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Utlåtande angående skyddade och rödlistade arter i Vråssered
Bakgrund
I samband med naturvärdesinventering och fördjupade artinventeringar av ett område vid Vråssered, Göteborg, som underlag för ansökan om inert deponi, påträffades ett antal naturvårdsarter,
varav några är skyddade och andra är rödlistade. Efter påpekande från Miljöförvaltningen, Göteborgs stad, presenteras nedan bedömningar av planerad verksamhets påverkan på utpekade arter,
samt förslag på åtgärder som kan genomföras för att minimera negativ påverkan.

Bedömningar och åtgärder
Revlummer
Revlummer är fridlyst enligt artskyddsförordningen 9 §. Det bestånd av revlummer som påträffades
vid naturvärdesinventeringen ligger strax utanför verksamhetsområdet och kommer således inte att
påverkas av ansökt verksamhet. Inte heller några indirekta effekter bedöms beröra lumrarna.
Knölskräddare
Knölskräddare är rödlistad (NT), men dess biotopkrav är dåligt kända och arten är sannolikt förbisedd. I samband med fördjupad inventering av groddjur 2019 påträffades arten i det triviala dike
som löper mellan ett sluttande kalhygge och åkermark i verksamhetsområdet västra del. Diket kommer att kulverteras längs en sträcka på 18 m, men eftersom diket som kompensationsåtgärd kommer att förlängas med en längre sträcka än så bedöms knölskräddarpopulationen inte påverkas, i
synnerhet som arten enligt personlig erfarenhet tycks klara sig bra även i störda och människopåverkade miljöer.
Groddjur
Alla svenska groddjur är skyddade enligt olika paragrafer i artskyddsförordningen. Vid den fördjupade artinventering som genomfördes 2019 hittades en ihoptorkad romklump samt enstaka yngel
av vanlig groda, vilken är fridlyst enligt artskyddsförordningen 6 §, vilket innebär att lekvattnen inte
är skyddade men att ägg, yngel och vuxna djur inte får skadas eller dödas. Bedömningen som gjordes i samband med den fördjupade artinventeringen kvarstår: Med utgångspunkt i påträffade groddjur är
bedömningen att sporadisk lek av vanlig groda sker i båda dikena, men att få av ynglen sannolikt överlever och att
det inte rör sig om viktiga lokaler för arten vare sig på lokal nivå eller i ett mer storskaligt sammanhang. Dessutom
ligger både dike 1 och större delen av dike 2 utanför verksamhetsområdet (Svedholm 2019).
Tjäder
Tjäder är upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Det finns inga fynduppgifter i modern tid i eller
nära verksamhetsområdet, däremot finns något enstaka fynd ett par kilometer åt nordost. Inom
verksamhetsområdet finns emellertid endast kalhyggen och yngre produktionsskog, varför tjäder
inte bedöms förekomma inom området och den lokala populationen torde inte påverkas av ansökt
verksamhet.
Spillkråka
Spillkråkan är rödlistad (NT) och upptagen i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1. Under naturvärdesinventeringen påträffades äldre födosöksinhack i någon enstaka tall i den västligaste delen av verksamhetsområdet, där en väg planeras. Arten bedöms dock inte häcka i området på grund av brist på lämpliga boträd, och födosök sker sannolikt endast sporadiskt. Vägdragningen bedöms därför inte ha
någon påverkan på den lokala populationen.
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Kungsfågel
Kungsfågeln är sedan 2020 års rödlista klassad som livskraftig (LC) och tillhör därmed inte längre
de fågelarter som skall prioriteras i artskyddsarbetet enligt Naturvårdsverkets tolkning av artskyddsförordningen (Naturvårdsverket 2009). Oavsett detta så bedöms artens bevarandestatus inte försämras ens på lokal nivå i samband med ansökt verksamhet eftersom arten är mycket vanlig i så
gott som alla slags barrskogsmiljöer.
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