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Bakgrund 
Borås stad har sedan november 2017 arbetat med en detaljplan för Östermalm, Solhem 1 & 4. En 
undersökning om miljöpåverkan som redovisades i februari 2021 angav att planförslaget inte 
medförde någon betydande miljöpåverkan. Efter en fågelinventering som utfördes i området i maj 
2021 ändrades förutsättningarna då planförslaget visade sig kunna bryta mot artskyddsförordningen. 
Fågelinventeringen registrerade 22 arter under häckningstid varav sju är upptagna på rödlistan för 
hotade arter (Svensk Naturförvaltning AB, 2021). Av det skälet ansåg Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län att förslaget på detaljplan innebar en betydande miljöpåverkan vilket kräver att en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförs. Eftersom den miljöpåverkan som motiverade 
genomförandet av en MKB främst avsåg påverkan på fåglar i området genomfördes ett 
avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län där det föreslogs att utredningen 
fokuserade på konsekvenser för fågelfaunan. Av de fågelarter som registrerats i området under 
häckningstid var det främst konsekvenserna för entita som ansågs relevanta att beskriva. För att 
kunna utreda planförslagets konsekvenser för entita beslutades att arbetet med MKB:n även skulle 
omfatta en mer utförlig utredning av förutsättningarna för arten i området. I föreliggande rapport 
redovisas resultat från den utredning som utfördes i november 2021. 

Artfakta och ekologi 
Entitan (Poecile palustris) 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. Äggläggningen startar tidigt, redan i början av april, och honan 
behöver därför äta upp sig under de tidiga vårveckorna innan dess. Födan består av insekter och 
frön. Under matningen av ungarna utgör fjärilslarver en stor del av födan. Under höst och vinter är 
fröbärande örter ett viktigt inslag då entitan samlar och gömmer undan föda till kärvare perioder. 
Bok är ett viktigt inslag då bokollon är viktigt som föda under vintern och också hamstras. 

Entitan har jämfört med andra fåglar i samma storlek ett stort revir som omfattar ca 4-5 hektar (SLU 
Artdatabanken 2021). Vissa studier tyder på att entitan kan ha så stora revir som 20 hektar 
(Johansson C. 2020). 

Efter cirka 13-14 dagar utanför boet lämnar ungarna sitt hemrevir och söker sig till andra revir i 
närområdet. Varje par försvarar sitt revir mot inkräktare, men under tidig sommar tillåts (efter vissa 
försök att mota bort dem) att ett antal ungfåglar, vanligen 2-4 stycken, etablerar sig inom reviret. 
Den nya sammansättningen om ca 4-6 individer bildar sedan en vinterflock som håller ihop under 
vintern. Inga ungfåglar tillåts inom sitt föräldrarevir under vintern och två ungfåglar från samma kull 
flyttar heller aldrig till samma vinterflock. Entitan har väldigt kort spridningssträcka och hamnar i 
genomsnitt bara ca 800-1000 meter från sin födelseplats. Under vintern reduceras flockstorleken tills 
det till slut bara finns ett dominant par kvar inom reviret. 

Entita är rödlistad och klassad som nära hotat (NT) i Rödlistan 2020. Den är förtecknad i 
Bernkonventionen bilaga II, är en prioriterad art i skogsvårdslagen och fridlyst enligt 4 § i hela landet. 
Fridlysningen innebär i korthet att dess fortplantningsmiljöer och viloplatser inte får förstöras. 



Utbredning i Sverige och regionalt 
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. Fragmentering i kombination 
med ökad mortalitet, främst orsakad av ökad födokonkurrens från blåmes och talgoxe under vintern 
medför att lämpliga revir blir tomma och inte återkoloniseras (Broughton & Hinsley, 2015). 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. Arten klassas enligt Rödlistan 2020 
som bofast och reproducerande i Sverige. Bevarandestatusen är inte gynnsam på nationell nivå (SLU 
Artdatabanken 2021). 

Antalet häckande par skattades år 2012 till ca 120 000 par varav 20 000 i Västra Götalands län 
(Ottosson m.fl. 2012). Sex år senare, 2018. skattades den svenska populationen enligt svensk 
häckfågeltaxering till 90 000 par med en nedåtgående trend och en måttlig minskning (har minskat 
signifikant med < 5% per år) under åren 2010-2020. Bedömningen är statistiskt säkerställd men med 
en ganska hög osäkerhet (Birdlife Sverige. 2020). 

Utbredning lokalt 
I Artportalen (2021-10-08) fanns det 2198 registrerade observationer av entita inom Borås Stad 
(Figur 1). Sökningen gjordes efter fynd mellan 2000 och 2021. Registreringar på samma koordinat har 
slagits samman till en punkt. Observationer i Artportalen registreras huvudsakligen av privatpersoner 
och är inte resultatet av en systematiskt genomförd inventering. Konsekvensen blir att tätheten av 
observationer i tid och rum präglas av var personer som inför observationer i Artportalen väljer att 
tillbringa sin tid i naturen, vilket varken sker slumpmässigt eller i någon systematisk ordning. 
Besöksfrekvensen i olika områden sätter därmed sin prägel på var och hur ofta enskilda fågelarter 
registreras i Artportalen. Man bör ha detta i åtanke när man gör analyser och tolkningar av 
populationers storlek, tillväxt och utbredning. Som ett exempel har lövsångare som har en stor 
utbredning och höga tätheter (en av Sveriges vanligaste fågelarter) registrerats 2478 gånger inom 
Borås stad. Ett par andra vanliga fågelarter är bofink som registrerats 4524 gånger och talgoxe med 
5063 registreringar. 

Sammantaget kan man göra tolkningen att entita är en vanligt förekommande fågel med en spridd 
utbredning inom Borås Stad. 



 

Figur 1. Karta över Borås Stad med registreringar av entita i Artportalen markerade med orange punkt. Flera registreringar 
kan förekomma på samma punkt. 

Entita i närområdet 
Inom stadsdelen Östermalm finns flera registrerade observationer av entita i Artportalen (Figur 2). 
Två observationer är från fågelinventeringen 2021 och ett tiotal observationer är registrerade på 
Mossebogatan, främst vintertid under åren 2016-2021 då de registrerats som födosökande vilket 
möjligen innebär att de besökt fågelbord. Observationer finns även registrerade vid 
Hässleholmssjöarna hösten 2017, vintern 2020 och våren 2020. Den senaste observationen är från 25 
maj 2020 då tre individer registrerades vilket tyder på att de häckat i området. 



 

Figur 2. Karta över Östermalm med registreringar av entita i Artportalen markerade med orange punkt. Flera registreringar 
kan förekomma på samma punkt. 

Förutsättningar för entita i närområdet 
Antalet registrerade observationer av entita är få i närområdet och systematiska inventeringar 
saknas, med undantag av den som utfördes i planområdet 2021. En detaljerad beskrivning av 
förekomsten av entita i närområdet skulle bli tidskrävande. Ett alternativ är att inventera 
förutsättningarna för entita i närområdet genom att undersöka förekomsten av lämpligt habitat och 
spridningsvägar. En sådan inventering utfördes i november 2021 där marken i området avgränsades i 
objekt utifrån bedömt värde för entita. Värdena angavs i någon av de fyra kategorierna lågt, visst, 
medel och högt. 

Egenskaper som låg till grund för värderingen är trädslagsblandning och skiktning, täckningsgrad för 
buskskikt, andelen stående död ved och antal hålträd. 

För att ett område ska anses vara mycket lämpligt och ha ett högt värde ska det finnas tillgång på 
naturliga håligheter i träd, skogen ska utgöras av lövskog (gärna flerskiktad) och ha ett välutvecklat 
buskskikt. Förekomst av stående död ved, företrädesvis murkna högstubbar av björk och klibbal är 
också värdefullt. Bokträd är viktiga för sin produktion av bokollon som är flitigt utnyttjad av entitan 
som vinterföda.  

Lövträddominas eller stort lövinslag ger värde för trädslagsblandningen och ett visst värde. Om 
skogen också har ett välutvecklat buskskikt får den ett medelvärde. För att en skog ska få högt värde 
ska det även finnas tillgång på hålträd och eller murkna högstubbar av björk och klibbal.  

Enskiktade barrskogar får lågt värde. Skogsområden med visst värde eller medelvärde kan vara 
viktiga som födosöksområde i anslutning till en värdekärna, det vill säga ett område med högt värde. 



Totalt fanns det ca 16 hektar mark med varierande värde som habitat för entita (Figur 3, Tabell 1, 
Bilaga 1). Arealen mark med högt värde utgör ca 11,5 hektar (varav ca 1,3 hektar är sjöyta). Marken 
är i viss mån fragmenterad men avstånden mellan de avgränsade delområdena är korta och det finns 
alternativa spridningsvägar mellan dem. 

 

Figur 3. Flygfoto över det inventerade området med miljöer lämpliga för entita och spridningsvägar mellan grönområden. 
Området avgränsat med röd linje benämnt ”utredningsområde” avser området som fågelinventerades 2021.  

Tabell 1. Summan av arealen av respektive värdeklass av entitehabitat.  

Värde för entita Area m2 Area 
hektar 

Högt värde 115 429 11,54 
Medelvärde 9 897 0,99 
Visst värde 30 845 3,08 
Lågt värde 6 421 0,64 
Totalsumma 162 591 16,26 

  



Konsekvensanalys 
Arealen mark med högt värde för entita inom planområdet utgör ca 1,4 hektar. Med nuvarande 
detaljplan kommer ca 0,39 ha mark med högt värde för entita att exploateras i objekt 7 och 8 (Figur 
4, Tabell 2). Det motsvarar drygt en fjärdedel av arealen i dessa objekt. 

 

Figur 4. Karta över planområdet med planerade byggnader schematiskt redovisade, exploaterad yta och habitat för entita. 

Tabell 2. Areal och värdeklass för respektive avgränsat objekt med entitehabitat samt areal i objekten som exploateras 
enligt planförslaget. Objektnummer motsvarar numreringen i figur 3.  

Objektnummer Värde för 
entita 

Area m2 Area 
hektar 

Exploaterad yta 
m2 

Andel exploaterad 
yta 

1 Högt värde 69 354 6,94 
  

2 Högt värde 32 039 3,20 
  

3 Visst värde 2 273 0,23 
  

4 Visst värde 2 291 0,23 
  

5 Medelvärde 4 604 0,46 
  

6 Lågt värde 6 421 0,64 
  

7 Högt värde 9 152 0,92 2603 28% 
8 Högt värde 4 884 0,49 1282 26% 
9 Visst värde 4 099 0,41 

  

10 Medelvärde 1 933 0,19 
  

11 Medelvärde 3 361 0,34 
  

12 Visst värde 22 182 2,22 
  

Totalsumma 
 

162 591 16,26 3 885 2% 
 

Sammantaget utgör den exploaterade ytan en liten andel av de skogsmiljöer i närområdet som kan 
utnyttjas av entita. Ur det perspektivet blir påverkan på entitan ringa och konsekvensen för den 
kontinuerliga ekologiska funktionen kan antas vara liten.  



Skyddsåtgärder 
Orsaken till att antalet entitor minskar både i Sverige och andra länder är inte helt klarlagd och 
behöver inte nödvändigtvis bero på en eller några enskilda faktorer. Två faktorer som är avgörande 
och som det finns möjlighet att ta hänsyn till vid planering är dels att det finns lämpligt habitat i ett 
område dels att det finns goda förutsättningar för spridning av individer från och till angränsande 
områden.   

Man bör undvika att skapa enskiktade, parkliknande skogar på de delar som man avsätter som natur 
och park. Skogen bör i stället hållas flerskiktad och varierad med olika trädslag och buskar för att 
gynna entitan (Johansson C. 2020). Det är också viktigt att se till att det finns spridningskorridorer 
mellan grönområden för att underlätta spridningen av ungfåglar vilka undviker att flyga över öppna 
områden (SLU Artdatabanken 2021). För att minska otillåten störning bör avverkning av skogen i 
exploateringsområdet ske utanför häckningstid som infaller i april-juli. Detta även om arten är 
störningskänslig året om. 

Entita är hålhäckare, beroende av lämpliga håligheter och av det skälet föreslås ofta att fågelholkar 
kan sättas upp för att gynna arten. Åtgärden är dock inte helt okontroversiell och kan vara rent 
kontraproduktiv eftersom det även gynnar blåmes vilket riskerar att utsätta entitorna för ökad 
konkurrens (Broughton & Hinsley, 2015). 
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Bilaga 1. Objektbeskrivningar 
 

1. Sjöstrandsnår och sekundär lövskog 

Sjöstrandsnår och sekundär lövskog omkring lilla- och stora Hässleholmsjöarna. Vattenpåverkad 
strandzon med vass och videsnår. Längre in från vattnet dominerar björk med svagt inslag av klibbal 
och enstaka sälg, tall, gran och asp i trädskiktet. Mycket rikt buskskikt av främst lövuppslag och 
salixarter. Marken är fuktig till blöt med vass, högväxta gräs, starr och tåg i fältskiktet. En del stående 
död ved av högstubbar av björk och klibbal.  

Värde: Mycket välutvecklat buskskikt, lövträddominans, förekomst av enstaka hålträd och 
högstubbar av klibbal och björk. Insektsproduktion i sjöarna. 

 

  



2. Ekskog och sekundär lövskog 

I den södra delen är det mogen ekskog som domineras av högväxt ek med svagt inslag av tall på 
höjden samt enstaka gran, rönn och sälg. Rikt underskikt av hassel och lövuppslag av främst rönn. I 
en nordsluttning i den nordöstra delen dominerar rönn i träd- och buskskiktet som är mycket tätt.  I 
den nordvästra delen är det en sekundär lövblandskog med björk, sälg, hägg, rönn, lönn och ek i 
trädskiktet. Hassel och lövuppslag i buskskiktet. I den här delen finns det stående död ved i form av 
främst björkhögstubbar.  

Värde: Skogen är oskött ur ett skogsbruksperspektiv med ett välutvecklat buskskikt, har 
lövträddominans och förekomst av en del stående död ved i form av främst björkhögstubbar i den 
nordvästra delen. Objektet har mycket goda förutsättningar för biotophöjande åtgärder i form av 
veteranisering. Lite kortfattat innebär vetaranisering att man skapar strukturer som normalt är 
förknippade med äldre träd så som håligheter och död ved samtidigt som man strävar efter att hålla 
trädet vid liv. Ekarna är lämpliga för veteranisering, både var det gäller dimension och ålder. För att 
gynna entita kan man till exempel skapa så kallade naturliga holkar. 

  

 

 



3. Grönområde 

Parklikande grönstruktur i anslutning till hyreshus. Trädskiktet utgörs av björk, tall och ek. 
Rhododendron och andra kulturväxter i buskskiktet. 

 

4. Lövskog 

Parklikande grönstruktur med lövträd där trädskiktet domineras av björk (bild saknas). 

Värde: Lövträddominans. 

  



 

5. Sekundär lövskog 

Sekundär lövskog i nordsluttning mellan väg och villor. Trädskiktet domineras av björk, sälg och 
klibbal. Rikt med snöbär i buskskiktet samt en del lövuppslag. Marken är frisk till fuktig med 
högvuxna ormbunkar i fältskiktet. Ett mindre vattendrag rinner i den norra gränsen. 

Värde: Lövträddominans och rikt buskskikt. 

 

6. Tallskog 

Högväxt, enskiktad och mogen tallskog på mindre höjd i bostadsområde med enstaka gran. Buskskikt 
saknas i stort. Förekomst av enstaka hålträd.  

 

  



 

7. Ekskog, tallskog och blandlövskog 

Skogsområde mellan mindre väg och hyreshus. Den största arealen utgörs av en blandlövskog med 
stor trädslagsblandning på mullrik och tämligen näringsrik jord i sydsluttning. Trädskiktet utgörs av 
sälg, björk, tall, ask, lind, asp, fågelbär, hägg, hassel, rönn, lönn, ek, bok och alm. Grov och grovgrenig 
tall, grov björk samt allmänt med normalgrov sälg som dominerar i väst. Närmast vägen i söder finns 
en trädrad med högväxt poppel. Mycket rikt buskskikt med hassel, hägg, hallon och lövuppslag. 
Längst i väst är det ekskog på något kuperad mark med block i sydvästsluttning. Trädskiktet 
domineras av klen till grov ek med inslag av rönn samt enstaka björk, tall, fågelbär och sälg. Hassel 
och lövuppslag i buskskiktet. 

I öst är det en mindre höjd med blockrik mark. Trädskiktet domineras av grov tall med inslag av 
normalgrov till grov ek samt enstaka rönn, hägg, skogslind, ask, alm, sälg och björk. Eken dominerar 
längst i öst. Rikt buskskikt med hassel, hägg och lövuppslag. Stående död ved i form av främst björk- 
och sälghögstubbar och talltorrakor. Förekomst av flera hålträd. 

Värde: Skogen är oskött ur ett skogsbruksperspektiv med ett mycket välutvecklat buskskikt, har 
lövträddominans och rik förekomst av stående död ved, förekomst av flera hålträd. 

 

  



 

8. Triviallövskog 

Mindre skogsområde mellan mindre vägar och parkeringar. Trädskiktet domineras av klen till grov 
björk med inslag av klen till normalgrov lönn, svagt inslag av klen till normalgrov sälg, enstaka rönn, 
hassel, hägg, tall och ek. Rikt buskskikt med hagtorn, berberis, hägg, hassel och fläder. Längst i öst är 
det en nordsluttning med sälg.  

Värde: Lövträddominans och rikt buskskikt. Förekomst av enstaka hålträd och stående död ved i form 
av björkhögstubbar. 

 

9. Lövblandskog, trädgård 

Smalt skogsområde mellan gång- cykelväg och hotell. Trädskiktet utgörs av olika lövträdslag, gran och 
tall. Snöbär bildar ett tätt och nästan ogenomträngligt buskskikt, även rikt med lövuppslag i 
buskskiktet. Död ved och hålträd saknas.   

Värde: Lövträddominas och på vissa delar buskskikt av lövuppslag.  

 



10. Blandskog 

Mindre skogsområde mellan gång- cykelväg och radhus i sydslänt. Trädskiktet utgörs av tall, ek, bok 
och lönn. Rikt buskskikt av hassel och lövuppslag. Liten förekomst av stående död ved. Hålträd 
saknas. 

Värde: Lövträddominans och ett rikt buskskikt 

 

11. Sekund lövskog 

Smalt grönområde mellan bebyggelse och park i form av en blandlövskog i nordsluttning. Trädskiktet 
domineras av björk. Rikt buskskikt med hassel och lövuppslag. Död ved och hålträd saknas i stort.  

Värde: Lövträddominans och rikt buskskikt.  

 

 

  



12. Ekskog (park) 

Högväxt ekskog i östsluttning med tall och bok samt enstaka gran. I buskskiktet växer enstaka hassel 
och lövuppslag. Stående död ved saknas nästan helt, så även hålträd. Strukturen är parkliknande med 
högstammiga träd och på stora delar är buskskiktet röjt.   

Värde: Lövträddominans, bitvis en del buskar 
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