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Bakgrund 

Planändring för detaljplan för fastigheten Fagotten 3 har varit ute på samråd. Syftet med planändringen 

är att medge avstyckning av fastigheten så att ett nytt enbostadshus kan uppföras. Ändringen innebär 

huvudbyggnadens placering styrs med utökad prickmark (mark som inte får bebyggas). Fällning av träd 

på fastigheten regleras inte i gällande plan eller i föreslagen planändring. I det område som 

huvudbyggnad kan uppföras har tidigare ett bostadshus stått (framgår av ekonomiska 50-talskartan samt 

flygbild från ca 1960). Under samrådet inkom synpunkter från privatperson att det setts rödlistade fåglar i 

planområdet och att förtätning befarades påverka fåglar i området negativt. Med anledning av detta har 

miljökontoret ombetts göra en bedömning av risk för påverkan på rödlistade fågelarter från detaljplanen.  

Platsbesök utfördes 2021-01-25 av kommunekolog för att dokumentera de ekologiska förutsättningarna 

på fastigheten. Fågelinventering har inte utförts och platsbesöket utfördes utanför häckningssäsong.  

 

Vegetation på fastigheten:  

På den övre/östra delen av fastigheten står tre st äldre fruktträd i grupp (trol. äpple) norr om nedfarten. 

Samtliga träd är gamla med håligheter och stamskador (bild 1-3  nedan). Ett klenare men troligtvis också 

gammalt fruktträd står söder om nedfarten (bild 4 nedan). Trädet har en stamskada. På den nedre delen 

av fastigheten i höjde med befintlig byggnad står två grova äldre fruktträd (trol äpple eller päron), bild 5-6 

nedan.  

I övrigt består vegetationen i huvudsak av klippt gräsmatta. 
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Bedömning av naturvärde:  

Naturvårdsverket klassar särskilt skyddsvärda träd enligt nedan:  

Med särskilt skyddsvärda träd avses: 
a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd*. 
b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 
c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstam (enligt 
figur i rapporten). 

Naturvårdsverket, 2004, Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet, rapport 5411 

De tre träden som står i en grupp på övre delen av fastigheten kan eventuellt uppnå klassningen särskilt 

skyddsvärda träd. Miljökontoret har inte uppgifter om hur gamla träden är. Åtminstone två av träden har 

diameter över 40 cm och utvecklade håligheter/stamskador med mulmbildning, som är viktigt för 

vedlevande insekter. De två träden på nedre delen av tomten är troligtvis lite yngre, även om de är 

grova, och har inte utvecklade stamskador/håligheter på samma sätt. Det klenare trädet har en 

stamskada men inte med utvecklad hålighet. Övriga mindre träd som syns på flygbild är nedtagna.   

Även om träden inte uppnår klassningen särskilt skyddsvärda träd enligt naturvårdsverkets definition kan 

äldre träd med håligheter ändå ha betydelse för biologisk mångfald. Blommande och bärande träd (träd 

som sätter bär eller frukt) har ett värde även för insekter och fågelliv. Gamla grova träd med håligheter 

kan erbjuda häckningsmöjligheter och skydd för fåglar och livsmiljöer för många insekter.  

Påverkan på rödlistade fågelarter:  

En sökning på artportalen inom en radie av ca 500 m, på rapporter av rödlistade fågelarter under 

perioden 2017-2022 visar att 14 rödlistade fågelarter har observerats i närområdet. I en fågelinventering 

i närliggande område har även Stare (VU) rapporterats (Ekologigruppen 2021). Inga arter finns 

rapporterade från själva planområdet.  

De rapporterade arter från närområdet som främst skulle kunna påverkas av planändringen är de arter 

som är knutna till trädgårdsmiljöer och eventuellt skulle kunna häcka i fruktträden; entita, ärtsångare, 

björktrast och svartvit flugsnappare (markerade med fet stil i tabellen nedan). Träden på fastigheten är 

inte skyddade i detaljplan, vilket innebär att träden kan tas ned av fastighetsägaren inom ramen för 

normal trädgårdsskötsel. 

Ändringen i detaljplanen medför ingen skillnad i trädens skyddsstatus men kan indirekt medföra en 

större risk att träden tas ned i samband med att ny bebyggelse uppförs, samt att grön mark minskar då 

mark tas i anspråk för huvudbyggnad, komplementbyggnad och hårdgjord mark. Eftersom det är enstaka 

träd som riskerar att påverkas är risken liten att fåglarnas fortplantningsområden eller populationer 
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påverkas negativt. För att undvika att dessa arter påverkas negativt bör avverkning av träd i planområdet 

inte ske under häckningssäsong, 15 mars- 31 juli. Detta bör regleras i detaljplanens genomförandeavtal.  

 

Tabell: Utdrag ur artportalen (2022-08-09)  för rödlistade fågelarter som har observerats i närområdet  

(ca 500 m radie runt detaljplanen på land, observationer 5 år, 2017-2022) 

Rödlistad fågelart 

(artportalen 2017-2022) 

Häckningsmiljö (beskrivningar av häckningsmiljö från SLU artfakta samt 

fågeln.se) 

Tornseglare (EN) Häckar framförallt i höga byggnader/under takpannor. Påverkas ej av planändring 

Duvhök (NT) Häckar framförallt i barrskog. Påverkas ej av planändring.  

Havsörn (NT) Häckar framförallt i grova tallar nära kust. Påverkas ej av planändring 

Mindre hackspett (NT) Häckar i lövskog och blandskog. Påverkas ej av planändring 

Kråka (NT)/Gråkråka Bygger bo i träd. Inga bon finns i aktuellt planområde. Påverkas ej av 

planändring. 

Entita (NT) Häckar i hålträd och holkar, förekommer i park och trädgårdsmiljöer. 

Talltita (NT) Häckar i barr- och blandskog. Påverkas ej av planändring 

Grönsångare (NT) Häckar i bo på marken i skydd växtlighet. Finns inte lämplig miljö i planområdet.  

Påverkas ej av planändring 

Ärtsångare (NT) Kan häcka i trädgårdar, i busksnår och träd.  

Björktrast (NT) Födosöker på gräsmattor, kan häcka i träd 

Svartvit flugsnappare (NT) Häckar i hål och holkar, lövskog och trädgårdar 

Tallbit (VU) Häckar i barrskog i norra delen av landet. Påverkas ej av planändring 

Grönfink (EN) Finns i trädgårdar och parker, häckar i enbuskar eller täta granar. Påverkas ej av 

planändring 

Gulsparv (NT) Häckar i snåriga och täta skogs- eller buskområden. Påverkas ej av planändring 

Stare (VU) (ej rapporterad i 

artportalen) 

Kan födosöka på gräsmattor och häcka i hålträd.  

 

 


