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Sammanfattning  
 
Många av världens arter uppvisar idag en negativ trend och förlusten av biologisk mångfald är 
ett växande problem. Drivkrafterna bakom denna negativa trend är många men en av de 
största är förlust av habitat till följd av mänsklig utbredning. I ett försök att bromsa denna 
negativa trend har park- och naturförvaltningen i Göteborg vidtagit kompensationsåtgärder i 
naturområdet Svarte mosse som påverkats negativt av omfattande exploatering i närområdet 
där fridlysta arters livsmiljöer förstörts. Dessa åtgärder innefattade grävandet av nya dammar 
och skapandet av stående död ved och målarterna för dessa kompensationsåtgärder var mindre 
hackspett (Dendrocopos minor), större vattensalamander (Triturus cristatus) och åkergroda 
(Rana arvalis). Syftet med studien är att se om dessa kompensationsåtgärder kan väga upp en 
förlust av naturliga habitat och om målarterna för dessa åtgärder kan återfinnas i samma 
utbredning som innan exploateringen. Under studiens gång har återinventeringar gjorts i 
Svarte mosse-området för att utvärdera kompensationsåtgärdernas framgång. Studien har även 
utvärderat två väl beprövade metoder för att skapa stående död ved, nämligen ringbarkning 
och kapning av högstubbar. Resultatet av återinventeringen visar att två av de tre inventerade 
målarterna idag tycks förekomma i samma utbredning som innan exploateringen och den 
tredje tycks hålla en stabil population efter exploateringen. Detta tyder på att genom att öka 
lämpligheten i ett närliggande område kan detta kompensera för att ett ursprungligt habitat 
försvinner. Utvärderingen av metoderna för skapandet av död ved visar att under ett begränsat 
tidsspann producerar ringbarkning en något större andel stående död ved än vad kapning av 
högstubbar gör. Resultaten visar dock att skapandet av död ved är en process som tar tid, 
vilket bör beaktas vid framtida kompensationsåtgärder. Slutsatsen för denna utvärdering är att 
förlust av naturliga habitat för arterna mindre hackspett, större vattensalamander och 
åkergroda går att ersätta genom att via kompensationsåtgärder öka lämpligheten för arterna i 
närliggande områden.  
 
Abstract  
 
Many of the species around the world is following a downward going trend and the loss of 
biodiversity is a growing problem. The causes for this trend are many but one of the biggest is 
loss of habitat due to human expansion. In an attempt to slow down this trend the Park and 
landscape administration in Gothenburg has tried to compensate for habitat loss due to an 
exploitation in the nature area of Svarte mosse. The compensating measures taken in these 
areas include the digging of new ponds and the creation of standing dead wood. The focus 
species for these measures were lesser spotted woodpecker (Dendrocopos minor), great 
crested newt (Triturus cristatus) and moor frog (Rana arvalis). In this study we have revisited 
the area to evaluate these compensating measures success. To see if these compensational 
measures can compensate for loss of natural habitat by increasing the suitability of a nearby 
habitat and if the species in focus can be found in the same distribution as before the 
exploitation. The aim of the study was also to evaluate two well used methods of creating an 
increase in dead wood in an area, girdling and topping trees to high stumps. The results of 
these revisits show that two species in focus for the compensating measures seems to appear 
in the same site-frequency today as before the exploitation and the other seems to have a 
stabile site-frequency after the exploitation. The evaluation of the two methods used in 
creating dead wood showed that during a limited timeframe girdling might be slightly more 
effective in creating dead wood but that both these methods take a few years. A conclusion of 
this study is that for these focus species the loss of natural habitats can be compensated by 
increasing the suitability of a nearby area.  
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1. Inledning 
 
Jordens organismer har under sin långa historia sett ett flertal massutdöenden och många är 
övertygade om att vi i dagsläget står mitt i jordens sjätte massutdöende, katalyserat av 
människan (Barnosky et al. 2011). Denna förlust av biologisk mångfald är ett växande 
problem och bara i Sverige har antalet rödlistade arter ökar från 4273 stycken år 2015 till 
4746 stycken i år (Artdatabanken 2020). Ett av de största hoten många av dessa arter står 
inför är habitatförlust till följd av mänskliga aktiviteter och exploatering (Maxwell et al. 
2016). Även i Sverige hotas flertalet fridlysta arter av att deras habitat minskar till följd av 
mänsklig utbredning.  
 
Områden på västra Hisingen i Göteborg och kring Göteborgs hamn har under lång tid varit ett 
eftertraktat område för vidare utbredning av industriell storproduktion och har under många år 
ansetts som landets bästa logistikläge (Park- och naturförvaltningen Göteborg 2017). 
Utbredning av området har ansetts vara av riksintresse och trots närvaro av skyddsvärda arter 
har dispens erhållits från länsstyrelsen och en exploatering på totalt cirka 1 miljon 
kvadratmeter har beslutats av flera aktörer. Denna exploatering innebär en stor negativ 
påverkan på närliggande naturområden, såsom naturområdet Svarte mosse och angränsande 
Halvorsäng (se bilaga I: Bild 1). Denna negativa påverkan innefattar både ökad trafik, 
upprättande av barriärer som minskar arters spridningsmöjligheter men främst 
habitatförluster. I området Halvorsäng försvinner stora områden som tidigare ansetts som 
lämpliga habitat för bland annat mindre hackspett (Dendrocopos minor) och hasselsnok 
(Coronella austriaca). I området Kålsered, som ligger i direkt anslutning till den nordvästra 
delen av Svarte mosse-området anlades, som en del av samma detaljplan, ett logistikområde 
som omnämns som ”Logistikcentrum”. Ett flertal dammar belägna i den södra delen av 
planområdet för Logistikcentrum försvann helt och även omgivande terrestra habitat försvann 
då de omvandlades till hårda ytor såsom byggnader och vägar. Detta innebar en stor 
habitatförlust för arter vars förekomst tidigare påvisats i området, såsom åkergroda (Rana 
arvalis) och större vattensalamander (Triturus cristatus).  
 
Dispens för exploateringen gavs från Länsstyrelsen med krav på att den negativa påverkan på 
de skyddsvärda arterna i området skulle minimeras. I ett försök att minska den negativa 
effekten av habitatförlust vidtog park- och naturförvaltningen i Göteborg på uppdrag från 
fastighetskontoret kompensationsåtgärder i naturområdet Svarte mosse under 2016 (Park- och 
naturförvaltningen Göteborg 2017). Dessa åtgärder vidtogs som ett försök att kompensera 
förlust av habitat genom att öka lämpligheten av habitat i närliggande områden. På så sätt 
skall den totala arealen av lämpliga habitat i området inte minska. Målarterna för dessa 
kompensationsåtgärder var mindre hackspett, åkergroda, större vattensalamander och 
hasselsnok.  
 
1.1 Mindre hackspett  

Mindre hackspett är Sveriges minsta hackspett och har en kroppslängd på endast 15 cm. Arten 
återfinns i hela Sverige, om än i allmänhet sparsamt. Arten kan dock vara relativt vanlig i 
lokaler med stora arealer av ädellövskog. Under 1975-1990 minskade arten påtagligt i Sverige 
men har under 2000-talet stabiliserats något och i dagsläget klassas arten som nära hotad på 
den svenska rödlistan (Artbatabanken 2020).  
 
Det främsta hotet mot arten är i dagsläget förlust av habitat, främst genom avverkning och 
gallring i lövdominerade skogar (Dahlberg & Stokland 2004). Vid gallringar och vid 
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omställning från löv- eller blandskog till barrskog minskar artens födosöks- och 
häckningsbiotoper då både födosök och häckning är starkt knutna till lövträd, främst äldre, 
döende eller döda sådana (Olsson et al. 1992). Minskningen av mängden död ved i Sverige 
har pågått sen 1800-talet och det är i dagsläget en bristvara (Dahlberg & Stokland 2004). 
Minskningen beror främst på en effektivisering av skogsbruket samt ett förhindrande av 
naturligt förekommande störningar såsom skogsbrand, vindfällning och insektsangrepp. 
Minskningen av död ved leder till en minskning av vedlevande insekter vilket under 
vinterhalvåret utgör basfödan för bland annat mindre hackspett då de hackar ut insekter och 
larver ur döda grenar eller murken ved från lövträd (Wiktander et al. 1992). Mindre hackspett 
kräver döda lövträd även för sin häckning då arten inte hackar ut bohål ur levande träd som 
många andra arter av hackspett utan endast ur något murken ved (Artdatabanken 2020) (se 
figur 1). Häckningen sker då främst i högstubbar och murkna stammar av lövträd där al och 
björk verkar vara favoriter (se figur 2).  

 
Figur 1  Äldre lämpligt bo-och födosöksträd 

för mindre hackspett med äldre bohål. 
Figur 2  Bohål från mindre hackspett hackat 

ur en död björk.
 
1.2 Trädåtgärder  
Då just tillgången på stående död ved spelar en avgörande roll i bevarandet av ett flertal arter, 
främst en mängd vedlevande insekter och i förlängningen arter som den mindre hackspetten 
har möjligheten att skapa dessa strukturer på artificiell väg utforskats. Vid en process som 
kallas veteranisering påskyndas åldringsprocessen av levande träd där död ved som följd kan 
förekomma som en mindre del, till exempel ett par grövre grenar. Detta vanligen genom 
artificiella processer som simulerar naturliga störningar för träden och utgörs bland annat av 
ringbarkning av grenar eller att mekaniskt göra hål i träden (Bengtsson et al. 2012). Det finns 
dock även metoder för att skapa död ved i form av hela träd, torrakor och högstubbar. En väl 
praktiserad metod för att avsluta livet på ett träd är att stammen ringbarkas (Aulén G 1991). 
Metoden skapar ett gynnsamt habitat för en mängd olika vedlevande insekter och skapar på så 
sätt även en födokälla för hackspettar. Metodens tillämpning för skapande av ny död ved 
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kräver dock viss framförhållning. Auléns studie visar att endast 50% av ringbarkade björkar 
ansågs nått gynnsamt ”döendestadie” för vedlevande insekter tre år efter behandling.  
 
Kapandet av träd till högstubbar är en annan metod som används för att öka diversiteten av 
vedlevande insekter och andra organismer knutna till detta substrat (Hjältén et al. 2007). 
Metoden anses effektiv och tillämpas flitigt i dagens skogsbruk för att minska förlusten av 
biodiversitet i samband med gallringar och hyggesavverkning. 
 
Båda metoderna skapar stående död ved och då även gynnsamma habitat för vedlevande 
insekter. Vid ringbarkning skapas dock ofta ett större antal mikrohabitat för vedlevande 
insekter än vid högkapning och ett ringbarkat träd hyser ofta ett större antal arter av 
vedlevande insekter än en högstubbe (Aulén 1991). Detta leder till att ringbarkade träd ofta är 
gynnsamma för mindre hackspett under en längre period än högstubbar.  
 
1.3 Större vattensalamander  
Större vattensalamander finns i stora delar av Sverige men under de senaste decennierna har 
arten försvunnit från många lokaler. Den underliggande orsaken till artens tillbakagång är inte 
helt utredd men habitatförstörelse anses vara en de främsta orsakerna (Denoël 2012). Arten 
har ett starkt behov ett ganska komplext skogslandskap med flera småvatten som är 
sammanbundna av äldre lövskog (Malmgren 2001). Denna biotop är idag ganska sällsynt och 
förekommer fragmenterat i landskapet. Biotopen är eftertraktad av den större 
vattensalamandern då den till större delen av året lever på land och då oftast söker sig till 
gömmor under mossbeklädda stenar, stubbar, murkna trädstammar och i blockterräng.   
 
I södra Sverige är arten än idag relativt vanligt förekommande. Dock uppträder arten ofta på 
relativt isolerade lokaler vilket begränsar möjligheten till en fungerande metapopulation då 
arten har en begränsad spridningsförmåga (Artdatabanken 2020). Detta befaras leda till att 
delpopulationer blir isolerade och sårbara för eventuella störningar. 
 
Större vattensalamander ingår i klassen groddjur och både leker och reproducerar sig i 
permanenta småvatten (Malmgren 2002). Liksom på omgivande skogsområde har arten en del 
specifika krav på lämpliga småvatten, främst avsaknad av fisk (Miró et al. 2017). Utsättning 
av fisk i tidigare fiskfria småvatten som används för artens reproduktion är det största hotet 
mot enskilda populationer. Under larvernas långa akvatiska stadie faller de lätt offer för en 
mängd rovdjur såsom olika insektslarver men främst fisk. Arten verkar undvika småvatten 
med fisk under lekperioden i områden där alternativa småvatten finns.  
 
1.4 Åkergroda 
Åkergrodan är en av Sveriges vanligaste grodor och återfinns i stort sett i hela landet med 
undantag för fjällkedjan (Artdatabanken 2020). Denna relativt omfattande utbredning beror på 
att åkergrodan är något mer generell i val av habitat än flertalet andra grodarter. Arten 
förekommer i sumpmarker, mossar och småvatten i skogsmiljöer där den återfinns både i 
barr- och lövskog. Arten förekommer ofta tillsammans med vanlig groda, vilken den har en 
stor morfologisk likhet med. Under lekperioden som inträffar på våren är arterna dock något 
lättare att skilja åt då arterna har vitt skilda lekläten och hanar av åkergroda kan anta en 
blåaktig lekdräkt. Åkergrodor är något tåligare och mer anpassningsbara till förändringar i 
miljön än till exempel vanlig groda och specifikt försurning av vattenmiljön har visats 
påverka vanlig groda negativt i en större utsträckning (Söderman 2006). 
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1.5 Kompensationsåtgärder genomförda 2016  

Kompensationsåtgärderna vidtagna för att öka lämpligheten för mindre hackspett syftade till 
att skapa en ökad mängd stående död ved i området (Park- och naturförvaltningen Göteborg 
2017) och i förlängningen öka mängden vedlevande insekter och skapa gynnsamma 
häckningsförhållanden för mindre hackspett. Detta genom att högkapa och ringbarka lövträd, 
främst björk men även asp, rönn och sälg. Totalt högkapades 650 träd på en höjd mellan 2,5-6 
meter (figur 3 & 4) och cirka 400 träd ringbarkades (se bilaga I bild 2).  Ringbarkningen 
skedde med två alternativa metoder, antingen som ett brett band runt stammen eller som två-
tre smala band runt stammen (figur 5 & 6).  
 

 
Figur 3 björkar kapade till högstubbar. Foto: 

Emil Nilsson 
         Figur  4  Björk kapad till högstubbe

 
Figur 5 Björk ringbarkad brett band.  

Foto: Emil Nilssons 
Figur 6 Rönn ringbarkad två tunna band. 
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I området Kålsered, som ligger i direkt anslutning till den nordvästra delen av Svarte mosse-
området genomfördes under 2016 även kompensationsåtgärder med två arter av groddjur som 
målarter, åkergroda och större vattensalamander. Norr om Logistikcentrum grävdes två nya 
dammar. Dammarna placerades i naturligt fuktiga sänkor för att på så sätt skapa permanenta 
vattensamlingar. Den nordligaste av de två dammarna är cirka 400 m2 och den södra dammen 
cirka 100 m2. Området har sedan tidigare två dammar som grävts i kompenserande syfte för 
förlust av habitat för områdets groddjur (se figur 7).  
 

 
Figur 7. Grävda dammar i området Kålsered. Områdesmarkerade dammar grävda 2016 och 

stjärnmarkerade dammar från tidigare kompensationsåtgärder. 
 
Åtgärder har även vidtagits för att öka Svarte mosse-områdets lämplighet som habitat för 
hasselsnok genom bland annat röjning av ljunghedar, röjning av naturliga övervintringsplatser 
och även skapandet av nya övervintringsplatser. Utvärderingen av dessa 
kompensationsåtgärder behandlas dock inte i denna studie.  
 
Mindre hackspett och större vattensalamander inventerades 2015, innan 
kompensationsåtgärderna vidtagits i området, och en återinventering av arterna gjordes 2017. 
Åkergroda inventerades endast vid inventeringstillfället 2017. Återinventeringen angås för 
nära inpå åtgärderna för att kunna dra några slutsatser och en utvärdering vid ett senare 
tillfälle föreslogs (Park- och naturförvaltningen Göteborg 2017).   
 
 
1.6 Syfte och frågeställningar  

Idag är ett av de största hoten mot en mängd olika arter habitatförlust. Därför syftar denna 
studie till att utvärdera hur väl naturliga habitat som förlorats kan ersättas genom 
kompensationsåtgärder som ökar lämpligheten av närliggande habitat.  
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- Kan populationen av mindre hackspett, med hjälp av kompensationsåtgärder, hållas 
stabil i Svarte mosse-området, trots en förlust av ursprungliga habitat? 
 

- Kan ringbarkning och kapning av högstubbar skapa fler lämpliga bo- och födosöksträd 
för mindre hackspett?  
 

- Kan populationen av åkergrodor bibehållas i Svarte mosse-området trots att naturliga 
habitat ersatts med skapade? 
 

- Har populationen av större vattensalamander samma utbredning i Svarte mosse-
området efter att naturliga habitat ersatts med skapade till följd av en exploatering?  

 
Ringbarkning och kapande av högstubbar är metoder för skapandet av död ved som idag 
används i stor utsträckning av förvaltningar inom Göteborgs Stad och ett stort intresse finns i 
utvärderingen av deras effektivitet.  
 

- Inom ett tidsspann på fyra år, finns det skillnad i andelen nyskapad död ved mellan 
metoderna ringbarkning och kapande av högstubbar?  
 

 
2. Metod 
 
2.1 Mindre hackspett  

Ett kartskikt över Svarte mosse-området skapades i programmet MapInfo. Utifrån data från 
tidigare inventeringar och över åtgärder som erhållits från park- och naturförvaltningen 
områden delades området upp i sju delområden (se bilaga I: bild 3). Fem av dessa delområden 
täcker områden inom vilka trädåtgärder (ringbarkning och kapning av högstubbar) vidtagits 
medan två delområden täcker icke-åtgärdade områden och fungerar som kontrollområden. De 
sju delområdena valdes även ut så att de täcker områden som tidigare inventerats för lämpliga 
bo- och födosöksträd för mindre hackspett.  
 
 
2.1.1. Inventering mindre hackspett - Individer 

Inom varje delområde ritades taxeringslinjer ut med fasta ”stopp-punkter” för en kombinerad 
punkt- och linjetaxering (se bilaga I: bild 4). Taxeringslinjerna placerades så att utifrån 
antagandet om att inventeraren kan avläsa ett område med en radie på 50 meter i skogsmiljö 
skall hela delområdet kunna anses som avläst (Blank 2016). Stopp-punkterna placerades med 
100 meters mellanrum. Kartskiktet med utritade delområden, taxeringslinjer och punkter 
laddades ner till det mobila kartsystemet iGIS som i fält fungerade som GPS.  
 
Varje område inventerades under fyra olika tillfällen mellan 20:e april och 6:e maj. Datum för 
inventeringarna valdes ut för att så väl som möjligt sammanfalla med datumen för 
inventeringen år 2015 men anpassades något efter väder. Inventeringen skedde på 
förmiddagarna under vindstilla dagar då kraftig blåst försämrar förutsättningarna att höra 
fåglarna (Blank 2016).  
 
Under inventeringen startade inventeraren vid första stopp-punkten, stod där stilla i tre 
minuter och lyssnade efter trummande eller andra läten från mindre hackspett. Inventeraren 
var även utrustad med en kikare och spejade runt om sig. Klockslaget då inventeraren anlände 
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till och sedan lämnade punkten noterades på medtaget fältprotokoll (se bilaga II). Efter tre 
minuter promenerade inventeraren i ett stillsamt tempo (ca 4 km/h) vidare till nästa punkt, 
noterade ankomsttid, stod still och lyssnade och spejade och så vidare tills alla punkter 
besökts. Lyssnandet och spejande fortskred även under förflyttningen mellan punkterna. 
Linjerna mellan stopp-punkterna hölls så raka som möjligt i den mån terrängen tillät. 
Individer av mindre hackspett som observerades, antingen visuellt eller audiellt noterades vid 
tillhörande stopp-punkt eller ”mellan-linje”. Även individer av större hackspett noterades.  
 
 
2.1.2. Inventering mindre hackspett - Lämpliga träd 

De delområden som ritats ut i kartprogrammet MapInfo inventerades i fält för lämpliga bo- 
och födosöksträd för mindre hackspett genom att inventeraren promenerade i ett 
serpentinmönster genom området och noterade alla träd som ansågs lämpliga. Träd som anses 
som lämpliga bo- och födosöksträd för mindre hackspett är framför allt stående döende eller 
döda lövträd (Olsson et al. 1992). Mobil-applikationen iGIS användes för att inventeraren 
skulle hålla rätt kurs inom området och inte korsa sin egen väg. Varje träd som ansågs 
lämpligt undersöktes även visuellt efter tecken på hackspettsaktivitet såsom bohål eller 
födosökshack. Vid fynd av bohål användes en tumstock för att mäta hålets diameter för att 
säkerställa om upphovsmakaren till hålet varit en mindre eller större hackspett. Mindre 
hackspett hackar ut ett bohål med en diameter på cirka tre cm medan bohål från större 
hackspett har en diameter på cirka fem cm. (Lunds Universitet 2020) Alla döda eller döende 
träd, torrakor och högstubbar av björk, asp, al, rönn och sälg som observerats, och ansågs 
lämpliga inom delområdena noterades på medtaget fältprotokoll (se bilaga 6). Även orsaken 
till trädens död noterades, om de blivit åtgärdade eller dött naturligt. Varje träds GPS-
koordinat noterades och även eventuella spår av hackspettsaktivitet. Varje område besöktes 
under ett tillfälle i cirka två timmar.  
 
 
2.2 Inventering Groddjur 
Utifrån data från tidigare inventeringar och åtgärdade områden valdes åtta lokaler med 
dammar ut för groddjursinventering (se bilaga III). Vid tidigare inventeringar har arterna 
inventerats på ett större antal lokaler men vid återinventeringen 2017 ansågs endast åtta 
lokaler vara lämpliga för större vattensalamander då flertalet tidigare inventerade lokaler 
uppvisade en närvaro av fisk och valdes därför bort. Årets inventering innefattar samma åtta 
lokaler. Två av dessa var dammar som anlades under kompensationsåtgärderna 2016, två 
dammar har grävts under tidigare kompensationsåtgärder och fyra är naturliga dammar som 
fungerar som referensområden. Samma lokaler inventeras för förekomst av både åkergroda 
och större vattensalamander.  
 
Inventeringarna skedde vid samma tillfällen och genom liknande inventeringsmetoder. Totalt 
besöktes varje lokal vid fyra tillfällen, under dagtid den 8:e och den 15:e april och nattetid den 
9:e och den 14:e april. Datumen för inventeringarna valdes ut för att så väl som möjligt 
sammanfalla med datum för 2017 års inventering. Dagtidsinventeringarna skedde mellan 
klockan 9 och klockan 13 på förmiddagen och nattinventeringarna skedde mellan klockan 22 
och klockan 01.  
 
Groddjuren inventerades genom visuell observation både dag- och nattetid. Enligt metoder 
från Malmgren et al. (2005) inventerades groddjuren under nattetid genom att inventeraren 
sakta gick längs strandkanten utrustad med en stark ficklampa. Ett kort stopp på cirka 30 
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sekunder gjordes med cirka fem meters mellanrum och strandkanter genomsöktes noggrant. 
Varje observerad individ av åkergroda och större vattensalamander noterades på medtaget 
fältprotokoll (se bilaga IV) och könsbestämdes även vid möjlighet. Förekomsten av andra 
groddjur observerades och noterades. Åkergrodorna artbestämdes både visuellt men även 
genom att lyssna efter artens spelljud.  
 
Under dagtid genomsöktes strandkanterna med liknande metod och observerade individer 
noterades. Under dagtid noterades även äggsamlingar från grodor som om möjligt 
artbestämdes. Endast nylagda äggsamlingar artbestämdes då åkergrodans ägg läggs med ett 
klart geléhölje som med tiden blir grumligare jämfört med den vanliga grodan vars ägg har ett 
grumligt geléhölje redan när äggen läggs (Naturskyddsföreningen 2014).  
 
 
2.3 Analyser 
 
2.3.1 Mindre hackspett – Individer  

Data från inventeringen med observationer av individer och spår av mindre hackspett 
sammanställdes i Excel. Underlaget ansågs för tunt för vidare analysering och jämfördes 
endast deskriptivt med data från tidigare inventering. 
 
 
2.3.2 Mindre hackspett – Lämpliga träd  

Insamlad data sammanställdes i Excel där antalet lämpliga bo- och födosöksträd inom 
respektive delområde jämfördes med antal lämpliga träd inom respektive delområde från 
inventeringen 2015 och en eventuell ökning räknades ut. Då de inventerade delområdena 
skilde sig något i storlek så räknades ökningen av antal lämpliga träd ut per hektar.  
 
Ett Shapiro-Wilk test genomfördes i SPSS för att testa om insamlad data var normalfördelad. 
Utifrån resultat av detta test valdes ett Mann-Whitney U-test, vilket är ett icke-parametriskt 
test, för att se om det förekommer en signifikant skillnad i ökningen av antal lämpliga träd 
mellan åtgärdade områden och kontrollområden. Gränsvärde för signifikans p ≤ 0.05, n1= 5 
n2= 2.  
 
Data på det totala antalet lämpliga träd inom de fem åtgärdade delområdena vid inventeringen 
2015 och återinventeringen 2017 sammanställdes och medelvärdet av dessa två inventeringar 
jämfördes med medelvärdet av de totala antalet lämpliga träd inom de åtgärdade delområdena 
2020. Resultatet presenterades i ett linjediagram för att följa ökningen över tid.  
 
Trädåtgärdernas effektstorlek året efter, respektive fyra år efter åtgärderna vidtogs räknades ut 
med hjälp av ett Cohen´s D – effect size for T-test med formeln 𝑑 = $%&''

()*+,)*-)
- 	

. Gränsvärde för 

effektstorlek:  liten effekt £ |0.2|, medelstor effekt £ |0.5|, stor effekt £ |0.8|.  
 
Alla de åtgärdade träden som återfanns under inventeringen klassificerades inte som lämpliga 
bo- och födosöksträd för mindre hackspett. Detta beror främst på att de inte hunnit tillräckligt 
långt i processen mot att bli död ved. För att bli gynnsamma för mindre hackspett bör en del 
vedlevande insekter börjat angripa trädet (Aulén 1991). Andelen återfunna träd som 
klassificerats som döda inom de alternativa åtgärdsmetoderna (högstubbar, bred ringbarkning 
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och tunn ringbarkning) sammanställdes i cirkeldiagram för att skapa en uppfattning om 
skillnad i effektivitet.  
 
 
2.3.3 Groddjur 

Insamlad data från inventeringen kring groddjuren sammanställdes i Excel. Då ingen 
inventering av åkergroda genomfördes 2015 kan relationen mellan artens förekomst innan och 
efter exploateringen inte analyseras. För att skapa ett uppfattning om åkergrodor i stället 
förekommer i samma utsträckning i år som vid inventeringen 2017 sammanställdes 
lokalförekomsten i två cirkeldiagram.  Antal individer observerade vid varje lokal jämfördes 
mellan inventeringen 2017 och 2020 med hjälp av ett teckentest för att undersöka om 
individantalet ökat eller minskat.  
 
Större vattensalamander inventerades 2015 och endast en individ observerades. Även under 
årets inventering observerades endast en individ. Underlaget anses för tunt för vidare 
analyser. 
 
  
3. Resultat  
 
3.1 Mindre hackspett - Individer  

Vid inventeringen av mindre hackspett observerades en individ i delområde 6, vilket är ett 
område inom vilket kompensationsåtgärder vidtagits (se bilaga 3). Under inventeringen 
noterades även ett flertal bohål från mindre hackspett, dessa var dock till största delen äldre 
bohål och endast ett kunde utan tvivel dateras till efter kompensationsåtgärderna 2016 (se 
tabell 1).  

 
Tabell 1. Observationer av  mindre hackspett vid inventeringen 2020. 

 
När arten inventerades 2015 noterades ett häckande par i delområde 7 (se bilaga 3).  
 
 
3.2 Mindre hackspett - Lämpliga träd 

Sju delområden har inventerats för lämpliga bo-och födosöksträd för mindre hackspett. Antal 
träd som noterats som lämpliga jämfördes med data från liknande inventering från 2015 (se 
tabell 2). Totalt noterades 300 träd som lämpliga bo- och födosöksträd för mindre hackspett. 
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Tabell 2. Ökning i antal lämpliga träd från 2015 till 2020. Områden 1-3, 5 & 6 är åtgärdade områden 

inom vilka kompensationsåtgärder vidtagits. Område 4 & 7 är kontrollområden. 
 
Ökningen av antal lämpliga träd inom de åtgärdade områdena jämfördes med ökningen av 
antal lämpliga träd i kontrollområdena i ett Mann-Whitney U-test. Ingen signifikant skillnad 
uppvisades (Mann-Whitney U, median åtgärdade områden = 42, kontrollområden = 4,5, U = 
0.000 n1 = 5 n2 = 2, p = 0,053).  
 
Delområdena inventerades för lämpliga bo- och födosöksträd 2015 men även 2017. 
Medelvärdet av antalet lämpliga träd 2015, 2017 och 2020 presenteras i figur 8. 
 

 
Figur 8. Medelvärdet ±  standard error av antal lämpliga bo- och födosöksträd för mindre hackspett 

inom de åtgärdade områdena 2015, 2017 & 2020. Medelvärde 2015 = 13± 4,118, 2017 = 24± 10,970, 
2020 = 52± 3,479, n1=n2=n3 = 5. 

 
Åtgärderna för att öka antalet lämpliga bo- och födosöksträd uppvisar ett år efter behandling 
(2017) en medelstor effektstorlek (d = - 0,616). Fyra år efter behandling (2020) uppvisas en 
mycket stor effektstorlek (d = - 4,544).  
 
3.3 Trädåtgärder  
Alla åtgärdade träd som återfanns vid inventeringen klassificerades inte som lämpliga bo- och 
födosöksträd för mindre hackspett. Främst för att de inte hunnit tillräckligt långt i processen 
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mot att bli död ved av tillräcklig kvalité. Av 95 återfunna träd som ringbarkats ansågs 57% 
kunna klassificeras som döda (se figur 9). Av 169 återfunna högstubbar klassificerades 41% 
som döda (se figur 10).  
 

 
Figur 9. Andelen  återfunna ringbarkade träd 

som klassificeras som levande och  döda. 
 n = 95.                      

Figur 10. Andelen  återfunna åtgärdade 
högstubbarna som klassificeras som levande 

och  döda. n = 169. 
 
Av 95 återfunna träd som åtgärdats med ringbarkning var 39 behandlade med ett brett band 
och 56 med två till tre tunna band. Av de träd som behandlats med ett brett band kunde 68% 
klassificeras som döda (se figur 11) medan av de träd som behandlats med två till tre tunna 
band kunde 47% klassificeras som döda (se figur 12). 
 

 
Figur 11. Andelen återfunna träd som 

ringbarkats med ett brett band som klassificeras 
som levande och  döda. 

 n = 39. 

Figur 12. Andelen återfunna träd som 
ringbarkats med två till tre tunna band som 

klassificeras som levande och  
 döda. n = 56. 

 
 
3.3 Groddjur 
Under årets inventeringen kunde vuxna individer av åkergroda observeras på fem av åtta 
lokaler (se figur 13). Vid inventeringen 2017 användes även artbestämningsbara äggsamlingar 
som indikation på artens förekomst. Vid årets inventering noterades äggsamlingar på tre 
lokaler, varav en där inga vuxna individer observerats. Totalt noterades artens förekomst på 
sex av åtta lokaler.  

 



 

 14 

Figur 13. Medelantalet ±  standard error av antalet vuxna individer av åkergroda observerade på 
inventerade lokaler. Medelvärde lokal 1:1 = 0,5 ±  0,5, 1:2 = 0,25 ± 0,25, 1:4 = 0,5 ± 0,289, 1:5 = 3 

± 1,779, 1:6 = 0,5 ± 0,5. På lokalerna 1:3, 2:1 och 2:2 noterades inga vuxna individer.  
 
Vid inventeringen 2017 påvisades arten på 11 av 15 lokaler (se tabell 3). Endast åtta av dessa 
lokaler inventerades 2020 (se tabell 4 & bilaga 7).  Val av lokaler baserades på vilka som 
bedömdes lämpliga för större vattensalamandern då de båda arterna inventerades under 
samma tillfälle.  

 
Tabell 3. Total förekomsten av åkergroda och övriga groddjur under inventeringen 2017 (Ahlén J. 

2017). 
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Tabell 4. Total förekomst av åkergroda och övriga groddjur under inventeringen 2020. 

 
Andelen inventerade lokaler som påvisar förekomst av åkergroda vid årets inventering 
jämfört med inventeringen 2017 presenteras i figur 14.  

 
 

Figur 14. Andelen inventerade lokaler på vilka förekomst av åkergroda observerats vid inventering 
2017 och 2020. n2017 = 11, n2020 = 8. 

 
Vid ett teckentest jämfördes antalet observerade individer på de inventerade lokalerna och en 
antydan till en minskning i antal individer uppvisades, dock inte signifikant (p = 0,219) (se 
figur 15).  

 
Figur 15  Teckentest för antal observerade individer jämfört mellan 2017 och 2020. + = Lokaler med 
fler individer 2020, - = lokaler med färre individer 2020, x = samma antal individer 2017 och 2020. 

 n = 6. p = 0,219 
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Under årets inventering av större vattensalamander kunde arten endast observeras på en av de 
åtta inventerade lokalerna. Fyndet gjordes i den nordligaste av de åtgärdade lokalerna, lokal 
1:3 (se bilaga 7). 2015 inventerades 14 lokaler, där arten observerades på en av dessa. Vid 
återinventeringen 2017 inventerades arten på åtta lokaler och kunde då observeras på en lokal, 
1:6, en damm som grävts ut vid tidigare kompensationsåtgärder och en trolig individ kunde 
observeras i lokal 1:3, dock kunde individen inte säkert artbestämmas.  
 
 
4. Diskussion  
 
4.1 Resultat – Mindre hackspett & Groddjur  
Inventeringarna i Svarte mosse-området har överlag gett genomgående positiva resultat, i den 
mån som går att utläsa ur den begränsade möjligheten till analys som ett begränsat antal 
datapunkter erbjuder. Både mindre hackspett och större vattensalamander tycks förekomma i 
liknande utbredning i år som före exploateringen, dock kan ingen statistisk slutsats med 
säkerhet dras. Under inventeringen observerades endast en individ av mindre hackspett inom 
de utvalda delområdena som ligger i den södra delen av Svarte mosse-området. Vid ett besök 
i Kålsered, som ligger i den norra delen av Svarte mosse-området kunde ytterligare en individ 
av mindre hackspett observeras, dock väl utanför inventeringsområdena. I skogsområdet kring 
Kålsered kunde även bohål från spillkråka (Dryocopus martius) konstateras och under 
inventeringen av lämpliga bo- och födosöksträd för mindre hackspett observerades individer 
av större hackspett vid ett flertal tillfällen. Trots att arterna har en viss skillnad i krav på 
habitat kan området i sin helhet ses som relativt gynnsamt för hackspett. Troligen finns även 
ytterligare individer av mindre hackspett inom Svarte mosse-området som inte upptäckts 
under inventeringen. Att den observerade individen av mindre hackspett observerades i 
delområde 6 bådar gott för kompensationsåtgärderna då detta är ett delområde inom vilket 
åtgärder vidtagits.  
 
Då åkergroda inte inkluderades i inventeringen 2015 går det inte att tydligt utvärdera hur 
populationen påverkats av förlusten av sitt naturliga habitat. De nyskapade habitaten verkar 
däremot kunna bibehålla en population av åkergroda i samma lokalfrekvens under ett antal år 
då arten tycks förekomma i samma utbredning i år som vid inventeringen 2017. En svag 
antydan till att antalet individer som observerats på lokalerna minskat från 2017 till 2020 
uppvisades vid ett teckentest men detta var inte signifikant. De äggsamlingar som 
observerades vid inventeringarna under dagtid användes endast i syfte att påvisa artens 
förekomst på lokalen. Detta främst för att artbestämningen av äggsamlingarna endast var 
möjlig på relativt nylagda äggsamlingar då åkergrodans geléhölje blir grumligare med tiden 
och då mycket svåra att skilja från den vanliga grodans (Naturskyddsföreningen 2014). 
Äggsamlingar som noteras vid första inventeringstillfället kan ha översetts vid kommande 
inventeringstillfälle då de blivit oskiljbara från den vanliga grodans äggsamlingar.  
 
Den positiva tolkning av resultaten från inventeringen bör vara något försiktig då denna studie 
endast undersökt om arterna finns kvar i samma utbredning i området och om de påverkats av 
en förlust av naturliga habitat och inte hur de kommer att påverkas av andra störningar som 
uppstår när exploateringen fortgår såsom ökad trafik, föroreningar och minskade 
spridningsmöjligheter.  
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Just minskad spridningsmöjlighet är ett stort problem i områden som exploateras för 
mänskliga syften. För en art som större vattensalamander, som har en naturligt begränsad 
spridningsförmåga, kan en relativt stor population på 500 individer ha en endast 50 procentig 
chans att finnas kvar 50 år senare om lokaler isoleras (Griffiths R. A. & Williams C. 2001). 
Under inventeringen återfanns större vattensalamander endast på en lokal och en närliggande 
lokal i vilken arten tidigare observerats var nu på väg att växa igen vilket ökar risken för att 
dammen torkar ut inom artens reproduktiva säsong, vilket kan vara en anledning till att inget 
fynd gjordes på lokalen vid årets inventering (Miró et al. 2017). Detta understryker ytterligare 
vikten av att tolka resultaten som försiktigt positiva då vattensalamandern nu finns i en 
nyskapad lokal men endast i denna. Genom att exploateringen kan ytterligare minska artens 
spridningsmöjligheter blir områdets population extra känslig mot störningar mot denna enda 
lokal och dess omgivande landmiljö. Lokalen på vilken individen av större vattensalamander 
observerades ligger endast ett tiotal meter från nästkommande lokal, vilket även denna 
grävdes ut vid kompensationsåtgärderna 2016. Lokalerna ligger väl inom spridningsradien för 
arten. Anledningen till att arten inte observerats på båda lokaler kan eventuellt bero på en 
skillnad i vattendjup, då lokalen med uppvisad artförekomst är något djupare och har då en 
betydligt mindre risk för uttorkning. Ytterligare en lokal finns inom området, dock med en 
konstaterad närvaro av fisk vilket gör lokalen olämplig för vattensalamanderns reproduktion 
(Miró et al. 2017). För att lokaler som skapades som kompensationsåtgärder för större 
vattensalamander skall behålla sin gynnsamma status för arten kan en del eventuella 
skötselåtgärder bli aktuella. Främst åtgärder mot att lokaler växer igen eller torkar ut och 
invandring eller inplantering av fisk.  
 
4.2 Resultat – Lämpliga träd & Trädåtgärder 

Resultaten visar även att antalet lämpliga träd för mindre hackspett har ökat i de delområden 
inom vilka kompensationsåtgärderna i form av ringbarkning och kapning av högstubbar 
vidtagits. Detta tyder på att ringbarkning och kapning till högstubbar är ett framgångsrikt sätt 
att skapa död ved. Dock kan man ur resultaten även utläsa att denna ökning av lämpliga träd 
tar tid. De vidtagna åtgärdernas effektstorlek var flerdubblat större mellan 2015 och 2020 än 
mellan 2015 och 2017, vilket tydligt tyder på att åtgärderna skapar en större ökning främst 
efter att antal år. Detta observerades även i fält då ett antal av de ringbarkade träd som besökts 
har satt löv även denna säsongen, om än något sparsammare än omgivande träd som inte 
åtgärdats, vilket leder till att dessa träd inte kan klassificeras som död ved och inte heller som 
lämpliga för mindre hackspett (Wiktander et al. 1992). Även bland högstubbarna återfanns ett 
flertal stubbar som satt nya grenar längs stammen som även de denna säsong kommer att 
prydas med löv. Så efter fyra år har de åtgärdade träden börjat dö av, även om det finns ett 
antal som fortfarande hänger i och då något lite fler bland de träd som kapats till högstubbar. 
Resultatet stämmer väl överens med tidigare studie där tre år efter behandling cirka 50 % av 
ringbarkade björkar ansetts nå ett lämpligt stadie i nedbrytningen för vedlevande insekter 
(Aulén 1991). Auléns studie visar även att det tar något olika tid för olika behandlingar att få 
träden att duka under och även att det skiljer sig något bland olika trädslag. I denna studie 
jämfördes endast olika metoder och en signifikant skillnad mellan metodernas effektivitet 
kunde inte påvisas.  
 
Åtgärder för att skapa död ved vidtas ofta i områden där den naturliga kontinuiteten störts och 
den naturliga påfyllnaden av död ved ligger en bit bort i tiden eller förhindras av skötsel. I och 
med att olika metoder och olika trädslag ger gensvar olika snabbt finns möjligheten att vidta 
åtgärder som kommer att producera lämpligt substrat för vedlevande insekter under en längre 
tid. Genom att då välja vilka åtgärdsmetoder som skall vidtas på vilket trädslag så kan man 
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med hjälp av dessa kompensationsåtgärder skapa en relativt kontinuerligt ökning av död ved i 
ett område under en begränsad tidsperiod.   
 
4.3 Begränsningar 

Studien resulterade i ett överlag positivt resultat för de vidtagna kompensationsåtgärderna 
men resultatens styrka förminskas något av de faktum att inventeringarna skedde på ett 
begränsat antal lokaler och delområden. Vid statistiska analyser med ett kraftigt begränsat 
antal stickprov ökar risken för att begå ett typ II-fel där en nollhypotes felaktigt accepteras. 
Vid Mann-Whitney U analysen påvisades ingen signifikant skillnad mellan ökningen av 
antalet lämpliga träd i de åtgärdade delområdena och kontrollområdena. Sannolikhetsvärdet 
låg precis på gränsen men nollhypotesen, att det inte finns någon skillnad i ökningen av antal 
lämpliga träd i de åtgärdade områdena och kontrollområdena, kunde inte förkastas. Att 
sannolikhetsvärdet tangerar gränsvärdet vid ett så begränsat antal stickprov tyder dock på att 
det finns en stark trend. Detta antyder att risken att det vid detta test begåtts ett typ II-fel är 
stor.  
 
Metoderna som användes vid inventeringen av målarterna baserades till stor del på metoder 
för tidigare inventeringar av arterna inom området. Då åkergroda är en art som kan 
identifieras både visuellt och med hjälp av ett specifikt lekläte bedömdes metoden som 
pålitlig och  att inte allt för stor andel individer missats. Större vattensalamander bedömdes 
däremot som något svårare att identifiera genom att endast spana ner i vattnet och flera 
individer kan ha missats. Till framtida inventeringar av arten föreslås att arten eventuellt 
inventeras med hjälp av flaskfällor då detta kan vara ett bättre alternativ på lokaler med 
vegetation som förhindrar sikten (Malmgren et al. 2005).  
 
Vid inventeringen av individer av mindre hackspett som genomfördes 2017 besöktes 
områdena även vid ett tillfälle under mitten av juni för att inventera arten med hjälp av ljud 
från tiggande ungar i bon. På grund av tidsbegränsningen kunde en inventering vid ett 
liknande datum i år inte genomföras. Till kommande inventeringar av mindre hackspett inom 
Svarte mosse-området bör ett inventeringstillfälle förläggas i juni då detta erbjuder ytterligare 
en ljudsignal att lyssna efter och minskar risken något för att individer missas.  
 
Exploateringen kring Svarte mosse är ett omfattande projekt som startade inom vissa områden 
redan 2015 och i dag fortgår inom andra områden, främst kring Halvorsäng. Denna 
fortgående exploatering skapade en del hinder under inventeringen för mindre hackspett. 
Främst genom att delar av två delområden i dagsläget är aktiva arbetsplatser vilket gav en 
minskad framkomlighet vid inventeringen för lämpliga bo- och födosöksträd. Även vid 
inventering av individer av mindre hackspett påverkade den pågående exploateringen då 
arbetsplatserna bidrar med en enormt hög ljudvolym vilket försvårar arbetet med att lyssna 
efter trummande individer eller andra artspecifika ljud.  
 
Kompensationsåtgärderna genomförda av park- och naturförvaltningen hade förutom mindre 
hackspett, större vattensalamander och åkergroda även hasselsnok som målart. De åtgärder 
som riktades mot hasselsnok var bland annat röjning av ljunghedar och igenvuxna 
övervintringsplatser. Hasselsnok är en art ökänd för att vara svårinventerad och kräva både 
tid, skicklighet och lite tur. Då jag ansåg mig inte besitta skicklighet i inventering av just 
hasselsnok och hade en tidsbegränsning valdes arten bort för årets inventering. 
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4.4 Framtida tillämpningar  

Kompensationsåtgärderna som genomfördes i Svarte mosse-området hade som syfte att 
kompensera för förlusten av naturliga habitat. Detta genom att med olika åtgärder förbättra  
närliggande habitat som tidigare endast bedömts som mindre lämpligt för målarten till mycket 
lämpliga. Som resultaten antyder så förefaller detta möjligt. Dock tar en del av dessa 
processer involverade i att öka ett områdes lämplighet tid, medan andra skapar en relativt 
omedelbar förbättring i åtgärdade områden. Som nämnt ovan tar trädåtgärder tid medan andra 
åtgärder, som till exempel anläggandet av dammar för groddjur, uppvisar en betydligt 
snabbare effekt. Vid anläggandet av dammarna i Kålsered så uppvisades en förekomst av 
åkergroda redan kommande säsong vilket tyder på att det är en relativt snabb metod för att 
gynna arten.  
 
Vid framtida exploateringar kommer troligen andra typer av habitat och andra arter än just de 
som utvärderats i denna studie att påverkas och andra typer av åtgärder vidtas till exempel 
anläggning av stenrösen eller röjning kring äldre ekar.  Detta  leder till en svårighet i att dra 
några generella slutsatser kring fenomenet kompensationsåtgärder. Fler utvärderingar av 
andra vidtagna åtgärder krävs för att kunna dra slutsatser kring om ursprungliga habitat 
generellt sett kan ersättas genom kompensationsåtgärder. Värt att beakta till framtida åtgärder 
är dock att åtgärderna inte endast skall anpassas för målarternas ekologi utan även till andra 
aspekter, såsom att de kan ta tid innan man ser en verksam effekt. För att inte riskera att det 
uppstår ett glapp mellan att ursprungliga habitat försvinner och åtgärdade kan anses som 
lämpliga bör vissa åtgärder vidtas en väl tilltagen tidsperiod innan de ursprungliga habitaten 
försvinner. 
 
Även om ingen signifikant skillnad i andelen träd som dött mellan metoderna ringbarkning 
och högkapning kunde uppvisas inom tidsperioden så tycks ringbarkning ha skapat en något 
större andel stående död ved. Ringbarkning skapar även något fler mikrohabitat för 
vedlevande insekter vilket kan leda till att ringbarkade träd bebos av ett något större antal 
vedlevande insekter än högstubbar (Aulén 1991). Utifrån dessa två aspekter kan ringbarkning 
ses som den första rekommenderade åtgärden vid skapande av gynnsamma habitat för mindre 
hackspett. För att öka ett områdes gynnsamhet för mindre hackspett under längre period kan 
en kombination av flera åtgärdsmetoder rekommenderas då det ökar chansen för en 
kontinuerlig ökning av livsmiljöer för vedlevande insekter. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att mänskliga företaganden eventuellt kan vara en 
del av lösningen och inte endast skapa problemen. Genom att kompensera för förlorade 
habitat tycks populationer av mindre hackspett, större vattensalamander och åkergroda kunna 
behålla en stabil utbredning inom Svarte mosse-området. Även vidtagna åtgärder för 
skapandet av död ved kan sammanfattas som framgångsrika då de bidragit till att öka 
områdets lämplighet för mindre hackspett.  
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Bilagor  
 
Bilaga I: figur 1: Negativt påverkade områden vid exploatering.  
Nordligt område: Kålsered. Sydligt område: Halvorsäng. Grön områdesmarkering: Svarte 
mosse-området.  
 

 
(Källa: Park- och Naturförvaltningen Göteborg 2017). 
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Bilaga I: figur 2: Områden med åtgärdade träd, Svarte mosse-området.  

 
 

(Källa: Park- och naturförvaltningen Göteborg 2017.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 

Bilaga I: figur 3: Delområden inventering mindre hackspett. 
Områden 1-3& 5-6 – åtgärdade områden.  
Områden 4 & 7 – Icke åtgärdade områden som fungerade som kontroll.  
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Bilaga I: figur 4: Taxeringslinjer och markerade ”stopp-punkter” för inventering av mindre 
hackspett.  
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Bilaga II: Fältprotokoll vid inventering av mindre hackspett  
 
Vid inventeringstillfället var ”stopp-punkternas” koordinater ifyllda i förväg.  
 
Inventeringsprotokoll – Mindre hackspett 
 
Datum:_________    Tid:______    Söktid:___________ 
Väderförhållanden:_______________ Temperatur:________ 
 Delområde:________  
 
Kompensationsåtgärd 
     Högstubbar                  Antal:_________ 
     Ringbarkade träd         Antal:_________ 
Övrigt:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Förekomst: hane/hona - Observationsmetod (visuell/audiell) - Koordinat 
Punkt nr 1 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position  E                      N 
 

 

Linje. nr 1  

Punkt nr 2 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position  E                       N       
 

 
 

Linje. nr 2 Kl. start:           Kl. slut:  

Punkt nr 3 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position  E                        N  
 

 
 

Linje. nr 3 Kl. start:           Kl. slut:  

Punkt nr 4 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position  E                          N                 
 

 

 
Linje. nr 4 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 5 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position  E                           N      
 

 

Linje. nr 5 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 6 Kl. start             Kl. slut 
Position E                           N 
 

 

Linje. nr 6 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 7 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position E                         N 
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Linje. nr 7 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 8 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position E.                         N  
 

 

Linje. nr 8 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 9 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position E                          N   
 

 

Linje. nr 9 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 10 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position E.                          N  
 

 

Linje. nr 10 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 11 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position E                           N   
 

 

Linje. nr 11 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 12 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position E.                           N   
 

 

Linje. nr 12 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 13 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position E.                         N   
 

 

Linje. nr 13 Kl. start:           Kl. slut: 
 

 

Punkt nr 14 Kl. Start:           Kl. Slut:  
Position E.                        N  
 

 

 
Övriga arter:_____________________________________________________________ 
Kommentarer:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 28 

Bilaga III: Inventeringsprotokoll lämpliga bo- och födosöksträd för mindre hackspett  
 
Inventeringsprotokoll – Lämpliga bo- och födosöksträd för mindre hackspett 
 
Datum:_________    Tid:______________   Söktid:___________ 
Delområde:_______________  
 
Kompensationsåtgärd 
     Högstubbar                  Antal:_________ 
     Ringbarkade träd         Antal:_________ 
Övrigt:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Nr N E Trädslag Typ  Spår 
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Bilaga IV: Lokaler inventerade för groddjur  
 
1:3 – 1:4  Dammar grävda vid kompensationsåtgärderna 2016. 
1:5 – 1:6  Dammar grävda vid tidigare kompensationsåtgärder. 
1:1 – 1:2  & 2:1 – 2:2 – Naturliga dammar. 
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Bilaga V: Fältprotokoll Groddjur 
 
Inventeringsprotokoll - Groddjur 
 
Datum:_________    Tid start:________    Tid slut:__________ 
 
Väderförhållanden:_______________ Temperatur:________ 
 
Lokal:_________  Koordinater NS______ VO_______ 
 
    Kompensationsområde Kontroll 
        
Igenväxt? 1 endast vegetation i strandkant, 5 helt igenväxt 

1     2     3     4    5  
 
Individer – Större vattensalamander  
Antal hannar Antal honor Antal okänt kön 
   
   
 
Individer – Åkergroda  
Antal hannar Antal honor  Antal okänt kön  
   
   
 
Äggkluster – Åkergroda  Vanlig groda 
  
  
  
 
Övriga arter:  
    Vanlig groda     
    Vanlig padda   
    Mindre vattensalamander 
Övrigt:______________________________________________________ 
 
Kommentarer:_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 


