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Uppdrag och syfte 
Ecocom AB har på uppdrag av ÅF Infrastructure utfört en naturvärdesinventering i den 

nordvästra delen av Brunnsbergsskogen 2016, belägen i den norra delen av Varbergs tätort. 

Inventeringen ingår i en förstudie för bland annat en ny öst-västlig koppling mellan väg 153 

och Västkustvägen vidare till Birger Svenssons väg. Föreliggande rapport presenterar de 

naturvärden som kan komma att påverkas av planerad verksamhet.  

 

Utredningsområde 

Utredningsområdet är beläget i den norra delen av Brunnsbergsskogen i Varbergs stad, 

Hallands län (figur 1). Brunnsbergsskogen som är en blandlövskog planterades omkring år 

1900. Innan dess hade området en mer öppen karaktär med ljung och enbuskar. Området 

klassas idag som stadsnära skog och genom området går motionsslingan ”Hälsans stig”. 

Utredningsområdet är ca åtta hektar stort och gränsar i norr till ett industrijärnvägsspår, 

medan det i väster och öster gränsar till bebyggelse och i söder till resterande del av 

Brunnsbergsskogen. I skogen, omkring hundra meter söder om utredningsområdet, ligger en 

göl som går under namnet ”Vita havet” och ytterligare 500 meter söderut finns en större göl 

”Svarta havet” (Varbergs kommun 2016).        
 

Figur 1. Utsnitt ur Vägkartan där lila markering visar inventeringsområdet i Brunnsbergsskogen, belägen i norra 

delen av Varbergs tätort.  
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Metod 
Fältinventering har genomförts av Marcus Arnesson och Per Österman 23 november 2016.   

    Vid fältinventeringen användes handdator av modellen Getac PS236/PS336. Inventerade 

objekt digitaliserades i fält med ArcPad 10.2 och justeringar av de digitaliserade objekten 

gjordes därefter i ArcMap 9.3. Digitalt kartunderlag vid fältinventeringen utgjordes av 

Terrängkartan och ortofoto. Samtliga bilder i denna rapport är tagna av Marcus Arnesson, 

Ecocom AB. 

 

Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventeringen utfördes under snöfria förhållanden den 23 november 2016. 

Metodiken följer svensk standard för naturvärdesinventering, NVI (SS 199000:2014). Denna 

NVI är utförd på fältnivå med detaljeringsgrad detalj, vilket innebär att minsta obligatoriska 

karteringsenhet är en yta av 10 m2 eller mer, eller ett linjeformat objekt med en längd av 10 

m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer.  

Inventeringen innefattar följande tillägg enligt NVI 4:5: 

 4.5.2 Naturvärdesklass 4 

 4.5.3 Generellt biotopskydd 

 4.5.5 Detaljerad redovisning av artförekomst 

 

     Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att inom ett avgränsat utredningsområde 

identifiera och dokumentera områden som är av positiv betydelse för biologisk mångfald. 

Områdena avgränsas som naturvärdesobjekt och bedöms med avseende på naturvärde 

enligt följande skala; 1. högsta naturvärde, 2. högt naturvärde och 3. påtagligt naturvärde. 

En fjärde, klass 4 visst naturvärde, användes vid denna inventering som ett tillägg.  

Ett naturvärdesobjekt ska domineras av en naturtyp och tilldelas en gemensam 

naturvärdesklass. En sammanvägning av förekomsten av arter och förekomsten av värdefulla 

biotoper leder till en viss naturvärdesklass enligt en fastställd matris (figur 2). Artvärdet 

omfattar en bedömning av förekomst av naturvårdsarter (typiska arter, signalarter och 

ansvarsarter), hotade arter, rödlistade arter och relativ artrikedom. De artvärdesaspekter 

som ger högst värde används för vidare bedömning enligt matrisen. 

Biotopvärdet avgörs genom en samlad bedömning av olika kvalitetsfaktorer samt 

sällsynthet och hot. Biotopkvaliteter kan exempelvis vara förekomst av störningsregimer, 

strukturer, element eller nyckelarter. Biotopens sällsynthet bedöms i ett regionalt, nationellt 

samt internationellt perspektiv och är kopplad till biotopens bevarandestatus. De 

biotopvärdesaspekter som ger högst värde används för vidare bedömning enligt matrisen i 

figur 2.  

 

4.5.3. Generellt biotopskydd 

Generellt skyddade biotoper utgörs av vissa lätt identifierbara småbiotoper som är skyddade 

som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta fall i 

jordbrukslandskapet. Följande småbiotoper ingår i det generella biotopskyddet: Allé (enkel 

eller dubbel om minst 5 lövträd), odlingsröse i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark, 

åkerholme, källa i jordbruksmark, småvatten och diken i jordbruksmark samt pilevall. 
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4.5.5. Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av 

naturvårdsarter ska redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet av 10-25 

meter. Detta innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje påträffad 

förekomst redovisas med noggrannhet. Arter som ingår i detaljerad redovisning är rödlistade 

arter, signalarter och fridlysta arter. Rödlistade arter kategoriseras enligt: Akut hotad (CR), 

Starkt hotad (EN), Sårbar (VU) och Nära hotad (NT). De rödlistade arter som kategoriseras 

som CR, EN eller VU benämns hotade. Rödlistning är en bedömning av risken för att enskilda 

arter dör ut. 
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Figur 2. Bedömningsgrunderna art och biotop ligger till grund för naturvärdesklassning enligt SS 199000:2014.  

 

Resultat 
Fältinventeringen utfördes den 23 november 2016. Inför inventering genomfördes en 

förstudie av kända värden i området.  

 

Förstudie 

I en NVI på fältnivå genomförs inledningsvis ett förarbete som inkluderar en enkel analys av 

tidigare dokumenterad information om naturen i utredningsområdet. Kunskap om området 

inhämtades från Artportalen, Skogsdataportalen, Miljödataportalen, Länsstyrelsernas GIS-

tjänster och Jordbruksverkets databas TUVA (tabell 1). 

En allmän sökning i rapportsystemet Artportalen visar att det har observerats ett antal 

rödlistade fågelarter i Brunnsbergsskogen under perioden 2000–2016. Bland dessa kan 
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mindre hackspett (NT) nämnas, som observerades med ett exemplar som satt i ett nyligen 

uthackat bohål 16 mars 2015, samt en tidigare observation av en spelande mindre hackspett 

i april 2007. I artgruppen hackspettar har även spillkråka (NT) observerats under 

häckningstid med två observationer gjorda 2008 samt 2014 och gröngöling (NT) är noterad 

vid ett tillfälle. Andra rödlistade fågelarter som observerats vara stationära under 

häckningstid utgörs av berguv (VU), tornseglare (VU), kungsfågel (VU). Ett uttag av 

skyddsklassade data gjordes från ArtDatabanken. Där fanns information om att sparvhök 

häckat framgångsrikt i Brunnsbergsskogen under flera år på senare tid. Exakt position för 

boplatsen anges ej och det går således inte att fastslå att boplatsen är belägen inom 

inventeringsområdet. Av ryggradslösa djur har de rödlistade dagfjärilsarterna sexfläckad 

bastardsvärmare (NT) och almsnabbvinge (NT) observerats samt en art av gråsugga 

tillhörande ordningen landgråsuggor, Trachelipus ratzeburgi (NT). På Artportalen finns 

rapporter om både större- och mindre vattensalamander från gölen ”Svarta havet” ca 500 

meter söder om utredningsområdet. Den större vattensalamandern har tidigare varit 

rödlistad. I övrigt hyser Brunnsbergsskogen få kända värden.    

 
Tabell 1. Faktaunderlag som användes vid förarbetet. Tabellen visar vilka områdesskydd och inventerade objekt 

som ingått i analysen samt om dessa berör inventeringsområdet. 

Data Källa Inom inventeringsområdet 

Lövskogsinventering Länsstyrelsen - 

Trädinventering 2007–2013 Länsstyrelsen Halland - 

Biotopskydd, skogliga Skogsdataportalen - 

Djur- och växtskyddsområden Miljödataportalen - 

Natura 2000-områden Miljödataportalen - 

Nationalparker Miljödataportalen - 

Naturminnen Miljödataportalen - 

Naturreservat Miljödataportalen - 

Naturvårdsavtal Skogsdataportalen - 

Naturvårdsområde Miljödataportalen - 

Nyckelbiotoper Skogsstyrelsen Skogsdataportalen - 

Nyckelbiotoper storskogsbruket Skogsdataportalen - 

Objekt med naturvärden Skogsdataportalen - 

Värdetrakter skog Länsstyrelsen - 

Riksintresse för naturvården Länsstyrelsen - 

Naturvårdsavtal Länsstyrelsen - 

Stäppartade torrängar Länsstyrelsen - 

Skyddsvärda träd Länsstyrelsen - 

Sumpskogar Skogsdataportalen - 

Vattenskyddsområden Länsstyrelsen - 

Våtmarksinventeringen (VMI) Miljödataportalen - 

Myrskyddsplan Miljödataportalen - 

Naturvårdsområden Miljödataportalen - 

Ängs- och 

betesmarksinventeringen 

TUVA, Jordbruksverket - 

Registrerade arter Artportalen 2000–2016 x  

Rödlistade och skyddade arter ArtDatabanken - 
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Naturvärdesobjekt 

Vid inventeringen påträffades tre naturvärdesobjekt (tabell 2, figur 3). I övrigt innehåller 

utredningsområdet inte några ytor som bedöms hysa särskilda naturvärden. Ett område i 

den norra delen av utredningsområdet är nyligen avverkat.  
 

Tabell 2. Översikt över identifierade naturvärdesobjekt, för lokalisering se figur 3. Bestämning av naturtyp följer 

SS 199000:2014 och bestämning av biotoper följer i den grad det är möjligt Naturvårdsverkets vägledning för 

naturtypsindelning enligt Natura2000.    

 

ID Naturtyp Biotop Klass 

1 Skog och träd Senvuxen ek 4 

2 Skog och träd Blandlövskog 3 

3 Skog och träd Näringsfattig bokskog 3 

 

Figur 3. Flygfoto med inventeringsområde, naturvärdesobjekt samt avverkat område inom utredningsområdet i 

den norra delen av Brunnsbergsskogen. 
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1. Skog och träd      

Naturvärdesklass: 4  

Naturvårdsarter: - 

 

Objektet är litet till ytan (0,1 hektar) och utgörs av en remsa med vegetation mellan 

Västkustvägen och Birger Svenssons väg i den västligaste delen av utredningsområdet.     

    En gångbana finns i direkt anslutning till objektets västra kant och en busshållplats finns 

vid vägen på den östra sidan av objektet. Några senvuxna och spärrgreniga ekar dominerar 

vegetationsbilden, men det finns även inslag av björk, rönn, tall, sykomorlönn, lönn, 

häggmispel och klibbal. I fältskiktet ses bland annat hundäxing, kruståtel och hundkex.      

Objektet bedöms ha visst naturvärde, klass 4. 

På bilden ses några senvuxna ekar i naturvärdesobjekt 1. 

 

 

2. Skog och träd       

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: Murgröna, idegran.  

 

Objektet är beläget i den nordvästra delen av Brunnsbergsskogen och utgör en del av det 

sammanhängande området med stadsnära skog. Objektet karaktäriseras av en flerskiktad 

blandlövskog (storlek ca 2 hektar), dock saknas riktigt gamla träd. Allmänt med död ved 

förekommer i både stående och i liggande form. Naturliga högstubbar av björk förekommer 

bitvis rikligt och ses främst i den norra delen av objektet mot industrijärnvägsspåret. I flera 

av högstubbarna ses tydliga tecken på att hackspettar födosökt och i några av högstubbarna 

ses bohål för större hackspett. Koncentrationer av liggande död ved förekommer i vissa 

partier, dels i naturlig form men också i form av uppsågade vindfällen som verkar ha lämnats 

i området, eventuellt i naturvårdssyfte. I trädskiktet ses bok, ek, vårtbjörk, rönn, sälg, asp, 

häggmispel, tall, oxel och gran. Buskskiktet är relativt utvecklat och består av idegran, en, 

kaprifol, nypon och hallon. I fältskiktet finns arter som nejlikrot, hundäxing, blåbär, stensöta 



 

 

  

Naturvärdesinventering Brunnsbergsskogen 2016 Sida 9 av 15 

m.m. Den allmänna förekomsten av död ved utgör substrat för vedsvampar. I objektet finns 

bland annat fnöskticka, björkticka, sprängticka, tegelticka, platticka, styvskinn, raggskinn, 

purpurskinn, lilakrös och gullkrös. Bland fågelarter som observerades kan större hackspett, 

ringduva, rödhake, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare nämnas. Två naturvårdsarter noterades, 

murgröna och idegran, vilka är klassade som signalarter.    

Objektet bedöms ha visst artvärde och visst biotopvärde. Den sammanvägda 

bedömningen för objektet ger naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 

Blandskog med förekomst av stående och liggande död ved i naturvärdesobjekt 2. 

                     

 

3. Skog och träd      

Naturvärdesklass: 3 

Naturvårdsarter: Idegran. 

  

Objektet är cirka tre hektar stort och består av en näringsfattig bokskog med inslag av ek.   

    Andra arter i det flerskiktade trädskiktet är vårtbjörk, rönn, sälg, tall, gran, sötkörsbär och 

druvfläder. Andelen död ved är i detta objekt mindre än i objekt 2, dock förekommer 

högstubbar och en del liggande död ved främst i den norra delen av naturvärdesobjekt 3. En 

stor del av den liggande döda veden är uppsågade vindfällen och avverkade träd som tycks 

vara lämnade i naturvårdssyfte. Av svampar påträffades bland annat fnöskticka, björkticka, 

eldticka, sprängticka, stubbhorn, purpurskinn, lilakrös, ekkrös och gullkrös. Större hackspett, 

ringduva, rödhake, gärdsmyg, nötväcka, trädkrypare och entita utgör ett urval av de 

fågelarter som observerades i detta objekt. Idegran som är en signalart påträffades i objektet 

och noterades på två olika platser.   

Objektet bedöms ha visst artvärde och visst biotopvärde. Den sammanvägda 

bedömningen för objektet ger naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde. 
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Den norra delen av Brunnsbergsskogen genomkorsas av ett flertal stigar. Foto visar en strövstig som går genom 

den glesare bokskogen i utredningsområdets identifierade naturvärdesobjekt 3. 

 
Generellt biotopskydd 

Ingen biotop skyddad enligt det generella biotopskyddet påträffades inom 

utredningsområdet. Stenmurar noterades i naturvärdesobjekt 2 och 3, men faller inte inom 

ramen för det generella biotopskyddet då de inte är belägen inom eller i direkt anslutning till 

jordbruksmark. Ett kortare grävt dike finns i den västra delen av utredningsområdet, men 

faller inte heller under generellt biotopskydd på grund av att det inte ligger i jordbruksmark.  

En stenmur löper genom en del av naturvärdesobjekt 2 men skyddas inte av det generella biotopskyddet.  
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Naturvårdsarter 

Under inventeringen påträffades sammanlagt två naturvårdsarter (bilaga 1 och figur 4). De 

två arterna är murgröna och idegran som båda är klassade som signalarter och idegranen är 

även fridlyst i Hallands län. Murgröna påträffades växande på björkar på en plats i 

naturvärdesobjekt 2, medan idegran påträffades på totalt sex olika platser, med fyra 

fyndplatser i naturvärdesobjekt 2 och två fyndplatser i naturvärdesobjekt 3.   

Figur 4. Flygfoto med inventeringsområde, naturvärdesobjekt samt avverkat område inom utredningsområdet i 

den norra delen av Brunnsbergsskogen. Ljusgröna cirklar anger fyndplats för idegran och röd cirkel anger 

fyndplats för murgröna. Båda arterna är klassade som signalarter. 

 

 

Diskussion 
Utredningsområdet domineras av lövskog med påtagliga naturvärden, klass 3. Naturvärdet i 

området är kopplat till allmän förekomst av död ved, främst i det norra utredningsområdet.   

     Död ved finns som högstubbar med håligheter samt som liggande träd. Naturvärden är 

även knutna till det flerskiktade trädbeståndet. Förekomst av mycket gamla träd är dock 

sparsam. Det större skogsbeståndet är indelat i naturvärdesobjekt 2, som består av 

blandlövskog, samt naturvärdesobjekt 3, som utgörs av näringsfattig bokskog. Utöver dessa 

objekt finns ett mindre naturvärdesobjekt inklämt mellan två vägar i den västra delen av 

utredningsområdet; naturvärdesobjekt 1 som har visst naturvärde, klass 4.  

     Under inventeringen noterades signalarterna idegran och murgröna, som dock får anses 

vara förhållandevis svaga signalarter i regionen. Av fåglar noterades inga rödlistade arter 

eller arter upptagna i fågeldirektivet under inventeringen. Dock noterades entita som är en 
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art som var rödlistad som nära hotad (NT) 2005, men som under de senaste två 

bedömningarna, 2010 och 2015, bedömts vara livskraftig (LC) i Sverige. Entitan har uppvisat 

en minskning om minst 50 % under perioden 1975–2010 (Ottvall et al. 2008, Lindström et al. 

2011). 

    Utredningsområdet i den norra delen av Brunnsbergsskogen i Varberg befanns ha allmän 

förekomst av död ved, både i stående och liggande form. Vanligast förekommande var död 

björk och bok, där björk dominerade stående död ved och död bok var vanligast i liggande 

form. Död ved är en viktig källa till liv för många organismer och den livsmiljö som död ved 

erbjuder uppskattas av en stor mängd arter av mossor, lavar, växter, svampar, insekter, 

fåglar och däggdjur. Bland fåglar finns flera artgrupper som uppskattar den biotop som 

utredningsområdet erbjuder med flerskiktad blandad lövskog med inslag av död ved.   

   Hackspettar är en artgrupp av fåglar som uppskattar blandad lövskog med förekomst av 

död ved och en sökning på rapportsystemet Artportalen visar att arterna större hackspett, 

mindre hackspett, gröngöling och spillkråka alla är observerade i Brunnsbergsskogen under 

häckningstid. Det får därför ses som sannolikt att alla fyra hackspettarterna regelbundet 

förekommer i utredningsområdet, där förutsättningar för födosök och häckning finns. Den av 

de i området noterade hackspettarterna som är mest beroende av död ved, är Europas 

minsta hackspett, den mindre hackspetten som är rödlistad i kategorin Nära hotad (NT). Från 

Brunnsbergsskogen finns två observationer av mindre hackspett inlagda på rapportsystemet 

Artportalen som båda indikerar att häckning kan förekomma. Utöver de observationer som 

gjorts i Brunnsbergsskogen, finns ett flertal observationer som indikerar häckning i området 

söder om Varbergs simhall. Det är ett område med stor andel al, som är beläget ca 300 

meter öster om Brunnsbergsskogen och som bedöms ha lämplig biotop för mindre 

hackspett. ArtDatabanken anger att mindre hackspett behöver ca 40 hektar äldre 

lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 hektar skog för att kunna häcka 

framgångsrikt (ArtDatabanken 2016). Skogsområdena Brunnsbergsskogen - St. Jörgens 

kyrkogård - området söder om Varbergs simhall, har en area om ca 48 hektar lövdominerat 

trädtäcke, vilket utifrån ArtDatabankens uppgifter får antas vara nära miniminivån för vad ett 

häckande par mindre hackspett har för storlekskrav på häckningsbiotop. Det 

sammanhängande lövskogsområde som Brunnsbergsskogen utgör, står för ca 28 hektar av 

den totala den totala arealen på ca 48 hektar.                                         

 

Rekommendationer 

Det kan inte uteslutas att fortsatt markanvändning som minskar skogsområdet vid 

Brunnsbergsområdet kan komma att leda till att biotopen lämplig häckningsmiljö för mindre 

hackspett arealmässigt blir för liten för att arten ska kunna häcka i området. För att bedöma 

påverkan på fågelfaunan bör uppdaterad information om områdets häckfåglar inhämtas. 

I första hand bör ingrepp i naturvärdesobjekt 2 och 3 undvikas. Om ingrepp trots allt görs i 

dessa områden är det viktigt att äldre lövträd, hålträd och död ved sparas. Träd som tas ned 

bör placeras ut i området på ett naturvårdsanpassat sätt för att gynna insekter, mossor, 

svampar, lavar och fåglar. Naturvårdshöjande åtgärder bör också övervägas, vilket kan bestå 

i att skapa högstubbar och på andra sätt öka andelen död ved i området. 
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Bilaga 1. Detaljerad redovisning av artförekomst  
Detaljerad redovisning av påträffade arter som är rödlistade (RL), signalarter (SA) eller fridlysta arter (FA). 

Koordinater är angivna i Sweref 99 TM. 

 

    Art Mängd RL SA FA Ost Nord 

Idegran Taxus baccata 2 plantor  x x 6334118 334247 

Murgröna Hedera helix 1 planta  x  6334112 334269 

Idegran Taxus baccata 5 plantor  x x 6334143 334300 

Idegran Taxus baccata 5 plantor  x x 6334211 334632 

Idegran Taxus baccata 1 planta  x x 6334135 334518 

Idegran Taxus baccata 3 plantor  x x  6334111 334329 

Idegran Taxus baccata 7 plantor  x x 6334094 334319 
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Bilaga 2. Påträffade fågelarter 
Redovisning av fågelarter påträffade under naturvärdesinventeringen i norra delen av Brunnsbergsskogen 2016. 

Art Kommentar 

Björktrast  

Blåmes  

Domherre  

Entita 1 exemplar i flock med blåmes och talgoxe. 

Gråsiska  

Gråsiska  

Grönfink  

Grönsiska  

Gärdsmyg  

Koltrast  

Kråka Ett bo noterades. 

Nötväcka  

Ringduva Ett bo noterades. 

Rödhake  

Skata  

Större hackspett 2 exemplar. 

Talgoxe  

 

  

 


