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Sammanfattning 
Svensk naturförvaltning har under våren och försommaren 2020 utfört en fördjupad artinventering 

av groddjur och fåglar i ett område som går under arbetsnamnet Norra Hallsås i Lerums kommun. 

Inventeringen är ett tillägg till den naturvärdesinventering som utfördes av SWECO Environment AB 

under 2019 och kommer att användas i planeringsarbetet med att ta fram en detaljplan för en 

planerad skola i området. 

Groddjur 

Inom inventeringsområdet för groddjur noterades fyra arter av groddjur: 

• vanlig groda 

• vanlig padda 

• mindre vattensalamander 

• större vattensalamander 

Samtliga arter bedöms använda inventeringsområdet  för födosök, viloplats och som 

övervintringshabitat. Reproduktion av vanlig groda konstaterades i den södra delen av området. Den 

större vattensalamandern vandrar inga längre sträckor och är  bunden till närområdet till lekvattnet. 

De flesta individerna i en population övervintrar inom en radie av 100 m från dammen förutsatt att  

det finns goda miljöer för födosök och övervintringsplatser i närområdet. Naturmarken omkring 

dammen i Norra Hallsås är komplex och majoriteten av populationen bedöms övervintra utanför  

inventeringsområdet i närområdet till dammen. En del av populationen antas följa det  vandringsstråk  

som sträcker sig söderut  mot inventeringsområdet och de använder troligen den norra delen av 

området som  vinterhabitat där det finns fuktiga miljöer, lågor, block, rötter och andra strukturer som  

salamandrarna utnyttjar som  vilo-och övervintringsplatser.     

Norra Hallsås bedöms inte vara en värdekärna för den större vattensalamandern i kommunen och 

populationen är troligen isolerad. Populationen bedöms trots det vara viktig och genom att 

genomföra kompensationsåtgärder och att anlägga minst en ny damm inom området för 

detaljplanen ges arten förutsättningar att även i framtiden fortleva i området. En ny damm skulle ge 

den större vattensalamandern bättre förutsättningar att klara sig i området i framtiden och en 

fungerande metapopulationsdynamik spelar en avgörande faktor för artens överlevnad. 

Fåglar 

Inom inventeringsområdet noterades 24 fågelarter som samtliga är vanligt förekommande i Sverige. 

Av dem observerades 16 vid båda inventeringsdagarna för häckfågeltaxeringen och kan förväntas 

häcka inom inventeringsområdet eller i dess direkta närområde. Fyra arter är rödlistade 2020 och 

klassade som nära hotade; grönsångare, gråkråka, talltita och svartvit flugsnappare. Kungsfågel var 

tidigare rödlistad som sårbar men är nu klassad som livskraftig. Talltitan är även en prioriterad art i 

skogsvårdslagen och upptagen i EU:s artdirektiv. Förutom arterna som noterades under båda 

inventeringsdagarna antas morkulla, trädkrypare, stjärtmes, svartvit flugsnappare och gransångare 

häcka inom inventeringsområdet. Taltrast konstaterades häcka strax norr om inventeringsområdet 

och häckar åtminstone i dess närområde. 

Vid en eventuell exploatering kommer arealen naturmark att minska och därmed livsrummet för djur 

och växter. Den negativa effekten kommer att vara störst för arter starkt knutna till skogsmark. 

Åtgärder för att öka värdet för fåglar bör utföras i närområdet genom att träd och buskar planeras in 

bland bebyggelsen. 
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Bakgrund 
Svensk Naturförvaltning AB har på uppdrag av Lerums kommun utfört ett tillägg till en 

naturvärdesutredning av ett område som kallas för Norra Hallsås. Områdets geografiska 

placering/utbredning och vad som ingår i uppdraget framgår av figur 1. Utredningen har planerats, 

utförts och redovisats i enlighet med ”Svensk Standard SS 199000:214; avseende biologisk mångfald 

(NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning”. Tillägget avser en grundlig 

fågelinventering och en utredning av groddjur med fokus på större vattensalamander. Syftet med 

fågelinventeringen var att inventera, beskriva och analysera förekomsten av fåglar inom  

inventeringsområdet samt att beskriva arternas kända status och utbredning inom kommunen och 

länet i sin helhet. Syftet med groddjursutredningen var att inventera och beskriva förekomsten av  

groddjur inom inventeringsområdet samt det utvidgade inventeringsområdet i norr. Utredningen ska  

även visa om och hur den större vattensalamandern utnyttjar inventeringsområdet som habitat för 

födosök, vila och övervintringsplats. Av intresse är även den myrmark som ligger strax norr om 

inventeringsområdet samt om en exploatering av inventeringsområdet kan påverka hydrologin för 

dammen utanför inventeringsområdet i norr. Inventeringsområdet ligger i norra Lerum mellan Norra 

Hallsås och Torpadal.  

Lerums kommun ligger i Västra Götalands län och har lite drygt 42.500 invånare. Centralorten Lerum  

ligger drygt två mil öster om Göteborgs stad. I den befolkningsprognos som skattades 2018 för 

kommunen beräknades den genomsnittliga befolkningsökningen per år 2018-2027 vara 1,45 % 

(Lerums kommun 2018). Lerums kommunförvaltning har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för en 

ny skola F-9, för ca 1000 elever inklusive en särskola för 50 elever. Till skolan ska även en idrottshall 

uppföras som är planerad att nyttjas både av föreningsliv och av skolan. Tilläggsinventeringen är 

tänkt att användas i arbetet med detaljplanen och ska ge svar på detaljplanens effekter på de  

berörda arterna.  

Figur 1: Områdesöversikt där den inventerade ytan är avgränsad med röd linje. 
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Området 
Det inventerade området har fått arbetsnamnet Norra Hallsås och utgörs av skogsmarken som ligger 

mellan bostadsområdena Norra Hallsås och Torpadal i den norra delen av Lerum (figur 1). 

Inventeringsområdet är ca 9,6 hektar stort och utgörs i sin helhet av skogsmark. För 

groddjursutredningen har inventeringsområdet utökats åt norr med ett 5,2 hektar stort område, i  

rapporten benämnt tillägg groddjur. Det här området ingår inte i inventeringsområdet som ska  

detaljplaneras men spelar en viktig roll i uppdraget med att analysera om och i vilken utsträckning 

den större vattensalamandern befinner sig i inventeringsområdet. Det utökade inventeringsområdet  

utgörs av skogs- och myrmark i väst, tomtmark centralt och i öst, öppen gräsmark och en större  

damm i nordöst. En mindre väg ligger på gränsen mellan de båda delområdena. Det ursprungliga 

inventeringsområdet gränsar i stort sett runt om till tomtmark förutom i norr där det gränsar till det  

utökade inventeringsområdets skogs- och myrmark. Området tillägg groddjur fortsätter som 

skogsmark åt väst och delvis åt norr (figur 2).  

Figur 2: Flygfoto över området med inventeringsområdet markerat med rött och det utökade området för groddjur markerat 

med blått. 
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Metod 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt metod beskriven i SIS-standard SS 199000:2014 
”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) Genomförande, naturvärdesbedömning 
och redovisning” (Swedish Standard Institute 2014a och 2014b).  

Förstudie 

Arbetet ska inledas med en förstudie. I förstudien ska tidigare dokumenterad information om  
naturen i inventeringsområdet studeras. 

Vid förstudien har följande underlag använts: 

• Utdrag från Artportalen för artfynd av naturvårdsarter i området. Samtliga arter 
registrerade inom ett område 100 m från inventeringsobjektet eftersöktes. Hämtning av 
data från Artportalen utfördes 2020-05-05 samt 2020-06-07.  

• Tillgängliga data från Lerums kommun inklusive naturvärdesinventering Norra Hallsås, 
Lerums kommun 2019. 

• Salamanderinventering Lerums kommun 2018. 
• Större vattensalamander, systematisk inventering för åtgärdsprogrammet, Västra 

Götalands län. 
• Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2020-05-05. 
• Utdrag från Skogsstyrelsen karttjänst, Skogsdataportalen 2020-05-05. 
• Länsstyrelsernas webbGIS inklusive lövskogsinventeringen för Västra Götaland 2020-05-

05  
• Kartor och ortofoto. 

Mätutrustning 

Under fältinventeringen användes en handdator av modellen Nautiz X7 med integrerad GPS (SiRF III) 

för avgränsning av objekt och registrering av observationer. Positionsangivelser ligger i de flesta fall  

inom fem meter från mätpunkten. GPS-mottagarens noggrannhet kan variera från dag till dag och 

mellan olika platser och beror bland annat på antalet tillgängliga satelliter, placeringen av dessa i 

förhållande till GPS-mottagarens position, störningar i atmosfären eller sikthinder så som till exempel 

skog.  

Groddjur 

Daginventering 

Inventeringen inleddes med ett besök under dagtid då lämpliga lekvatten, spridningsvägar och 

fuktiga miljöer inom inventeringsområdet identifierades. Avsikten med det här är bland annat att 

underlätta inför de kommande nattbesöken samt att beskriva habitaten i text och foto. I dammens 

närområde registrerades förekommande värdeelement som den större vattensalamandern kan 

nyttja som vilo- och övervintringsplats. Exempel på värdeelement som noterades är lågor och block. 

Habitaten utvärderades för sitt värde för groddjur. Dagbesöket ägde rum den 9 april 2020 och 

utfördes av Emma Lind. Ytterligare ett dagbesök avslutade inventeringen av groddjur, ägde rum den 

27 maj och utfördes av Emma Lind. 

Nattinventering 

Vid nattinventeringen besöktes alla habitat som identifierats vid dagbesöket. Området belystes med 

hjälp av en stark pannlampa samt en strålkastare. Vid inventeringen av dammen användes 

strålkastaren för att lysa ner i vattnet, främst vid strandkanten så att groddjur i vattnet kunde  

detekteras.  
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De tre nattbesöken ägde rum den 9 och 28 april samt den 22 maj 2020 och utfördes av Emma Lind.  

Groddjur 

Under inventeringen räknades antal observerade vuxna individer av följande arter:  

• Större vattensalamander

• Mindre vattensalamander 

• Vanlig groda

• Åkergroda

• Vanlig padda

• Övriga groddjur

Om  en individ inte gick att  artbestämma kategoriserades den som okänd. 

Då grodor har yttre befruktning omfamnar hanen honan vid parning, ett sådant par kallas för 

amplexuspar. Grodor lägger sin rom i klumpar medan paddorna lägger sin i strängar. Antal 

amplexuspar, spelande hannar och romsamlingar/strängar för varje art räknades också. 

Fåglar 

Häckfågeltaxering 

8 

Inventeringen utfördes som häckfågeltaxering i två omgångar, i princip enligt metoden linjetaxering 

(Naturvårdsverket 2012:1). I korthet innebär det att inventeraren i lugnt tempo vandrar i raka linjer, 

så kallade transekter, genom området och noterar alla fåglar hen hör och ser (figur 3). Inga hinder 

fanns på linjerna som kunde följas utan avhopp. Under inventeringen användes en handdator med 

inbyggd GPS, anteckningsblock och handkikare. Den första inventeringen ägde rum under tidig 

morgon den 15 april och utfördes av Anders Malmsten och Emma Lind och den andra inventeringen 

ägde rum under tidig morgon den 28 maj och utfördes av Malin Börjes och Emma Lind. Under den 

första inventeringsdagen hade det regnat under natten men på morgonen klarnade himlen upp och 

det var uppehåll under hela inventeringen. Den andra inventeringsdagen utfördes under ett högtryck 

och vädret var varmt och soligt.  



 
   

 

 

 

 

Figur 3: Kartan visar de transekter som användes under linjetaxeringen. 

Hackspettar och skogshöns 

Mars och april är den period då hackspettar mest aktivt hävdar revir och de kan då höras när de  

trummar, ropar och hackar ut bohål. En kombinerad inventering av skogshöns och hackspettar ägde  

rum den 9 april 2020 och utfördes av Emma Lind. Vädret var klart och omkring 10 grader varmt.  

Inventeringen utfördes enligt metoden linjetaxering (Naturvårdsverket 2012:1). I korthet innebär det  

att inventeraren i lugnt tempo vandrar i raka linjer, så kallade transekter, genom området och 

noterar alla fåglar hen hör och ser (figur 3). Förutom att lyssna och spana efter fåglar eftersöktes  

även spillning från skogshöns. Vid inventeringen användes en handdator med inbyggd GPS, 

handkikare och anteckningsblock.  

Nattfåglar 

9 

En nattinventering med syfte att inventera nattaktiva fåglar, främst ugglor utfördes under mars/april. 

Inventeringen utfördes som en kombinerad punkt- och linjetaxering. I korthet innebär det att 

Inventeringsområdet vandrades över i lugnt tempo på två i förväg utlagda raka linjer i nord-sydlig 

riktning, så kallade transekter. På linjerna fanns sex i förväg utlagda punkter och vid varje punkt 

stannade inventeraren till under ett par minuter och lyssnade efter fåglar (figur 4). Under 

inventeringen användes handdator med inbyggd GPS och anteckningsblock. Inventeringen ägde rum 

dem 9 april 2020 och utfördes av Emma Lind. Inventeringen startade ungefär vid solnedgång och 

pågick i omkring två timmar.  Vädret var halvklart och omkring tre grader varmt. Förutom vid den 

avsedda inventeringen efter nattfågel lyssnades det även efter ugglor och andra aktiva nattfåglar 

under groddjursinventeringen den 28 april och den 22 maj 2020. 



 
   

 

 

 

 

  

  

Figur 4: Kartan visar de transekter som användes vid nattfågelinventeringen. 

Artförekomst 

Alla observerade fåglar och groddjur är listade i bilaga I och II. Arterna är noterade som fridlysta (f), 

rödlistade (r), signalarter (s) och typiska arter (t). 

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

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

Förstudier 

I anslutning till dammen i den nordöstra delen finns två observationer av större vattensalamander 
registrerat i Artportalen. Den första registreringen är från den 15-16 maj 2017. Fyra individer 
identifierades i vattnet i samband med salamanderinventeringen i Lerums kommun. Vid samma 
tillfälle registrerades även mindre vattensalamander och vanlig padda.  

Den andra registreringen av större vattensalamander är från den 9 maj 2020 då sju individer 
noterades på land intill dammen. Registreringen är verifierad med hjälp av foton tagna i samband 
med observationen. Vid samma tillfälle och av samma observatör registrerades även mindre  
vattensalamander.  

En observation av vanlig groda finns registrerad från den mellersta delen av inventeringsområdet i 
samband med den naturvärdesinventering som utfördes av området 2019. Registreringen är från den 
16 oktober 2019. 

Fakta om större vattensalamander 

Morfologi 

Större vattensalamander (Triturus cristatus) är en av två förekommande svansgroddjur i Sverige. Den 

andra, mindre vattensalamander (Lissotriton vulgaris), är betydligt vanligare och ställer inte samma 

krav på sin livsmiljö. De vuxna individerna blir stora, vanligtvis 12-15 cm med svansen inräknad men 

enstaka individer kan bli så stora som 17-18 cm. Huden på ovansidan är mörkt brun eller svart och är 

täckt med vårtor i varierande storlek. Buken är klargul till orange med svarta fläckar, på vissa äldre  

individer rödbrun till svart. Under lekperioden utvecklar hanen en ryggkam och längs sidan på 

svansen får den en ljus strimma. Larven hos större vattensalamander har till skillnad från larver av  

den mindre vattensalamandern mycket långa tår på det främre benparet. I nacken på larven sitter 

gälarna som sticker ut som plymer från kroppen (Malmgren J 2007; Artdatabanken 2020).  

Ekologi 

Salamandrar är huvudsakligen landlevande djur men lekperioden spenderar de i vatten. Som hos 
övriga groddjur utvecklas larverna i vattnet innan de helt har metamorfoserat och vandrar upp på 
land. Under våren när tjälen släpper och temperaturen går upp emot fem grader börjar 
salamandrarna vakna ur sin vinterdvala. Under lämplig period, vanligtvis under regn, börjar de sedan 
söka sig mot lekvatten. Väl i vattnet sker vissa kroppsanpassningar till ett liv i vatten. När 
vattentemperaturen når tio grader börjar leken och honor och hanar söker upp speciella platser där 
uppvaktning från hanen och interaktion mellan könen sker. Honan har inre befruktning och mottar 
spermier från flera hanar under leken som pågår under en längre period från april till juni. Äggen 
läggs enskilt och fästs på undersidan av vegetation. Äggen utvecklas sedan till larver som lever i 
vattnet i cirka fyra månader innan de slutligen har metamorfoserat och söker sig upp på land. De  
vuxna individerna stannar i vattnet under en period efter lekens slut och vandrar vanligtvis upp på 
land igen under slutet av juni och juli. Den större vattensalamandern ställer höga krav på lekvattnet.  
Eftersom lekperioden pågår under en längre tid och larverna lever en längre tid i vattnet behöver 
dammen vara djup så att den inte riskerar att torka ut under sommaren. De vill ha rik förekomst av 
vattenvegetation och hög produktivitet av födoorganismer. Vattnet ska vara kräft- och fiskfritt och 
trots att salamandern ibland kan samexistera med lägre tätheter av till exempel karpfisk undviker 
den vanligtvis att leka i vatten med fisk i.  

Den större vattensalamandern vandrar normalt sett bara korta sträckor på land till och från 
reproduktionsvattnet. Det finns studier där enskilda individer har vandrat så långa sträckor som 1300  
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meter men det vanligaste är att de söker hemområden inom 50-300 meter från lekvattnet. Sträckan 
som salamandrarna vandrar är beroende av strukturer i det omgivande landskapet och förekomst av 
vandringsvägar. Finns goda jaktmarker och övervintringsområden i dammens närområde övervintrar 
de flesta individer i en population endast 10-100 meter från vattnet. Salamandrarna spenderar den  
mesta av tiden på land under marken och de utnyttjar bland annat lågor, block och stenmiljöer, 
stubbar och hålträd samt gnagargångar som skydd och övervintringsplats. De förekommer i många 
olika biotoper men föredrar lövskog och ett varierat kulturlandskap med hagmarker och flera 
småvatten (Malmgren J 2007; Artdatabanken 2020).  

Utbredning 

Den större vattensalamandern förekommer i stort sett i hela Götaland och Svealand förutom på 
Gotland. I Norrland är den mer sällsynt men förekommer sparsamt i södra Norrlands kustland till 
södra Ångermanland. Störst numerär har den i Götalands och Svealands kusttrakter, i södra Sveriges 
inland samt på Öland. En population utgörs i genomsnitt av 300 vuxna individer (Artdatabanken 
2020). 

Skydd och hot 

Större vattensalamander omfattas av Artskyddsförordningen och är fridlyst i hela landet enligt 4 och 
5 §§. Det innebär att det är förbjudet att avsiktligt störa, fånga eller döda arten. Ägg och larver får 
inte samlas in och lekvatten, viloplatser och övervintringsplatser är skyddade och får inte förstöras.  
Den är även skyddad enligt Artskyddsförordningen 23 § vilket innebär att det är förbjudet att  
transportera eller förvara levande eller döda djur. Även handel med levande eller döda djur är 
förbjudet. Den större vattensalamandern är även upptagen i bilaga II och IV i EU:s art- och 
habitatdirektiv samt i Bernkonventionen bilaga II vilket innebär att dess reproduktionslokaler och  
viloområden är skyddade enligt lag samt att en åtgärdsplan för dess bevarande ska upprättas 
(Artportalen 2020).  

Exploatering och förstörning av habitat verkar vara ett av de största hoten mot större  
vattensalamander. Arten är starkt knuten till ett komplext landskap med flera småvatten, gärna i 
kombination med lövskog. De här två miljöerna är några av de habitat som har minskat mest under 
1900-talet. Många populationer är isolerade och utan utbyte från andra närliggande populationer blir  
den genetiska variationen låg vilket på sikt hotar arten även om den kan leva kvar ett tag. En 
fungerande metapopulationsdynamik är därför viktigt för artens fortlevnad i ett område. Förutom 
tillgång till flera lekvatten kräver arten en stabil landmiljö. Avverkning och exploatering av  
spridningsvägar och/eller vilo- och övervintringsplatser isolerar arten då den har en begränsad 
spridningsförmåga. Studier har visat att dammtätheter på 4 dammar/km² krävs för att den större  
vattensalamandern långsiktigt ska kunna fortleva. Förutom ovan nämnda hot är inplantering av 
kräftor och fisk det största hotet mot enskilda populationer (Artportalen 2020).  

Större vattensalamander i Lerums kommun 

Som ett led i den lokala naturvårdssatsningen utfördes en grod- och kräldjursinventering med fokus 

på större vattensalamander i Lerums kommun 2018. Kommunen såg ett ökat behov av kunskap om  

arten inom kommunen och resultatet används bland annat inom samhälls- och stadsplanering och 

vid nybyggnation.  

Vid inventeringen besöktes 39 dammar under dagtid, i en damm observerades större  

vattensalamander under dagbesöket och ytterligare 20 bedömdes som potentiellt lämpliga för större  

vattensalamander där ett efterföljande nattbesök utfördes. Vid nattbesöket påträffades salamandrar 

i 16 av lokalerna men större vattensalamander endast i sex av dem.  
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En analys av kända förekomster av större vattensalamander, det vill säga både resultatet från 

inventeringen 2018 och tidigare rapporter av arten i kommunen, visade att arten fanns i 16 kända  

lokaler. Analysen resulterade i sju områden, så kallade värdekärnor. Värdekärnorna är:  

• Floda/Skallsjö 

• Öijareds golfbana 

• Gråbo grusgrop 

• Oskarshöjd 

• Olstorp 

• Tollestorp 

• Norra Hallsås 

I Norra Hallsås identifierades arten i endast en damm och förekomsten bedömdes som isolerad. Flest  

dammar med ett avstånd på högst 300 meter ifrån varandra och med förekomst av större  

vattensalamander finns i Tollestorp. Här finns fem dammar och området bedömdes som en mycket  

viktig värdekärna i kommunen. I Floda/Skallsjö finns tre dammar, varvid en är isolerad från de andra  

två på grund av att E20 skär området. Vid Gråbo grusgrop finns två dammar och stora möjligheter att  

med åtgärder förbättra förhållandena för större vattensalamander och andra groddjur i området  

(Bertilsson A, 2018).  

Större vattensalamander i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomförde 2009 en systematisk inventering av större  

vattensalamander i länet. Syftet med inventeringen vara att uppskatta totalt antal småvatten som  

hyser arten i länet (Stenström A, 2009). Inventeringen följde den metod som framtagits av  

Naturvårdsverket för större vattensalamander, ”inventering och övervakning av större  

vattensalamander” (Malmgren J, 2005).  

Vid inventeringen användes så kallade ekorutor som motsvarar ett ekonomiskt kartblad (5 x 5 km).  

Länsstyrelsens artregister med kända observationer av arten användes för att dela in ekorutorna i 

kategorierna innanför respektive utanför känt utbredningsområde. Antalet ekorutor som lades ut var 

47 st, varav 25 st var inom känt utbredningsområde och 22 st utanför. I rutorna fanns totalt 460 st  

småvatten. För att begränsa antalet småvatten som skulle besökas inom varje ruta sattes en 

maxgräns på 10 vatten per ruta vilket innebar att 75 st vatten plockades bort. Alla vatten var inte  

heller inventeringsbara av olika anledningar. Den vanligaste anledningen var att de var myrgölar helt  

omgiva av gungfly, och därför inte gick att komma intill. Sammanlagt inventerades 257 st av 

småvattnen i fält.  

Större vattensalamander fanns i 25 av de 47 inventerade ekorutorna. Merparten av rutorna, 19 st  

låg, inom känt utbredningsområde och resterande sex låg utanför. Slutsatsen blir att man kan 

förväntas hitta större vattensalamander i minst ett småvatten i 58 % av länets ekorutor. Större  

vattensalamander identifierades i 26 % (67 st) av de inventerade småvattnen. Totalt uppskattades 

det att större vattensalamander förekommer i knappt 2000 av länets småvatten. Variationen mellan 

ekorutor är stor och uppskattningen därför osäker (Stenström A, 2009). Jämförelser med andra län är 

problematiskt då urvalet av småvatten har baserats på olika metoder. Vid riktade inventeringar mot  

redan kända utbredningsområden kan man förvänta sig en högre fyndfrekvens än vid systematiska 

inventeringar. I Kalmar län utfördes en systematisk inventering där större vattensalamander 

identifierades i 30 % av de besökta småvattnen (Svensk Naturförvaltning AB, 2009). Slutsatsen av 

resultatet av inventeringen var att den större vattensalamandern hade en stor utbredning i länet och 

att några akuta åtgärder för arten inte var nödvändiga (Stenström A, 2008).  
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Större vattensalamander och groddjur i Norra Hallsås 

Området 

Inventeringsområdet utgörs av barrskog, barrblandad lövskog och blandskog. Sumpskog finns i 

nordväst, centralt och i sydost. I den östra gränsen finns en trädklädd bergbrant. Skogen är i stort  

flerskiktad med äldre gran och tall med inslag av lövträd som ek, björk, rönn, sälg och asp. Allmänt  

med död ved, speciellt i de centrala delarna, både stående och liggande. Många av lågorna är grova  

eller mycket grova och i varierande nedbrytningsgrad. Vid bergbranten finns en del block. Flera stigar  

går genom området.  

Vid den naturvärdesinventering som under 2019 genomfördes av SWECO Environment AB 

avgränsades inventeringsområdet i 13 så kallade naturvärdesobjekt. Ett bedömdes ha högt  

naturvärde, åtta påtagligt naturvärde och resterande fyra visst naturvärde (Ährlund C, 2019).  

Inom det utökade inventeringsområdet för groddjur, i rapporten benämnt tillägg groddjur, löper en 

brant och relativt lodrät bergsrygg i den västra gränsen (figur 5). I anslutning till bergsryggen finns 

blockrika områden. Närmast bergsryggen i sydväst finns ett mindre område med blandskog med 

stort lövträdsinslag i form av asp, björk, skogslind och ek. Här finns allmänt med större block och det  

är rikt med gömslen och skrymslen. Här finns även en större lämning av sten (figur 6). Väster om det  

här området är det myrmark med tall och björk. Två vägar och områden med villor, ett centralt och 

ett i den östra gränsen, finns inom området. Mellan tomtmarken rinner en mindre bäck omgiven av  

sumpmark och med ett trädskikt av äldre tall och lövträd, främst asp, sälg och björk. Vid bäcken är  

det ett rikt buskskikt av främst asp och salix.  I norr närmast dammen är det ett glest trädskikt med 

främst tall. Här finns ett utegym i trä och marken är berikad med kapade grova lågor. Ett par stigar 

går genom området.  

Figur 5: Bergsryggen i den västra gränsen av området ”tillägg groddjur”. 
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Figur 6: Stenlämning i lövskogen nedanför bergsbranten i den sydvästra delen av området ”tillägg groddjur”. 

Dammen 

Dammen ligger i den nordöstra delen av området, se habitat 1 på figur 12. Dammen är stor, ca 2300 

m², och i vattnet finns ett par mindre öar (figur 7). Det är rikt med vattenvegetation, både i kanterna i 

form av bland annat tåg och längre ut i vattnet i form av gäddnate. Vattendjupet i strandzonen är  

tämligen grunt. Vattnet är mycket färgat och sikten väldigt begränsad. Småvattnet har ett tillopp i 

sydväst i form av en mindre bäckfåra (figur 8) som meandrar sig fram den sista biten fram till vattnet. 

I norr har den ett utlopp i form av två mindre kulvertar (rör). I slutet av inventeringsperioden var 

vattennivån så låg att utloppen satt över vattennivån i dammen. Negativ påverkan i form av 

förekomst av fisk, troligen ruda. Gräsänder identifierades i vattnet vid två av fältbesöken. 

Strandzonen är berikad med bland annat död ved i form av lågor och dammen är till stora delar  

solbelyst. En skötselplan för dammen är framtagen med fokus på större vattensalamander. Dammen 

har sammantaget ett högt naturvärde.  

Figur 7: Dammen fotograferad från söder. 
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Figur 8: Den lilla bäckfåran som rinner ut i dammens södra del. 

Groddjur 

Fyra groddjur, vanlig groda (Rana temporaria), vanlig padda (Bufo bufo), mindre vattensalamander 

(Lissotriton vulgaris) och större vattensalamander (Triturus cristatus), identifierades inom området  

för groddjursinventeringen (figur 9).  

Figur 9: Kartan visar observationer av groddjur inom inventeringsområdet. Större vattensalamander indikeras med en lila 

punkt, mindre vattensalamander med en gul punkt, vanlig padda med en röd punkt och vanlig groda med en brun punkt. 

Vatten (lekvatten) där det sker reproduktion av ett eller flera groddjur indikeras med en grön punkt. 
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I dammen sker reproduktion av vanlig groda och vanlig padda och både vuxna individer, rom och 
yngel identifierades. Ett större antal vuxna individer av mindre vattensalamander och en individ av  
större vattensalamander identifierades i dammen under lektid. Larver av salamandrar inventerades 
inte då de inte hunnit utvecklas än vilket innebär att reproduktion av de båda arterna inte kan 
påvisas. Ett färgat vatten med mycket begränsat siktdjup försvårade möjligheten att observera 
salamandrar i vattnet och de kunde bara identifieras precis i strandkanten eller när de gick upp till  
vattenytan.  

Reproduktion av vanlig groda sker även i de södra delarna av inventeringsområdet där det finns 
sumpmark och vattenhålor som är vattenhållande under hela våren (figur 10). I det här området 
identifierades både vuxna individer och ett flertal romsamlingar. 

Ett stort antal individer av vanlig groda och vanlig padda (figur 11) identifierades inom i stort sett  
hela området för området tillägg groddjur. Flest observationer gjordes i anslutning till dammen men 
även i sumpskogen i den nordvästra delen av inventeringsområdet och utefter bäcken som rinner 
mellan tomtmarken centralt.  

På myrmarken i den sydvästra delen av groddjursområdet identifierades inga groddjur. 

Endast en individ av större vattensalamander identifierades under de fyra nattbesöken vilket skulle  
kunna indikera att populationen av arten i området är tämligen liten.  

Figur 10: I den södra delen av inventeringsområdet finns flera vattenmiljöer i vilka reproduktion av vanlig groda sker. 
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Figur 11: Vanlig padda på vandring från lekdammen till sitt födosöksområde i inventeringsområdet på den södra sidan av 

vägen. 

Vandringsstråk, spridningsbarriärer, födosöksområden och övervintringsplatser 

Sex habitat inom området för groddjursinventeringen avgränsades och beskrevs under 

inventeringen. Två vandringsvägar identifierades och en spridningsbarriär. Två olika hemområden,  

ett med en radie på 100 meter och ett med en radie på 300 meter, ritades ut på kartan. 

Hemområdena ritades som en buffertzon till dammen (figur 12).  

Figur 12: Kartan visar de habitat som identifierats och avgränsats under inventeringen. Habitaten redovisas med det 

löpnummer som hänvisas till i text. Dammen indikeras med blå färg och övriga habitat med orange färg. Vandringsvägar är 

markerade med ett grönt streck och spridningsbarriärer med ett svartvitt streck. Den gula cirkeln motsvarar hemområdet 

med en radie på 100 meter och den orangea cirkeln motsvarar ett hemområde med en radie på 300 meter. 
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Dammen utgör habitat 1 och här sker lek av vanlig groda, vanlig padda, mindre vattensalamander 
och större vattensalamander. Flertalet av de större vattensalamandrarna övervintrar troligen i 
närområdet till dammen, företrädesvis strax väster om dammen där det är allmänt med grova lågor, 
habitat 2 (figur 13). Ett vandringsstråk som utgörs av bäckfåran och den omgivande sumpmarken 
mellan villorna centralt och i öst sträcker sig söderut och används troligen av vattensalamandrar 
(figur 14). Vanlig padda och vanlig groda konstaterades använda detta vandringsstråk för att ta sig till 
deras födosöksområden söder om den mindre vägen som går i gränsen mellan inventeringsområdet  
och området ”tillägg groddjur” och det är sannolikt att även salamandrarna i området har samma 
beteende. Teorin stärks även av berättelser från boende i området som under vår och sommar 
identifierat salamandrar (både större och mindre) vandra över vägen vid bäcken. Inga vandrande  
salamandrar observerades under den här inventeringen. Vandringsstråket utgör även 
födosöksområde och tillhör habitat 2. 

Figur 13: Området omkring dammen är berikat med bland annat grova och mycket grova lågor. 

Figur 14: Vandringsstråket som sträcker sig söderut från dammen. 
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Norr om dammen, utanför området för tillägg groddjur, finns ytterligare ett vandringsstråk utefter  
bäcken/diket som leder norrut och bort från inventeringsområdet.  

Den lodräta bergsryggen som löper i den västra gränsen av det utökade inventeringsområdet för 
groddjur fungerar som en spridningsbarriär västerut för groddjuren i området och ger en riktad 
spridning åt syd och norr. Söderut efter bergsryggen finns ett habitat för övervintring och vila för den 
större salamandern, habitat 3. Här finns rikt med block och andra stenmiljöer (figur 15).   

Figur 15: Lövskogsområde nedanför bergsrygg med block och andra stenmiljöer. 

Inga salamandrar identifierades inom inventeringsområdet men den norra delen av området används 
troligen av båda arterna som födosöksområde och som övervintringsplats, habitat 5. Här finns 
allmänt med död ved i form av grova och mycket grova lågor. I den östra delen finns lite fuktig mark 
närmast bergsryggen och även en del block. Salamandrarna tar sig troligen inte så långt söderut i 
habitatet och det är mest troligt bara den norra delen som fungerar som vilo- och övervintringsplats. 

I den nordvästra delen av inventeringsområdet finns en sumpskog, habitat 4. I det här området 
identifierades flera individer av vanlig padda och vanlig groda och objektet används troligen både 
som födosöksområde och övervintringsplats för båda arterna. Det är troligt att även salamandrar 
återfinns här senare i höst när de har lämnat lekvattnet.  

Troligtvis är det bara en mindre del av populationen av större vattensalamander som vandrar så långt 
som till inventeringsområdet och större delen övervintrar troligen i närområdet till dammen, habitat 
2, utanför inventeringsområdet. 

Kompensationsåtgärder 

Minst en dagvattendamm, gärna två, bör planeras in i detaljplanen och anläggas inom 

inventeringsområdet vid en eventuell exploatering av området. Populationen av större 

vattensalamander vid Norra Hallsås är tämligen isolerad och en fungerande metapopulationsdynamik 

är viktig för artens överlevnad i området på sikt. Dammen bör anläggas i den norra delen av området, 

företrädesvis centralt eller i väst där sumpmark finns. Ytterligare en damm kan anläggas i söder. 

Vid anläggning av en damm lämplig för salamandrar bör man planera för att den får en storlek på 

minst 25 m2  och ett maximalt vattendjup på 1-3,5 meter (Langton m.fl, 2001). Dammens storlek 

påverkar den fysiska miljön tex risken för uttorkning, hur bra den buffrar för luftens 

temperaturväxlingar och håller jämnt pH. Storleken på dammen påverkar även dess förmåga att 

bidra till salamandrarnas reproduktion eftersom mängden vattenväxter och födoorganismer 
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påverkar hur många ägg som kan läggas och hur mång larver som kan födas (se även avsnittet om 

salamanderns ekologi på s. 11-12).     

Mellan dammarna bör spridningsvägar skapas. En väl fungerande spridningsväg kan till exempel 

utgöras av ett fuktigt stråk med ett dike eller bäck som beskuggas av träd och buskar. Det får gärna 

finnas gömslen i form av sten- eller vedhögar och vegetationen utgörs företrädesvis av gräs.  

För att undvika att groddjur blir överkörda när de passerar vägen till och från lekplats och 

landområde bör en groddjurstunnel med tillhörande fångstarmar anläggas under vägen. Grodtunneln 

bör placeras där den naturliga spridningsvägen från dammen utmed den lilla bäcken söderut slutar 

vid vägen. Tunneln bör vara rektangulär med en bredd av 100 cm och en höjd av 60 cm. Miljön inne i 

tunneln bör vara fuktig och inte avvika för mycket från den omgivande marken utanför tunneln. För 

att undvika att groddjuren tar sig upp på vägbanan bör fångstarmar anläggas och kopplas på 

grodtunneln. Grodor som stöter på ett hinder försöker med alla medel att ta sig förbi hindret, först 

testar de att ta sig över eller under men om inte det är möjligt följer de hindret i sidled för att leta 

efter en öppning. Fångstarmarna bör ha en slät yta och ett överhäng för att undvika att groddjuren 

kan ta sig över. De bör även sluta i samma höjd som markytan i vägrenen så att groddjur och andra 

djur inte blir instängda på vägbanan.  Höjden på fångstarmarna och val av material kan anpassas 

efter omgivningen men höjden bör i allmänhet vara ca 60 cm som själva groddjurstunneln (Lundin U, 

Sjölund A 2005). 

Övervintringsplatser och födosöksområden bör skapas inom en radie på 100 meter från dammen. 

Trädskiktet bör utgöras av lövträd och markstrukturen bör vara komplex. Att tillföra block och sten, 

död ved i form av lågor och eventuellt gräva övervintringsgropar är effektiva sätt för att skapa 

markstrukturer som utnyttjas av salamandrarna både för vila och övervintring. 

Som en kompensationsåtgärd bör området runt den befintliga dammen stärkas ytterligare. Fler lågor, 

stenhögar och vedhögar kan placeras ut i närområdet. Yngel faller ofta offer för rovfisk och den 

större vattensalamandern undviker normalt att uppsöka vatten med fisk under lektid. Undantagsvis 

kan den samexistera med karpfisk som exempelvis ruda men då bara om fisken förekommer i låga 

tätheter. Det bör undersökas hur fisken som förekommer i dammen har kommit dit. Eventuellt har 

den planterats in i syfte att se till att dammen inte växer igen men om den inte ingår i skötselplanen 

för dammen bör den avlägsnas från vattnet. Troligtvis påverkar den reproduktionen av större 

vattensalamander negativt och vi ser den som ett hot mot artens framtida existens i området. 

Genom att anlägga fler dammar som kan fungera som lekvatten inom närområdet till den redan 

existerande dammen kan man skapa en metapopulationsdynamik inom området och populationen 

av större vattensalamandern i området skulle då vara mindre känslig för plötsliga och negativa 

förändringar i ett av vattnen.  

Hydrologi 

Inventeringsområdet ligger högre beläget än dammen och delar av dammens tillrinningsvatten 
kommer från inventeringsområdet. För att kunna bedöma hur en eventuell exploatering av 
inventeringsområdet kan komma att påverka hydrologin i området och dammens vattenförsörjning 
behövs ytterligare underlag utifrån hur området planeras att bebyggas. 
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Resultat fåglar 

Förstudier 

Under den naturvärdesinventering som utfördes av SWECO Environment AB i inventeringsområdet  

under hösten 2019 registrerades sex fågelarter:  gärdsmyg, större hackspett, nötväcka, stjärtmes,  

kungsfågel och morkulla (Ährlund C, 2019).   

Under naturvärdesinventeringen bedömdes inventeringsområdets förutsättningar för mindre  

hackspett. Arten bedömdes inte häcka inom området men troligen nyttjas det av den mindre  

hackspetten under vintern som födosöksområde (Ährlund C, 2019).  

Inga andra fågelobservationer finns registrerade i artportalen. 

Fåglar i Sverige 

I Sverige häckar regelbundet 245 fågelarter. Av dessa bedöms 26 % ha minskat så kraftigt under de  

senaste åren att de klassats som rödlistade i 2020 års upplaga av rödlistan.  Fåglar knutna till 

jordbrukslandskapet har uppvisat de största populationsminskningarna under de senaste 45 åren och 

orsakerna till det anses bland annat vara ändrade brukningsmetoder och ett storskaligare jordbruk. 

Bland förlorarna i odlingslandskapet kan sånglärka, gulsparv och tofsvipa nämnas. Av de  

tropikflyttande fåglarna är fler än hälften rödlistade. Av dessa är nya fåglar på listan bland andra 

grönsångare, svartvit flugsnappare och ärtsångare. Det går även dåligt för några av våra skogsfåglar 

där bland andra entita och talltita kan nämnas. Även till synes vanliga arter så som björktrast och 

kråka ses minska i antal och är numera rödlistade (Green M, m. fl., 2019; Artdatabanken 2020).  

Av Sveriges fågelarter finns 67 listade EU:s fågeldirektiv bilaga 1. Direktivet innebär att särskilda 

skyddsområden för arternas häckningsområden ska pekas ut och ingå i Natura-2000 områden 

(Naturvårdsverket 2020). 
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Observationer 

Inom inventeringsområdet noterades 24 arter som samtliga är vanligt förekommande i Sverige och 

inom regionen (tabell 1). Förteckning över de observerade arterna med deras skyddsklass redovisas i 

bilaga I. 

Tabell 1. Fågelarter som observerats i Norra Hallsås under respektive inventeringsomgång i häckfågeltaxeringen. 

Nr  Svenskt namn Vetenskapligt namn  Omg 1 Omg 2  

1  Blåmes Cyanistes caeruleus 1 1  

2  Bofink Fringilla coelebs 1 1  

3  Gransångare Phylloscopus collybita 1  

4  Gråkråka Corvus corone cornix 1 1  

5  Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 1 1  

6  Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 1  

7  Kaja Corvus monedula 1 

8  Koltrast Turdus merula 1 1  

9  Kungsfågel Regulus regulus 1 1  

10  Lövsångare Phylloscopus trochilus 1 1  

11  Morkulla Scolopax rusticola 1 

12  Nötskrika Garrulus glandarius 1 

13  Nötväcka Sitta europaea  1 1  

14  Ringduva Columba palumbus 1 1  

15  Rödhake Erithacus rubecula 1 1  

16  Skata Pica pica 1 1  

17  Stjärtmes  Aegithalos caudatus 1 

18  Större hackspett Dendrocopos major  1 1  

19  Svarthätta  Sylvia atricapilla 1 1  

20  Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca  1 

21  Talgoxe  Parus major  1 1  

22  Talltita Poecile montanus 1 1  

23  Taltrast Turdus philomelos 1 

24  Trädkrypare Certhia familiaris 1 

Av de totala artobservationerna identifierades 16 arter under båda inventeringsdagarna för 

häckfågeltaxeringen och kan antas häcka inom inventeringsområdet eller i dess direkta närområde. 

Av de åtta arterna som endast noterades vid ett av inventerings tillfällena noterades tre av dem i par, 

stjärtmes (Aegithalos caudatus), trädkrypare (Certhia familiaris) och morkulla (Scolopax rusticola). 

Morkulla häckar normalt inte i par utan hanen parar sig med flera honor inom sitt revir och honan 

föder ensam upp ungarna. Två morkullor noterades lyfta från samma plats vid en sluttning i den 

mellersta delen av inventeringsområdet. Tryckande morkulla under slutet av maj månad är troligen  

häckande fågel. Stjärtmes och trädkrypare är parbildande och båda kan antas häcka inom  

inventeringsområdet. En observation av sjungande taltrast (Turdus philomelos) registrerades under 

den andra inventeringsdagen. Taltrast konstaterades häcka strax norr om inventeringsområdet. 

Gransångare (Phylloscopus collybita) noterades vid ett tillfälle under den andra inventeringsdagen. 

Observationen var en sjungande fågel. Skogstypen inom inventeringsområdet är vanligt  

förekommande som häckningshabitat för gransångare. Nötskrika (Garrulus glandarius) observerades 
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födosökandes vid tre observationer under den första inventeringsdagen. Nötskrika bedöms inte 

häcka inom inventeringsområdet men använder det som födosöksområde.  

En kaja (Corvus monedula) noterades under den första inventeringsdagen. Registreringen är ifrån den 

norra delen av inventeringsområdet och fågeln bedöms inte häcka inom inventeringsområdet.  

Inga skogshöns noterades under inventeringen. Inte heller någon spillning registrerades och inga 

skogshöns bedöms häcka inom inventeringsområdet.  

Större hackspett noterades under hackspettinventeringen och under båda dagarna för 

häckfågeltaxeringen. Inventeringsområdet ligger inom minst två större hackspettrevir och två 

pågående häckningar av större hackspett registrerades i två träd strax norr om inventeringsområdet. 

Inga aktiva hålträd för större hackspett identifierades inom inventeringsområdet.  

Fyra arter är rödlistade 2020, gråkråka (Corvus corone cornix), grönsångare (Phylloscopus sibilatrix), 

svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) och talltita (Poecile montanus). Kungsfågel (Regulus 

regulus) är numera klassad som livskraftig men var klassad som rödlistad 2015. 

Grönsångare (Phylloscopus sibilatrix) är klassad som nära hotad (NT). Grönsångaren är något större 

och har längre och spetsigare vingar än övriga sångare. Den har mörk och mossgrön ovansida, 

citrongul strupe och övrebröst samt en silkesvit mage och buk. Tydligt gult ögonbrynsstreck. 

Grönsångaren föredrar att häcka i äldre lövskog utan allt för mycket undervegetation men den finns 

även i barrskog med lövinslag. Förekommer allmänt till sparsamt i södra och mellersta Sverige samt i 

Norrlands kustland upp till Norrbotten. Förekommer även sällsynt i Norrlands inland. 

Populationsminskningen under de senaste 10 åren innebär att den uppfyller kriterierna för 

skyddsklassen nära hotad. Antalet reproduktiva individer överskrider gränsvärdena för rödlistning 

(Artportalen 2020). Flera grönsångare identifierades och hördes sjunga inom inventeringsområdet 

under båda inventeringsdagarna. Arten bedöms häcka inom inventeringsområdet. 

Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) är klassad som nära hotad (NT). Den har en kroppslängd 

på omkring 13 cm och hanen är svart och vit med ett tydligt vitt vingband. Svartvit flugsnappare 

föredrar att häcka i löv- eller blandskog men förekommer även i barrskog. Populationsminskningen 

de senaste 10 åren innebär att den uppfyller kriterierna för skyddsklassen nära hotad. Antalet 

reproduktiva individer överskrider gränsvärdena för rödlistning (Artportalen 2020). En svartvit 

flugsnappare observerades sjungandes i den nordvästra delen av inventeringsområdet under den 

första inventeringsdagen. Trots att den inte noterades under den andra inventeringsdagen kan arten 

antas häcka i anslutning till bebyggelsen i väst. 

Gråkråka (Corvus corone cornix) är klassad som nära hotad (NT). Den har grå rygg och undersida men 

är för övrigt svart. Gråkråkan är en av våra mest spridda fåglar och förekommer allmänt över hela 

Sverige. Föredrar att häcka i närhet till bebyggelse eller jordbruksmark men förekommer även i rena 

skogsmarker, fjäll och kustlandskap. Populationsminskningen de senaste 18 åren innebär att den 

uppfyller kriterierna för skyddsklassen nära hotad. Antalet reproduktiva individer överskrider 

gränsvärdena för rödlistning (Artportalen 2020). Gråkråkor noterades i den norra delen av 

inventeringsområdet under båda inventeringsdagarna och arten kan förväntas häcka inom eller i 

närområdet till inventeringsområdet.  

Talltitan (Poecile montanus) är klassad som nära hotad (NT). Den är en liten, ca 12 cm, gråbrun fågel 

med svart matt hjässa och liten haklapp. Undersidan är ljust gråvit med en antydan till brunt. 

Kinderna är vita och på vingarna finns ett ljust band längs med vingfjädrarna. Talltitan häckar i 

granskog, tallskog och i lövblandad barrskog (Artportalen 2020). Vid en studie av Sveriges 



 

 

  

 

 

lantbruksuniversitet där förekomsten av fåglar inventerades i olika typer av skog var talltitan allra 

vanligast i 55-årig produktionsgranskog (Lindbladh M, 2018).  Arten är hålhäckare och föredrar att 

själv hacka ut sitt bohål i murkna högstubbar, gärna av björk. 

Talltitan häckar över hela Sverige förutom på Gotland och södra Skåne men förekommer nu bara 

med låga tätheter på många delar av Svealand och Götaland. (Artportalen 2020) Uppfattningen har 

tidigare varit att arten missgynnas av skogsbruket och enskiktade skogar men studien från Sveriges 

Landsbruksuniversitet tyder på att det kan vara andra faktorer som ligger bakom artens minskning, i 

alla fall i södra Sverige (Lindbladh M, 2018). Andelen stående död ved och inslaget av lövträd har 

minskat i produktionsskogarna. Talltitan är beroende av murkna högstubbar för att kunna hacka ut 

sitt bohål vilket skulle kunna vara en av orsakerna till artens minskning. Liknande trend kan ses för 

andra arter som också är beroende av lämpliga bohålsträd så som entita och svartmes. Beståndet av 

svartmes har dock varit tämligen stabilt de senaste 10 åren (Artportalen 2020). Talltitan har minskat 

kraftigt de senaste 30 åren och den 20 procentiga minskningen de senaste 10 åren medför att 

kriteriet för NT uppfylls. Antalet reproduktiva individer överskrider gränsvärdena för rödlistning 

(Artportalen 2020). Arten är en prioriterad art enligt skogsvårdslagen och upptagen i EU:s artdirektiv. 

Minst en talltita noterades sjungandes från den mellersta delen av inventeringsområdet under båda 

inventeringsdagarna och arten kan förväntas häcka inom området. 

Kungsfågel (Regulus regulus) är klassad som livskraftig (LC) men var i 2015 års upplaga av rödlistad 

klassad som sårbar (VU). Arten har kontinuerligt minskat sedan 1990-talet men under de senaste 10 

åren har arten ökat i antal igen varför den nu bedöms som livskraftig (Artportalen 2020). Kungsfågel 

noterades på flera platser vid båda inventeringsdagarna och arten bedöms häcka inom 

inventeringsområdet. 

Mindre hackspett (Dendrocopos minor) NT identifierades inte under inventeringen och bedöms ej 

häcka inom inventeringsområdet. Mindre hackspett kan tillfälligt utnyttja området som 

födosöksområde, speciellt vintertid då den i större utsträckning nyttjar barrdominerad skog. De 

potentiella häckningsområdena som pekades ut i naturvärdesinventering som utfördes av SWECO 

Environment AB (Ährlund C, 2019) anses inte behöva ges ett större skydd än omgivande områden 

vid den eventuella exploateringen då ingen häckning sker inom området. Att mindre hackspett skulle 

etablera häckningsrevir efter exploateringen är mindre troligt och det finns inte heller några 

rapporterade observationer av arten i närområdet. De närmsta observationerna av arten som finns 

registrerade i artportalen är utefter Lerån och Säveån söder om inventeringsområdet samt väster 

om Häcksjön nordväst om inventeringsområdet (Artportalen 2020). 

Effekt och skyddsåtgärder 

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

minska och där med även livsrummet för djur och växter. Exploateringen kommer ha störst negativ 

effekt på fåglar knutna till skogsmark och exempel på arter som kommer att påverkas negativt är 

bland andra talltita, trädkrypare, gransångare, grönsångare, morkulla och stjärtmes. Andra fåglar 

som exempelvis den svartvita flugsnapparen kan även häcka i mer öppna miljöer som trädgårdar och 

parker och effekten på de här fåglarna blir mindre. Den svartvita flugsnapparen häckar dessutom 

gärna i holkar. 

Träd och buskar bör planeras in bland bebyggelsen för att delvis kompensera för den minskade 

arealen naturmark. Arterna bör vara inhemska och får gärna vara av blommande och bärande träd- 

och buskslag. Spridningslänkar bör planeras in för att knyta ihop området i nord-sydlig riktning. 
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Holkar bör sättas upp för att gynna hålhäckande fåglar, både inom den delen som kommer att sparas 

som skogsmark och inom bebyggt område.  

Åtgärder för att öka värdet för fåglar bör utföras på kommunägd mark i närområdet till 

exploateringsområdet och då i synnerhet på skogsmark. 
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Bilaga I Observerade fågelarter och deras skyddsklass 

Nr Svenskt namn Vetenskapligt namn Omg 1 Omg 2 Hacksp. Rödlistad Bern II Bern III Bonn II Fågeldirektivet B. II Typisk art P. skogsvårdslagen Artdirektivet 

1 Blåmes Cyanistes caeruleus 1 1 1 

2 Bofink Fringilla coelebs 1 1 1 

3 Gransångare Phylloscopus collybita 1 1 1 

4 Gråkråka Corvus corone cornix 1 1 NT 1 

5 Grönsångare Phylloscopus sibilatrix 1 1 NT 1 1 

6 Gärdsmyg Troglodytes troglodytes 1 1 1 

7 Kaja Corvus monedula 1 1 

8 Koltrast Turdus merula 1 1 1 1 1 

9 Kungsfågel Regulus regulus 1 1 1 1 

10 Lövsångare Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 

11 Morkulla Scolopax rusticola 1 1 1 1 

12 Nötskrika Garrulus glandarius 1 1 

13 Nötväcka Sitta europaea 1 1 1 

14 Ringduva Columba palumbus 1 1 1 

15 Rödhake Erithacus rubecula 1 1 1 1 

16 Skata Pica pica 1 1 1 

17 Stjärtmes Aegithalos caudatus 1 1 1 

18 Större hackspett Dendrocopos major 1 1 1 1 

19 Svarthätta Sylvia atricapilla 1 1 1 1 

20 Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca 1 NT 1 1 

21 Talgoxe Parus major 1 1 1 

22 Talltita Poecile montanus 1 1 NT 1 1 1 

23 Taltrast Turdus philomelos 1 1 1 1 

24 Trädkrypare Certhia familiaris 1 1 
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