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Bakgrund 

Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Borås stad, under sommaren 2018, utfört en 

naturvärdesinventering (NVI) av ett område som kallas för Solhem 1 (Svensk Naturförvaltning AB, 

2018). Det här resultatbladet redovisar den fördjupade artinventeringen av fåglar som utfördes 

under sommaren 2021 och som kompletterar rapporten. Inventeringsområdet för fågelinventeringen 

har utökats med ett område som kallas för Solhem 4 och som ligger norr om det ursprungliga 

inventeringsområdet för NVI:n. Områdets geografiska placering/utbredning och vad som ingår i 

uppdraget framgår av figur 1. 

 

Figur 1:Flygfoto över området med inventeringsområdet markerat med rött. 

Metod 

Häckfågeltaxering 

Inventeringen utfördes som häckfågeltaxering, i princip enligt metoden linjetaxering 

(Naturvårdsverket 2016). Metoden innebär att man går i lugnt tempo utmed räta linjer, så kallade 

transekter, genom området och noterar alla fåglar man hör och ser. Inventeringsområdet är 4,6 

hektar stort och ligger inom tättbebyggt område. På grund av inventeringsområdets utformning, dess 

ringa storlek och hinder i form av byggnader, har en digitaliserad rutt som går genom grönområden 

använts i stället för räta linjer (figur 2) Inventeringsdagarna valdes utifrån väderförhållanden så att 
fåglarna skulle vara aktiva och antalet observationer optimeras.  



 

 
Figur 2: Flygfoto över området där inventeringsområdet är markerat med en röd linje och vandringsrutten för 

linjetaxeringen med en gul linje. 

Inventeringstillfälle 

Fältbesöken ägde rum den 17 och 31 maj och utfördes av Emma Lind. Tidpunkten för det första 

inventeringstillfället var mellan klockan 11:00 och 12:30. Vädret var halvklart och uppsprickande. 

Tidigare under dagen hade det kommit en regnskur. Under inventeringen var det uppehåll och sol. 

Tidpunkten för det andra inventeringstillfället var mellan klockan 11:00 och 12:30. Vädret var klart 

och soligt, omkring 18 grader varmt.   

Artförekomst 

Alla observerade fåglar är listade i tabell 1 och redovisas även i bilaga I. Arterna är i bilaga I noterade i 

olika skyddsklasser: Bernkonventionen Bilaga II och III, Bonnkonventionen Bilaga II, Fågeldirektivet 

Bilaga 2 och prioriterad art i skogsvårdslagen. 

Rödlistade arter är indikerade med endera av hotklasserna NT, VU, CR eller EN. 

Mätutrustning 

Vid inventeringen användes handdator med inbyggd GPS, handkikare (Nikon Monarch 10,5 x 45) och 

anteckningsblock. Handdator av modellen Nautiz X7 med integrerad GPS (SiRF III) användes för 

navigering och registrering av observationer. Positionsangivelser ligger i de flesta fall inom fem meter 

från mätpunkten. GPS-mottagarens noggrannhet kan variera från dag till dag och mellan olika platser 

och beror bland annat på antalet tillgängliga satelliter, placeringen av dessa i förhållande till GPS-

mottagarens position, störningar i atmosfären eller sikthinder så som skog.  

 

  



Resultat 

Förstudier 

Inom inventeringsområdet finns fyra fågelarter registrerade i Artportalen för lokalen Solhem: blåmes, 

kråka, ringduva och talgoxe. Observationerna är registrerade januari och februari 2016. En av de 

registrerade arterna, kråka, är upptagen i Rödlistan 2020 i klassen NT. 

Under naturvärdesinventeringen som utfördes under sommaren 2018 noterades fyra fågelarter inom 

inventeringsområdet: blåmes, koltrast, rödhake och skata. 

Observationer 

Under den fördjupade artinventeringen av fåglar, dvs under linjetaxeringen, noterades 22 arter 

(tabell 1).  Förteckning över de observerade arterna samt deras skyddsklass redovisas i bilaga I. Sju av 

arterna är rödlistade i rödlistan 2020: björktrast, entita, fiskmås, grönfink, stare, svartvit flugsnappare 

och tornseglare. 

Tabell 1: Fågelarter som observerats i samband med den fördjupade artinventeringen av fåglar. 

 

 

  



Planförslagets påverkan på fågellivet 

 

Beskrivning av området 

Inom inventeringsområdet kan man främst urskilja två biotoper. I den södra delen finns ett 

lövskogsområde med triviallövskog, blandskog och ekskog. Tillsammans utgör de ett 1,3 hektar stort 

sammanhängande lövskogsområde som endast delas av Syster Toras väg. Lövskogen har ett 

välutvecklat buskskikt och stor trädslagsblandning. Det finns flera hålträd inom området och det är 

allmänt med blommande och bärande träd.  

I den norra delen av inventeringsområdet finns en drygt 0,5 hektar stor tallskog. Trädskiktet är 

högväxt och parkliknande utan underskikt. Enstaka hålträd förekommer.  

I den östra delen av inventeringsområdet finns en del solitärt växande lövträd. 

Effekter 

Den största effekten av en eventuell exploatering blir att arealen naturmark i området kommer att 

minska och därmed även livsrummet för djur och växter.  

Enligt den preliminära plankartan kommer drygt halva lövskogsområde i söder att försvinna och 

endast en halv hektar av skogsområdet återstår efter exploateringen. Tallskogen i norr kommer i 

stort att vara intakt och endast en mindre del i nordväst kommer försvinna. Även antalet solitärt 

växande lövträd kommer att minska. Om inga kompensationsåtgärder utförs kommer antalet hålträd 

i området minska. 

Fåglar 

Under linjetaxeringen noterades sju fåglar som är rödlistade enligt Rödlistan 2020. Fiskmås och 

tornseglare häckar inte inom inventeringsområdet utan nyttjar endast området som 

födosöksområde. För fyra av arterna kunde häckning konstateras inom inventeringsområdet: 

björktrast, entita, stare och svartvit flugsnappare. Ett starpar häckar i ett hålträd i form av en tall i 

den norra delen av inventeringsområdet som inte kommer att påverkas av exploateringen. Ett flertal 

björktrastar häckar i den allé av poppel som växer utefter Syster Toras väg och även entita och 

svartvit flugsnappare häckar i lövskogsområdet i söder. Under det första inventeringstillfället 

identifierades både vuxna individer och ungar av entita. Ett par svartvit flugsnappare observerades 

vid båda inventeringstillfällena. Grönfink noterades sjunga inom inventeringsområdet och häckar 

troligen inom området även om ingen speciell häckningsplats kunde konstateras.   

Tre av de fyra arter som häckar i den södra delen av inventeringsområdet bedöms inte påverkas i 

någon högre grad av exploateringen. Grönfink och björktrast minskar av andra anledningar (sjukdom 

och klimatförändringar) än habitatförlust. Svartvit flugsnappare är främst hotad på grund av 

händelser utanför Sverige och bara delvis av en minskande andel lövträd och avverkning av gamla 

och grova träd. 

Av de fåglar som förekommer inom inventeringsområdet så är entita troligen den fågel som kommer 

att påverkas mest negativt.  

Entitan är en hålhäckare som är trogen sitt revir året om. Den kan inte själv hacka fram sitt bohål 

(förutom i mycket murkna stammar) utan är beroende av miljöer där håligheter förekommer 

naturligt eller utmejslas av hackspettar. Entitan häckar i löv- och blandskog och föredrar ek- och 

hasseldominerade skogar och dungar. Miljöer intill vattendrag eller alkärr är också en vanlig biotop 

samt parker och trädgårdar. Entitor föredrar flerskiktade och åldersblandade skogar, gärna med ett 

välutvecklat buskskikt. 



Entitan har jämfört med andra fåglar i samma storlek ett stort revir som omfattar ca 4-5 hektar (SLU 

Artdatabanken 2021). 

Entitan förekommer främst i södra Sverige och saknas i stort sett norr om Dalälven och även på 

Gotland. Enstaka förekomster finns utmed Dalälven upp till Siljan samt utmed kusten i Gästrikland. 

Enligt Rödlistan 2020 uppskattas den svenska populationen till 120 000 par (95 000-145 000) 

(Artportalen SLU 2021). Resultatet av inventeringar tyder på att populationen kan ha minskat med så 

mycket som två tredjedelar under 1900-talets avslutande årtionden (Birdlife Sverige 2019). Den 

svenska populationen bedöms enligt Rödlistan 2020 ha minskat med minst 15 % under de senaste 10 

åren. En orsak tros vara ett förändrat landskap där ett brutet och varierat landskap med hagar, 

skogsdungar, bryn och gamla och grova träd har blivit allt ovanligare och ersatts med 

produktionsskogar och ett storskaligt jordbruk. Entitan har korta spridningssträckor och är 

revirtrogen vilket gör den än mer känslig mot ett förändrat landskap. Entitan är beroende av hålträd 

för sin häckning och konkurrens om lämpliga boplatser tros vara en annan orsak till minskningen. Att 

konkurrensen ökat beror dels på att antalet hålträd i landskapet har minskat till följd av ett 

intensifierat jord- och skogsbruk, dels på att antalet blåmesar ökat. Blåmesen är dominant mot 

entitan vilket resulterar i färre hål som entitan kan utnyttja.  

Entita är en stannfågel, är väldigt revirtrogen även utanför häckningstid och har dålig 

spridningsförmåga. Det medför att den är störningskänslig under hela året. 

Det troliga scenariot är att entitan på grund av sina krav på sin livsmiljö inte fortsatt kommer att 

kunna häcka inom området. Entitan behöver större arealer för en lyckad häckning och konkurrensen 

från andra arter så som blåmes kommer att öka. Exploateringen riskerar därför att försämra artens 

bevarandestatus på lokal nivå och därmed bryta mot Artskyddsförordningen. 
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Bilaga I Observerade fågelarter och deras skyddsklass

Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Omgång 1 Omgång 2 Rödlistad Bern II Bern III Bonn II Fågeldirektivet B. II P. skogsvårdslagen
1 Björktrast Turdus pilaris x x NT 1 1 1
2 Blåmes Cyanistes caeruleus x x 1
3 Bofink Fringilla coelebs x x 1
4 Entita Poecile palustris x NT 1 1
5 Fiskmås Larus canus x x NT 1 1
6 Grönfink Chloris chloris x EN 1
7 Härmsångare Hippolais icterina x 1 1
8 Kaja Corvus monedula x 1
9 Koltrast Turdus merula x x 1 1 1
10 Lövsångare Phylloscopus trochilus x x 1 1
11 Nötväcka Sitta europaea x x 1
12 Pilfink Passer montanus x 1
13 Ringduva Columba palumbus x x 1
14 Rödhake Erithacus rubecula x x 1 1
15 Skata Pica pica x x 1
16 Stare Sturnus vulgaris x VU 1
17 Stenknäck Coccothraustes coccothraustes x x 1
18 Svarthätta Sylvia atricapilla x x 1 1
19 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca x x NT 1 1
20 Talgoxe Parus major x x 1
21 Tornseglare Apus apus x EN 1 1
22 Trädgårdssångare Sylvia borin x 1 1
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