt bevarande av oersättlig
åkermark; rent grund- och ytvatten för dricksvatten; hållbart byggmaterial, biomassa, djurfoder, kretslopp,
naturmaterial och energiproduktion.

Biologisk mångfald är en understödjande ekosystemtjänst. Det innebär att det är en ekosystemtjänst av
stor tyngd eftersom den är en förutsättning för en rad andra ekosystemtjänster. Pollinering är den enda
reglerande tjänst som här hanteras under rubriken biologisk mångfald. Det är för att den är så tydligt
kopplad till de miljökvaliteter som behöver fnnas lokalt för att tjänsten ska fungera. Vi har stora naturvärden kopplat till pollinatörer i Borås, även stadsnära.
Genom att arbeta med fokus pollinering kan förbättra möjligheten att behålla en artmångfald och förbättra spridningsmöjligheter för fera artgrupper. Eftersom pollinatörerna är beroende av blommor, buskar
och träd innebär det att vi samtidigt skapar mycket attraktiva vackra miljöer att vistas i och boråsaren får
närhet till upplevelser och kunskap som ger god hälsa. När tätorterna växer bör områden med höga värden
för pollinerare undantas och nya kopplingar med gröna stråk läggas till.
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Ett exempel på hur god planering av grönstruktur i staden kan bidra är det nyligen antagna stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken. Där den nya parken kommer att möta naturen utanför den förtätade staden fnns både i norr och söder naturmiljöer som är viktiga för pollinatörer. I norr ligger Rya åsar
med sina fna miljöer kopplade till äldre jordbrukslandskap med ängar och i söder ansluter Borås absolut
värdefullaste område för pollinerare, Osdal-Bråt med värden på nationell nivå och många rödlistade arter.
Här har man stora möjligheter att genom fokus på ekosystemtjänsten pollinering förbättra kopplingen
mellan dessa båda områden genom den urbana miljön.
Träden är en annan nyckelkomponent i staden. Miljöer med träd bidrar bland annat till spridningsmöjligheter, artmångfald i staden, som naturliga erosionsskydd, rening av dagvatten och inte minst mår vi
människor bra av att vistas i miljöer med träd. Träd och grönska är även viktigt i direkt anslutning till infrastrukturen. Trädens löv och barr tar upp koldioxid och renar luften genom att samla upp partiklar som
sedan förs bort med regnet och de ger skugga och hälsosammare miljö längs cykel- och gångbanor.
Från våra skogar får vi en mängd ekosystemtjänster ur samtliga kategorier. Förutom det självklara med att
skogen ger oss råvaror måste alla bakomliggande ekosystemfunktioner fungera i skogarna för att ge oss allt
detta. Värdet för friluftslivet är mycket stort. Inom Borås Stad är ekosystemtjänster en viktig fråga att även
fortsättningsvis ha med sig i den långsiktiga planeringen av hur vi ska nyttja vårt eget skogsinnehav.
En fungerande grönstruktur med gott om ekosystemtjänster i staden bidrar till att knyta ihop de värden
som fnns i omgivande natur. De kommunala analyserna av grön infrastruktur visar att också miljöer i
tätorterna är viktiga delar av det större nätverket.

Det är viktigt att ha god
tillgång till naturmiljöer i anslutning till
tätorterna. Människan
behöver mötesplatser,
rofyllda upplevelser och
möjlighet till ett aktivt
friluftsliv.
Kransmossens friluftsområde, foto av Anna
Karlsson.
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5. Slutsatser och rekommendationer
Hur kan kommunen arbeta effektivt med biologisk mångfald?
Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med fokus på att utveckla våra lokala värden. Den nivå på åtgärder, lagstiftning och ekonomiska förutsättningarna man haft i Sverige hittills är inte tillräckliga för säkra en biologisk mångfald för framtida generationer. Utvecklingen pekar åt fel håll, det visas tydligt i uppföljningen
av de nationella miljömålen och att antalet hotade arter på den svenska rödlistan ökar. Biologisk mångfald
är tillsammans med klimatfrågan vår tids stora utmaning och det är bråttom. Man bör på sikt arbeta fram
strategier för ökad biologisk mångfald i Borås som gäller för samtliga kommunala nämnder och bolag.
Kommunbiologerna samlar löpande möjliga åtgärder i en åtgärdslista som vi kan prioritera utifrån, både
vad som ger mest efekt, och vilket som lätt kan genomföras. Det kan ses som en idékatalog för framtiden.

Det framtida arbetet kan delas upp i fyra arbetssätt:
1. Kommunen som markägare
Borås stad äger förhållandevis mycket mark. Naturmark: skogsmark, parker och grönområden men även
mindre områden som hör till odlingslandskapet eller är ytor som ligger kring infrastruktur. De mest värdefulla områdena är skyddade som naturreservat. Kommunen bör vara ett föredöme och nyttja sitt markinnehav på ett sätt som ökar möjligheterna att uppnå nationella miljömål kopplade till biologisk mångfald
och klimatmål. Här fnns en potential till förbättringar. Borås Stad bedriver skogsbruk och park-, naturoch gatuskötsel i egen regi, arrenderar ut mark och har möjlighet att göra strategiska inköp av mark.
Viss del av markinnehavet har idag ingen aktiv skötsel eller saknar särskild målbild för skötseln, det gäller
särskilt gräsmarker. Kommunen styr också genom planeringsprocessen vilka ytor som tas i anspråk för
kommande exploatering av olika slag. I kommunens förvaltningsövergripande naturvårdsgrupp diskuteras
ofta dessa frågor men många åtgärder kräver mer resurser, politisk viljeinriktning och samsyn över
förvaltnings- och avdelningsgränser för att kunna genomföras.

2. Styrdokument och samhällsplanering
Arbete med styrdokument har hög prioritet. Översiktsplanen, Grönområdesplan, Lokala miljömål, Riktlinjer för inköp av mark, med fera är dokument som styr vilken riktning staden har i frågan. Grönområdesplanen är det styrdokument som idag har störst tyngd i planeringen och där sammanvägs värden
för biologisk mångfald och grön infrastruktur med friluftslivets värden och andra ekosystemtjänster i tätorterna.
Stadens Naturvårdsprogram är i dagsläget enbart antaget i Miljö- och konsumentnämnden som har
ansvaret för naturvårdsfrågor och tanken har varit att det till olika delar så långt som möjligt ska arbetas
in i befntliga styrdokument. I ÖP anges riktlinjer för hur områden med höga naturvärden ska hanteras. I
naturvårdsprogrammet fnns framtagna förslag till Vision för naturvårdsarbetet som bör arbetas in i Borås
Stads uppdaterade Vision och ett förslag till Naturvårdspolicy som bör antas av kommunfullmäktige.
Arbetet med biologisk mångfald behöver för att vara framgångsrikt omfatta verksamheter på fera
förvaltningar och bolag, det är inte ett arbete Miljöförvaltningen kan utföra ensam. Därför behöver naturvårdsfrågor fnnas med i centralt beslutade styrdokument som omfattar hela kommunen.
Borås stads miljömål är ett mycket viktigt styrdokument i dessa frågor. Miljömålen gäller hela Borås Stad
som organisation. Ansvariga förvaltningar kan äska budget för sina ansvarsområden och löpande uppföljning och utvärdering görs i etablerade system. Miljöförvaltningen deltar aktivt i stadens planeringsprocesser. Att fortsätta lyfta frågor om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och behov av eventuell
ekologisk kompensation tidigt i samhällsbyggnadsprocesser är viktigt.
Vi bör sträva efter att det inte ska bli någon nettoförlust av värden i samband med att staden utvecklas och
kumulativa efekter av många små försämringar måste beaktas. Frågan om ekologisk kompensation och
nyskapande av ekosystemtjänster kommer troligen att få större fokus i takt med att staden förtätas. ÖP och
Grönområdesplanen anger idag i vilka fall ekologisk kompensation kan bli aktuell. Den utarbetade handledningen för ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder vidareutvecklas för att omfatta fer verktyg
som exempelvis att använda sig av grönytefaktor vid vissa exploateringar.
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Miljöförvaltningens biologer yttrar sig över bygglov och förhandsbesked i de fall de berör kända utpekade
värden eller i frågor där bygglovhandläggarna vill ha expertstöd. Kommunbiologerna har också en rådgivande och stöttande roll i andra förvaltningars arbete med mark- och planeringsfrågor. I handläggningen
av strandskyddsdispenser görs alltid en bedömning av värde för växt- och djurlivet i de fall ett särskilt skäl
att kunna söka dispens föreligger.

3. Naturvårdsprojekt och miljöövervakning
Att bedriva naturvårdsarbete i projektform är efektivt. Flera intressenter kan delta i samma projekt och det
fnns en tydlig plan och budget att förhålla sig till. Möjligheten att få statlig delfnansiering genom LONA
är mycket värdefullt och ger oss möjlighet till ett mer omfattande naturvårdsarbete än vad som annars
är möjligt med dagens budgetförutsättningar. Att driva naturvårdsprojekt kommer även fortsatt vara en
viktig del av förvaltningens arbete. Framtida ansökningar om LONA- projekt bör ha en tydlig koppling
till hur det ger en positiv påverkan på biologisk mångfald och förvaltningen bör fokusera på projekt som
innehåller praktiskt genomförande av åtgärder, åtminstone delvis. Föreningar och privatpersoner kan också
samverka med kommunen eller ansöka om egna LONA-projekt som kommunen då administrerar.
Det faktaunderlag vi tagit fram på senare år ger oss goda möjligheter att bedriva miljöövervakning av natur
i egen regi. Det kan hjälpa oss att se lokala trender och utvärdera om våra insatser ger bra efekt. För
pollinatörer kan deltagande i den Nationella dagfärilsövervakningen vara en bra metod. Vi kan återinventera arter med viss regelbundenhet och vi kan följa upp utförda skötselåtgärder. Inom de kommunala
naturreservaten sker viss miljöövervakning av arter utifrån skötselplanerna idag. Fågellivet, snäckor och
lavar är exempel. Flodpärlmusslan i Lindåsabäcken miljöövervakas i dagsläget av SLU Uppsala.

4. Rådgivning och stöd till föreningar och privatpersoner
Genom Borås Stads Naturvårdfond kan åtgärder som gynnar biologisk mångfald stöttas. Det är mycket
värdefullt att kunna bidra till enskilda markägare eller föreningars projekt då mycket av det som krävs för
att säkra biologisk mångfald är kopplat till markanvändning som ligger utanför kommunens påverkansområde. Det visar också på staden vilja och ambitioner. Mer aktiv riktad rådgivning till personer som äger
mark med höga värden eller lämpliga restaureringsområden vore önskvärt.
I mån av tid håller Miljöförvaltningens biologer föredrag, exkursioner eller deltar i miljöutbildningsinsatser
för föreningar och skolverksamheter.

30

Almenäs badplats, foto Borås Stad.
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