
RAPPORT  
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) 
enligt Svensk standard SS 199000:2014 
 

 

NATURVÄRDESINVENTERING 
KRING SMÅLANDSGATAN INOM 
STADSDELEN HEDEN, GÖTEBORGS 
STAD  

 

 
 

 
 
Oktober 2019 



 

 

 

 
 
 

Rapport samt föreliggande arbete följer svensk 
standard 

 SS 19000:2014 – Naturvärdesinventering  
avseende biologisk mångfald (NVI) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventering, text och foto:  
Pro Natura 
Träringen 66b 
416 79 Göteborg 
Telefon: 070-659 42 57 
e-post: ola.bengtsson@pro-natura.net 
 
 
Personal: 
Kontaktperson och ansvarig handläggare: Ola Bengtsson, Pro Natura 
Delaktiga i arbetet: Ola Bengtsson, Pro Natura 
 
Beställare: 
Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 
Kontaktperson: Frida Kjäll 
 
Framsida: 
Biotopskyddad lindallé längs Smålandsgatan (ö), den fridlysta getlaven Flavoparmelia caperata (n)  
 

mailto:ola.bengtsson@pro-natura.net


 

 

 
 
 

1. Sammanfattning ....................................................................................................................................................... 4 

2. Uppdraget.................................................................................................................................................................... 5 

2.1 Bakgrund ................................................................................................................................................................ 5 

2.2 Syftet med naturvärdesinventeringen (NVI:n) ................................................................................... 5 

2.3 Omfattning ............................................................................................................................................................ 5 

3. Metodik ......................................................................................................................................................................... 6 

3.1 Allmän orientering............................................................................................................................................. 6 

3.2 Bedömningsgrunder för naturvärdesbedömning ............................................................................ 7 

3.3 Benämning av naturtyper .............................................................................................................................. 8 

3.4 Redovisning av naturvärdesobjekt ........................................................................................................... 8 

3.5 Tillvägagångssätt ............................................................................................................................................... 9 

4. Allmänt om naturförhållandena ...................................................................................................................... 9 

4.1. Geografi och bebyggelse ............................................................................................................................. 9 

4.2. Naturförhållandena ....................................................................................................................................... 10 

4.3. Uppgifter om naturförhållandena från befintligt underlag .................................................... 11 

5. Beskrivningar av naturvärdesobjekt ............................................................................................................ 12 

6. Generellt biotopskydd ........................................................................................................................................ 18 

7. Värdeelement .......................................................................................................................................................... 18 

8. Analys av områdets känslighet för byggnation .................................................................................... 20 

9. Litteratur och källor .............................................................................................................................................. 22 

10.1. Skriftliga källor .............................................................................................................................................. 22 

10.2. Kartor ................................................................................................................................................................. 23 

10.3. Databaser och internet............................................................................................................................. 23 

 
Bilaga 1: Karta över inventeringsområdet  
Bilaga 2: Karta över naturvärdesobjekten och deras naturvärdesklass 
Bilaga 3: Karta över förekommande naturtyper 
Bilaga 4: Karta över strukturer som kan omfattas av generellt biotopskydd 
Bilaga 5: Karta över förekommande värdeelement 
  



 
Naturvärdesinventering kring Smålandsgatan inom stadsdelen Heden  

 
  4 (23) 

1. Sammanfattning  
I samband med ett detaljplanearbete som innefattar förtätning av innerstaden vid 
Smålandsgatan inom stadsdelen Heden, har Göteborgs Stad identifierat ett behov av att 
kartlägga gröna värden och strukturer för att, i ett fortsatt arbete, vid en förändring 
särskilt kunna motivera hur dessa grönstrukturer påverkas. Som ett led i detta arbete har 
Göteborgs Stad därför beställt en naturvärdesinventering av Pro Natura. 

Inventeringen utfördes i oktober 2019 enligt Svensk standard 199000:2014 
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Detaljeringsgraden på 
inventeringen har varit fältnivå detalj. Inventering har skett med tilläggen 
Naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd och värdeelement.  

Sammanlagt inventerades cirka 4,2 ha. Totalt har fyra naturvärdesobjekt avgränsats; ett 
med påtagligt naturvärde och tre med visst naturvärde. Värden för biologisk mångfald 
som påträffats i området är främst knutna till äldre lövträd i parkmiljöer. 

Inom det inventerade området identifierades tre trädrader som uppfyller 
biotopskyddsbestämmelsernas definition på allé (se bilaga 4). Den västligaste av dessa 
alléer är till största delen belägen utanför inventerat område. I en av alléerna (allé nr 1 på 
karta i bilaga 4) noterades en lav – getlav Flavoparmelia caperata – som är fridlyst och 
omfattas av artskyddsförordningen. 

Inom det inventerade området förekommer ett antal värdeelement i form av äldre och 
grövre lövträd. Några av dessa uppfyller definitionen för särskilt skyddsvärda träd (träd nr 
1 – 7 på karta i bilaga 5). Dessa träd är askar, almar, lönnar och tysklönnar med en del 
stamhåligheter och ibland även mulm. Utöver dessa finns ett flertal relativt gamla lövträd, 
främst ekar, och merparten av dessa finns i parken vid Ernst Fontells plats.  

Vid en eventuell byggnation inom planområdet är det främst trädmiljöer i parker och 
alléer som är känsliga. Där så är praktiskt möjligt bör särskilda hänsyn tas till träden och 
deras rotsystem. Enligt ”Standard för skyddande av träd vid byggnation” bör 
skyddsområden runt individuella träd med brösthöjdsdiameter 21 – 65 mm (merparten av 
träden i alléer och vissa av parkträden) vara en cirkel med radien10 meter, mätt från 
stammens mitt, och för träd 66 – 100 cm i brösthöjdsdiameter (flera av träden i 
förekommande parker) bör motsvarande cirkel ha 15 cm radie. 
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2. Uppdraget  
 

2.1 Bakgrund 
I samband med ett detaljplanearbete som innefattar förtätning av innerstaden vid 
Smålandsgatan inom stadsdelen Heden, har Göteborgs Stad identifierat ett behov av att 
kartlägga gröna värden och strukturer för att, i ett fortsatt arbete, vid en förändring 
särskilt kunna motivera hur dessa grönstrukturer påverkas. Som ett led i detta arbete har 
Göteborgs Stad därför beställt en naturvärdesinventering av Pro Natura. Ovan nämnda 
detaljplan syftar till att pröva förutsättningarna för utbyggnad inom avgränsat 
planområde med kontor, verksamheter, kategoribostäder, och idrott genom en 
stadsutveckling som ska säkerställa stadsbyggnadskvaliteter, kulturhistoriska, 
arkitektoniska och gröna värden.  

2.2 Syftet med naturvärdesinventeringen (NVI:n) 
Genomförd NVI syftar till att kartlägga och naturvärdesbedöma förekommande 
naturvärden inom det område som redovisas med ljusblå samt mörkblå, heldragen linje 
på karta i bilaga 1 och i figur 1 (detta område utgörs av avgränsat planområde (ljusblå 
linje) samt en mindre yta vid Garnisonsparken (mörkblå linje). Vidare syftar arbetet till att 
inom dessa områden samt vissa intilliggande ytor (mörkblå, punkterad linje på karta i 
bilaga 1 och figur 1) eftersöka naturvärdeselement eller strukturer som omfattas av 
generellt biotopskydd. Detta ska kunna användas för att bedöma effekterna på 
naturvärdena vid en exploatering inom planområdet. Naturvärdesinventeringen är tänkt 
att fungera som underlag vid framtagande av detaljplan. Syftet med utredningen är också 
att den ska vara ett stöd och viktigt underlag i diskussionerna angående var och hur ny 
bebyggelse skall placeras in utan att i större utsträckning störa betydelsefulla biotoper för 
växter och djur. 

2.3 Omfattning 
Inventeringen följer den nationella standarden för naturvärdesinventering SS 
199000:2014, med tilläggen ”naturvärdesklass 4”, ”generellt biotopskydd” samt 
”värdeelement”. 

Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden som i ovan nämnda standard 
benämns ”Fältnivå detalj”. Detta innebär att naturvärdesobjekt med en yta om 10 m2 eller 
mer ska kunna identifieras samt linjeformade objekt med en längd om minst 10 meter 
samt en bredd om minst 0,5 meter identifieras. 
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Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en 
sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon 
bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska 
värden ej har gjorts. 

I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller 
innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för 
friluftslivet. 

Arbetet innehåller även en analys av inventeringsområdets känslighet för byggnation. 
Denna del ingår normalt inte i genomförande av naturvärdesinventering enligt den 
nationella standarden men har, på beställarens begäran, lagts till som ett separat kapitel. 

Fältarbetet genomfördes under oktober 2019. 
 

3. Metodik  
 

3.1 Allmän orientering 
Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar 
(NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till standarddokumenten Svensk 
Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 

Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt 
genomföra naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en 
naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i 
landskapet som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och 
naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en 
naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer 
beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska genomföras 
eller ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som är minsta obligatoriska 
karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t. ex. identifiering av objekt 
med generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering och avgränsning 
av områden som har naturvärdesklass 4). I denna inventering ingår tilläggen 
naturvärdesklass 4, generellt biotopskydd och värdeelement. 
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3.2 Bedömningsgrunder för naturvärdesbedömning 
En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att 
naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund 
art och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst 
bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den 
biologiska mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av 
varandra så att högre värde från biotopsynpunkt normalt leder till att området också har 
värden i form av artförekomster. 

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 
naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är naturvårdsart en 
art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Detta är i linje med ArtDatabankens definition av 
begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken är naturvårdsarter ett 
samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, 
signalarter och nyckelarter. I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår 
därmed inte i begreppet naturvårdsart. Signalarter markeras i listorna över 
naturvårdsarter med ”S” och typiska arter med ”T”. Rödlistade arter markeras med artens 
rödlistningskategori, ”NT”, ”VU”, ”EN”, ”CR” och ”DD”. 

Vid inventering i denna typ av urbana miljöer är har bland annat arter som användes i 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Skogsstyrelsen 2014) samt ängs- och 
hagmarksinventeringen (Andersson 1993) och ängs- och betesmarksinventeringen 
(Jordbruksverket 2005) använts som signalarter, vilka bedöms indikera förhöjda 
naturvärden i skogs-, allé- eller gräsmarksmiljöer. 

Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är:  

• Naturlighet  
• Processer och störningsregimer  
• Strukturer 
• Element 
• Kontinuitet  
• Naturgivna förutsättningar 
• Förekomst av nyckelarter 
• Läge, storlek och form 
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Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är 
företeelser som kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt 
bedöma förekomst av andra biotopkvaliteter, som t.ex. naturlighet, processer och 
störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. 

Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. 

3.3 Benämning av naturtyper 
I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en 
sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I 
naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och 
bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, 
igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin 
mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, 
biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, 
vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp 
används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda 
betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. 

3.4 Redovisning av naturvärdesobjekt 
Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, 
avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett 
avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp 
och som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett 
naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område. 

De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 

• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  
• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  
• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 
• Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

De områden om redovisas i denna inventering är de som uppnått naturvärdesklass 4 eller 
högre.  

I denna inventering nådde inga områden upp till naturvärdesklass 1 högsta naturvärde 
eller naturvärdesklass 2 högt naturvärde. 

Det område som inventerats framgår av bilaga 1. Identifierade naturvärdesobjekt och 
deras naturvärdesklassning, framgår av bilaga 2 medan naturvärdesobjektens naturtyper 
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redovisas på karta i bilaga 2 (observera att naturtyper endast redovisas för ytor som 
identifierats som naturvärdesobjekt). I bilaga 3 redovisas strukturer som kan omfattas av 
generellt biotopskydd medan karta i bilaga 4 visar förekommande värdeelement. 
 

3.5 Tillvägagångssätt 
Följande moment har utförts i NVI:n: 

Förarbete 
1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet.  

2. Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats. 

3. Fältkartor för arbetet där potentiella naturvärdesobjekt är markerade har tagits fram. 
Fältkartorna har innehållit en bakgrund med ortofoto – och har, vid utskrifter, varit i 
skalan 1:3 500. 

Fältarbete 
Inventering har genomförts i det område som redovisas i bilaga 1. I detta område har 
naturvärdesobjekt urskilts som tillhör naturtypen Park och trädgård. För biotoper inom 
naturtypen Park och trädgård har endast ett fåtal biotoper beskrivits och definierats i mer 
standardiserad form. Där så har varit möjligt har sådana biotopbeteckningar använts i 
första hand. I övriga fall har en mer beskrivande benämning använts. 

Rapportering 
Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om 
inga kommentarer anger annat så är redovisade naturvårdsarter noterade under denna 
naturvärdesinventering. 
 

4. Allmänt om naturförhållandena  
 

4.1. Geografi och bebyggelse 
Stadsdelen Heden är belägen i de centrala delarna av Göteborg. Det inventerade området 
består helt och hållet av urbana miljöer med byggnader, hårdgjorda ytor och anlagda 
parker eller alléer. Hela närområdet utgörs av stadsbebyggelse och denna sträcker sig 
mer eller mindre sammanhängande i alla riktningar åtminstone 2 – 3 km. Närmaste ytor 
med mer sammanhängande, naturlig vegetation, återfinns vid Delsjöområdet ca 2 km åt 
SO. Stadslandskapet invid det avgränsade planområdet är förhållandevis flackt med små 
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höjdskillnader. Marken i merparten av området är endast belägen ca 2 – 4 meter över 
havet. Parken vid Ernst Fontells plats höjer sig något högre, upp till ca 10 m ö h. 
Stadslandskapet i Göteborg i övrigt är betydligt mer kuperat med tydlig sprickdalsterräng. 
De låglänta delarna närmast Göta älv ligger bara någon meter över havsnivån medan 
höjder på 65 – 70 meter över havet inte är ovanligt. Sådana finns exempelvis norr om 
Örgryte, vid Annedal och vid Slottsskogen medan höjderna i Änggårdsbergen når upp 
mot 100 m ö h. 

4.2. Naturförhållandena 
Det inventerade området utgörs, som nämnts ovan, uteslutande av människoskapade 
miljöer, där även grönytor till största delen har anlagts genom människans försorg. 
Möjligen finns rester i form av enstaka träd och liknande från en tid innan 
stadsbebyggelsen helt tog över. Detta är dock inte nödvändigtvis ett problem för olika 
typer av arter som potentiellt skulle kunna nyttja dessa miljöer. I stort sett alla arter är 
opportunister och bryr sig egentligen inte alls om hur olika miljöer har uppstått. För att en 
art ska kunna förekomma i ett område krävs egentligen bara att två kriterier är uppfyllda 
– att den aktuella arten ska kunna ta sig till området i fråga och att miljön ska möjliggöra 
för den aktuella arten att överleva och reproducera sig där. Därför kan mycket väl 
stadsmiljöer hysa en viss artrikedom även om miljöerna är helt och hållet skapade av 
människan. Faktorer som mikroklimat, luftkvalitet, ljusföroreningar, vattentillgång och 
liknande kan dock vara radikalt annorlunda i en stadsmiljö vilket självfallet kan innebära 
begränsande faktorer för den biologiska mångfalden. 

I närområdet intill avgränsat inventeringsområde finns en del större grönytor och gröna 
stråk bland annat Trädgårdsförening – Nya Allén – Kungsparken som utgör en korridor i 
sydvästlig riktning ned mot Slottsskogen och Änggården samt Burgårdsparken – miljöer 
intill Mölndalsån som kopplar österut mot Delsjöområdet. I det senare fallet är det dock 
mer fråga om så kallade ”stepping stones” (ej sammanhängande fläckar i landskapet som 
arter möjligen kan ”hoppa” mellan vid spridning) snarare än geografiskt 
sammanhängande korridorer. 

Även om det inventerade området således har vissa typer av geografiska och 
naturvårdsmässiga kopplingar till naturmiljöer utanför den urbana bebyggelsen är det 
troligt att större vägar, större sammanhängande huskroppar och liknande fungerar som 
spridningsbarriärer för många arter. Detta gör att det sannolikt endast är en begränsad 
in- och utvandring av arter/individer till och från grönytor inom planområdet.   
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De naturvärden som identifierats inom det inventerade området är främst knutna till en 
relativt god förekomst av mogna eller äldre lövträd. Dessa skapar förutsättningar för flera 
olika organismgrupper såsom hålhäckande fåglar, vissa arter av fladdermöss, vedsvampar, 
vedlevande insekter och liknande.  

 

4.3. Uppgifter om naturförhållandena från befintligt underlag  
Nordligaste delen av inventeringsområdet tangerar ett område av riksintresse för 
kulturmiljövård (MB 3 kap), den så kallade ”1600-tals staden”, medan den sydvästra delen 
ingår i ett annat område av riksintresse för kulturmiljövård – den så kallade ”Stenstaden”. 

Inom avgränsat inventeringsområde saknas särskilda områdesbestämmelser för Natura-
2000, naturreservat, biotopskyddsområde eller liknande. Ingen del av det aktuella 
området omfattas heller av strandskydd.  

Inga av de tematiska inventeringar som utförts på nationell nivå, såsom 
våtmarksinventeringen, ängs och betesmarksinventeringen, nyckelbiotopsinventeringen, 
sumpskogsinventeringen eller lövskogsinventeringen har redovisat ytor inom avgränsat 
planområde. Hela inventeringsområdet ingår dock i ett stort område som pekats ut som 
värdetrakt för särskilt skyddsvärda träd. Denna värdetrakt är mycket stor och omfattar 
stora delar av Göteborgs kommun samt tillika stora delar av grannkommunerna ända bort 
till Ulricehamn. I beskrivningen av denna värdetrakt nämns att skalbaggsarten läderbagge 
Osmoderma eremita – en art som uppmärksammats inom det europeiska 
naturvårdsarbetet – noterats på flera lokaler. Inga av dessa fynd har dock gjorts inom 
Göteborgs kommun. Inga skyddsvärda träd har tidigare pekats ut från 
inventeringsområdet men i samband med fältarbete för denna naturvärdesinventering 
noterades ett antal träd som uppfyller definitionen för särskilt skyddsvärda träd (se karta i 
bilaga 4). I närheten av inventeringsområdet finns exempelvis en stor koncentration av 
skyddsvärda träd i Trädgårdsföreningen och Kungsparken. 

Från inventeringsområdet finns endast ett fåtal artfynd rapporterade i Artportalen. En del 
av dessa artfynd utgörs av vanliga svenska växter medan andra rör fåglar som noterats i 
området kring Ullevi. Noggrannheten för merparten av dessa fynd gör att det inte går att 
veta om de gjorts inom planområdets gränser. De rödlistade fåglar som noterats är 
Gråtrut (VU), silltrut (NT), duvhök (NT), tornseglare (VU) och pilgrimsfalk (VU). För samtliga 
arter utom tornseglare anges att det rör sig om förbiflygande individer eller individer som 
letar föda eller på anat sätt uppehåller sig tillfälligt i området. För tornseglare anges ingen 
kommentar.  
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5. Beskrivningar av naturvärdesobjekt  
 
 

 

 

Figur 1. Karta över inventeringsområdet och avgränsade naturvärdesobjekt samt deras naturvärdesklass. Ljusblå, 
heldragen linje anger avgränsat planområde, mörkblå heldragen linje avgränsar tillagt område som också skulle 
naturvärdesbedömas på samma sätt som ytor inom planområdet och mörkblå, punkterad linje avgränsar tilläggsytor 
där enbart strukturer som kan omfattas av generellt biotopskydd samt värdeelement skulle inventeras.  
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Naturvärdesobjekt A 

Objekt-ID 
Smålandsgatan A 

Naturvärdesklass 
4 

Inventeringsdatum 
2019-10-08 

Inventerare 
Ola Bengtsson, Pro Natura 

Biotoper 
Allé 

Areal 
0,03 ha 

Naturtyper 
Park och trädgård 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
Delområdet utgörs av en lindallé längs 
Smålandsgatan som består av 13 lindar. 
Merparten av dessa är medelgrova, ca 35 – 40 
cm i brösthöjdsdiameter. Undantaget från 
detta är de två västligaste träden som är klena 
och relativt nyplanterade. Träden i allén växer i 
en smal zon med jord som på båda sidor 
kantas av hårdgjorda ytor. Lindarna har en 
relativt artfattig lavflora men på en av lindarna 
noterades den fridlysta getlaven  

Bedömningsgrund biotopvärde  
Då träden i lindallén är förhållandevis unga och saknar strukturer såsom död ved, 
håligheter eller mulm, bedöms delområdet hysa obetydligt biotopvärde. 

Bedömningsgrund artvärde 
På ett av träden centralt i lindallén växer den fridlysta laven getlav Flavoparmelia caperata. 
Delområdet bedöms därför hysa vissa artvärden. Denna art var tidigare rödlistad men har 
på senare tid blivit vanligare och därmed tagits bort från rödlistan. En av orsakerna till 
detta är att arten relativt ofta har följt med unga parkträd som importerats från 
kontinenten.  

Naturvårdsarter – egna fynd: 
- Getlav, Flavoparmelia caperata (Fridlyst) 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Delområdet bedöms sammantaget hysa vissa naturvärden motsvarande klass 4. 

  

Figur 2. Lindallé längs Smålandsgatan. 
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Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Trädraden med lind uppfyller definitionen på allé enligt bestämmelser om generellt 
biotopskydd i miljöbalken. Getlav är fridlyst enligt 8 § Artskyddsförordningen. 

 

Naturvärdesobjekt B 

Objekt-ID 
Smålandsgatan B 

Naturvärdesklass 
4 

Inventeringsdatum 
2019-10-08 

Inventerare 
Ola Bengtsson, Pro Natura 

Biotoper 
Gräsmatta med solitära träd 

Areal 
0,17 ha 

Naturtyper 
Park och trädgård 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
Delområdet utgörs av en gräsmatta intill 
Smålandsgatan, på vilken det växer tre 
medelålders hätkastanjer. Dessa träd saknar i 
dagsläget håligheter men här finns en del 
exponerade dödvedspartier efter tidigare 
beskärningar. Hätkastanjerna fungerar också 
som pollen- och nektarkällor vid blomning 
under försommaren. 

Bedömningsgrund biotopvärde  
Hästkastanjerna representerar ett visst 
biotopvärde, kanske främst på försommaren, 
då en rikedom på blommor gör dem till en viktig pollen- och nektarkälla för insekter. 

Bedömningsgrund artvärde 
I området noterades inga naturvårdsarter och delområdet bedöms därmed hysa 
obetydliga artvärden. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Delområdet bedöms sammantaget hysa vissa naturvärden motsvarande klass 4. 

  

Figur 5. Gräsmatta med medelålders hästkastanjer intill 

Smålandsgatan. 
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Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Saknas. 

 

Naturvärdesobjekt C 

Objekt-ID 
Smålandsgatan C 

Naturvärdesklass 
3 

Inventeringsdatum 
2019-10-08 

Inventerare 
Ola Bengtsson, Pro Natura 

Biotoper 
Park 

Areal 
0,28 ha 

Naturtyper 
Park och trädgård 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
Delområdet utgörs av parken vid Ernst 
Fontells plats. I parken finns en större, öppen 
gräsmatteyta centralt i området. Denna 
gräsyta kantas av ett antal mogna lövträd 
varav några faller inom definitionen för särskilt 
skyddsvärda träd. Merparten av träden är ekar 
av lite yngre datum som saknar håligheter 
men ändå bedömts vara av viss betydelse ur 
ett naturvårdsperspektiv. I parken finns också 
ett par äldre askar som båda uppvisar 
hålbildning och mulm. Dessa har bedömts 
falla inom definitionen för särskilt skyddsvärda 
träd. I den öppna gräsytan finns också någon typ av cement-struktur, möjligen en rest av 
en äldre byggnad. På denna noterades ett par mossor – rödskaftad hättemossa 
Orthotrichum anomalum och liten neonmossa Barbula convoluta – som trivs på underlag 
med förhöjt pH. Dessa är inte att betrakta som naturvårdsarter men förtjänar ändå ett 
omnämnande. 

  

Figur 4. Parken vid Ernst Fontells plats med en del äldre 

träd intill parkeringsplatsen. 
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Bedömningsgrund biotopvärde  
Förekomst av flera äldre träd som faller inom definitionen för särskilt skyddsvärda träd 
gör att parken vid Ernst Fontells plats bedöms hysa påtagliga biotopvärden. 

Bedömningsgrund artvärde 
I området noterades inga naturvårdsarter och delområdet bedöms därmed hysa 
obetydliga artvärden. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Enligt framtagen standard är kombinationen ”påtagligt biotopvärde” och ”obetydligt 
artvärde” en mindre sannolik kombination för ett naturområde. I stadsmiljöer med 
förekomst av äldre träd, men där den urbana miljön på olika sätt försvårar för etablering 
och inflyttning av arter (luftburna föroreningar, spridningsbarriärer etc.), bedöms ändå 
denna kombination vara relevant för detta delområde. Delområdet bedöms sammantaget 
därmed hysa påtagliga naturvärden motsvarande klass 3. 

Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Saknas. 
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Naturvärdesobjekt D 

Objekt-ID 
Smålandsgatan D 

Naturvärdesklass 
4 

Inventeringsdatum 
2019-10-08 

Inventerare 
Ola Bengtsson, Pro Natura 

Biotoper 
Park 

Areal 
0,13 ha 

Naturtyper 
Park och trädgård 

Natura 2000 naturtyper 
Uppfyller ej kriterier 

 
Översiktlig beskrivning 
Detta delområde omfattar ungefär halva 
Garnisonsparken och dess östra gräns utgörs 
av en gångväg som löper i NO-SV riktning. 
Delområdet utgörs av en glest trädbevuxen 
park där merparten av träden är mogna 
ädellövträd. Längst i väster finns ett par grövre 
almar och ett par grövre askar. I övrigt 
domineras trädskiktet av mogna ekar. Almarna 
har enstaka mindre håligheter och faller 
därmed inom definitionen för särskilt 
skyddsvärda träd. Övriga mogna lövträd 
representerar vissa naturvärden men faller inte 
inom definitionen för skyddsvärda träd (se vidare karta i bilaga 4). Parken i övrigt består 
av en gräsmatta samt en del unga, nyplanterade träd. 

Bedömningsgrund biotopvärde  
De mogna lövträden samt de båda almarna som faller inom definitionen för särskilt 
skyddsvärda träd, representerar vissa biotopvärden.  

Bedömningsgrund artvärde 
I området noterades inga naturvårdsarter och delområdet bedöms därmed hysa 
obetydliga artvärden. 

Sammanfattande naturvärdesbedömning 
Delområdet bedöms sammantaget hysa vissa naturvärden motsvarande klass 4. 

Tidigare inventeringar 
Saknas. 

Lagligt skydd 
Saknas. 

Figur 3. Garnisonsparken med de båda skyddsvärda 

almarna i förgrunden. 
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6. Generellt biotopskydd 
Under fältarbetet eftersöktes, i eller alldeles intill avgränsat planområde, strukturer som 
potentiellt kan omfattas av generellt biotopskydd. Samtliga sådana strukturer som 
noterades var alléer. Dessa redovisas på karta i bilaga 3 med nummer som 
korresponderar till nedanstående kortfattade beskrivningar. Samtliga redovisade alléer 
uppfyller den definition på alléer som anges i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m. m, det vill säga de utgörs av minst 5 träd och 
majoriteten av träden är grövre än 20 cm i brösthöjdsdiameter (alternativt äldre än 30 år). 

Nr 1 – Detta är en lindallé bestående av 11 medelgrova lindar (ca 35-40 cm dbh) samt 
ytterligare två nyplanterade klena träd i allén västligaste del. På ett av träden noterades 
den fridlysta Getlaven Flavoparmelia caperata. Allén beskrivs ovan som naturvärdesobjekt 
1. 

Nr 2 – Detta är en allé som består av det exotiska trädslaget turkisk hassel Corylus 
colurna. Träden är 7 till antalet och ca 30 cm i dbh. 

Nr 3 – Denna allé utgörs av medelgrova lindar och ligger utanför avgränsat planområde. 
De sydligaste träden i allén kan möjligen beröras av åtgärder inom planområdet. 

 

7. Värdeelement 
I uppdraget ingick att inventera så kallade värdeelement – strukturer som kan ha en 
positiv inverkan på biologisk mångfald inom området. Samtliga sådana strukturer som 
kunde identifieras var lövträd. Dessa koordinatsattes i fält med hjälp av en handhållen 
GPS. Vid fältarbetet var satellitmottagningen varierande vilket gör att det finns en viss 
osäkerhet i positionsbestämmelserna. Krävs noggrannare positionsbestämmelser vid 
exempelvis en byggnation behöver differentiell GPS användas. Värdeelementen redovisas 
på karta i bilaga 4 och har delats upp i tre olika kategorier enligt följande: 

1. Träd som faller inom definitionen för särskilt skyddsvärda träd enligt Höjer och 
Hultengren 2004 (träd över 100 cm dbh, eller hålträd över 40 cm dbh, eller mycket 
gamla träd). 

2. Övrigt träd med visst naturvärde. Merparten av dessa träd är mogna ekar som 
börjar få grovsprickig bark men som ännu inte faller inom definitionen för 
skyddsvärda träd. Dessa träd brukar kallas för ”efterträdare” och är träd som på 
sikt kan bli ”skyddsvärda”. Sådana träd utgör ett naturvårdskapital inför framtiden. 
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3. Unga träd. Sådana träd har enbart noterats i ytor alldeles intill det avgränsade 
planområdets sydvästra del, då de möjligen kan komma att påverkas av åtgärder 
inom planområdet. Dessa träd har en mycket begränsad inverkan på det 
inventerade områdets biodiversitet och är inte att betrakta som värdeelement. 
Dessa träd redovisas enbart som extra information. 
 

Vid inventeringen noterades 3 träd som faller inom definitionen för särskilt skyddsvärda 
träd inom avgränsat inventeringsområde och ytterligare 4 träd inom en intilliggande yta. 
Dessa numreras 1 till 7 på karta i bilaga 4: 

1. Dubbelstammig ask i västra kanten på Garnisonsparken. Små stamhåligheter finns 
i stammarnas övre delar. 

2. Dubbelstammig ask i parken vid Ernst Fontells plats. Båda stammarna har en del 
stamhåligheter och även en del mulm. 

3. Enkelstammig ask i parken vid Ernst Fontells plats. Har små stamhåligheter och en 
del mulm. 

4. Grövre lönn med små stam- och grenhåligheter intill bensintappen i ytan strax 
sydväst om avgränsat planområde. 

5. Grövre lönn med små stam- och grenhåligheter intill bensintappen i ytan strax 
sydväst om avgränsat planområde. 

6. Grövre tysklönn med relativt stora stam- eller grenhåligheter söder om 
bensintappen i ytan strax sydväst om avgränsat planområde. 

7. Grövre tysklönn med små stam- eller grenhåligheter söder om bensintappen i 
ytan strax sydväst om avgränsat planområde. 
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8. Analys av områdets känslighet för 
byggnation  
Mycket av det inventerade området består redan av bebyggelse eller hårdgjorda ytor och 
det som finns i form av ytor av betydelse för biologisk mångfald är också kraftigt 
påverkade av mänskliga aktiviteter och den omgivande stadsmiljön. Förekommande 
gröna ytor har skapats eller omformats för att passa in i stadsmiljön men det är möjligt att 
åtminstone parkmiljöerna vid Ernst Fontells plats och Garnisonparken trots detta 
innehåller element i form av äldre träd som kan ha funnits där redan innan dessa ytor 
formades till parker. Särskilt troligt är detta för parken vid Ernst Fontells plats. 

Som framgår av naturvärdesklassificeringen är det främst parken vid Ernst Fontells plats 
som hyser lite högre naturvärden. Dessa värden är i första hand kopplade till förekomst av 
ett antal äldre träd. Denna yta är därför att betrakta som känslig för byggnation i sin 
helhet. Exploatering, i eller alldeles intill, denna yta kan förväntas påverka förekommande 
naturvärden negativt. I någon mån kan detta sägas även för Garnisonsparken men 
trädskiktet här är av allt att döma något yngre.  

Utöver de båda parkerna så förekommer, inom det avgränsade planområdet, också ett 
par alléer vilka faller inom definitionen på strukturer som omfattas av generellt 
biotopskydd. Båda dessa alléer består dock av förhållandevis unga träd med relativt 
begränsade naturvärden. Träden i allén vid Ernst Fontells plats utgörs av turkisk hassel 
Corylus colurna, ett trädslag som har sin hemvist i sydöstra Europa och västra Asien. 
Denna typ av främmande trädslag brukar främst nyttjas av arter som är att betrakta som 
generalister och är sällan intressanta för habitatspecialister (merparten av de arter som 
nyttjas som naturvårdsarter kan i grova drag beskrivas som habitatspecialister). Allén intill 
Smålandsgatan består av ung lind som också den har relativt begränsade naturvärden. 
Här finns en fridlyst art – getlaven – som omfattas av Artskyddsförordningen. Getlaven var 
tidigare mycket ovanlig i Sverige och uppförd på den nationella rödlistan (under 1990-
talet placerades arten i kategorin ”akut hotad”). Idag är arten inte längre rödlistad och 
förefaller expandera, åtminstone i de södra och sydvästra delarna av landet. Getlaven är 
mycket vanlig i mellersta Europa där den förekommer vitt spridd i många olika miljöer 
och på många olika substrat. Arten anses var känslig för försurning men verkar vara 
relativt kvävetolerant. I Göteborg hittar man den lite här och var, gärna på yngre alléträd 
och det är troligt att den åtminstone i vissa fall inkommit med trädplantor som 
importerats söderifrån. 

Vid en eventuell byggnation inom planområdet kan det i flera fall bli aktuellt att ta 
särskilda hänsyn till förekommande träd – inklusive deras rotsystem. I ”Standard för 
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skyddande av träd vid byggnation” (Östberg och Ståhl 2018) anges hur stora 
skyddsområden runt individuella träd eller trädgrupper som bör etableras. Inom dessa 
trädskyddsområden bör ingen kompaktering eller annan negativ påverkan på träd eller 
rotsystem ske. I de fall det inte är möjligt att fastställa rotsystemets utsträckning genom 
provgrävning eller liknande bör trädskyddsområden avsättas enligt följande: 

• Träd upp till 20 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett 
skyddsavstånd på minst 5 meters radie mätt från stammens mitt. 

• Träd 21–65 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd 
på minst 10 meters radie mätt från stammens mitt. 

• Träd 66–100 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett skyddsavstånd 
på minst 15 meters radie mätt från stammens mitt. 

• Träd över 100 cm i stamdiameter mätt på 1,3 meters höjd ska ha ett 
skyddsavstånd på minst 15 multiplicerat med stamdiametern. 

Detta betyder att trädskyddsområdena kring samtliga alléer samt hästkastanjerna i 
naturvärdesobjekt 4 bör sättas till 10 meter. För Garnisonsparken och parken vid Ernst 
Fontells plats finns träd som är både grövre och klenare än 66 cm dbh. Däremot saknas 
träd som är över 100 cm dbh. För de grövre träden bör således ett trädskyddsområde om 
15 tillämpas. Om några av de träd som pekats ut som särskilt skyddsvärda kan komma att 
beröras av en exploatering kan det vara lämpligt att i fält försöka kartlägga rotsystemens 
utbredning med hjälp provgrävning och anpassa respektive trädskyddsområde utifrån 
dessa resultat.  
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kan omfattas av
generellt
biotopskydd

Allé

Teckenförklaring



 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 5 
 

Karta över förekommande värdeelement 

 



Karta över
förekommande
värdeelement

Skyddsvärt träd

Övrigt träd med visst naturvärde

Ungt träd

Teckenförklaring
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