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Sammanfattning 

Naturcentrum AB har på uppdrag av Vara kommun genomfört en naturvärdesinventering i 
Brinkaskogen, Vara tätort. Inventeringsområdet utgörs av gran- och blandskog samt gårdsmiljön 
kring Torsgården och ett parti med före detta åkermark. Graden av naturlighet är låg i hela området 
och vegetationen karakteriseras av ett stort inslag av odlade och förvildade trädgårdsväxter samt en 
del exotiska trädslag. 

Två naturvärdesobjekt med påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3) noterades i området; 
vårdträden kring Torsgården och ett blandskogsområde i inventeringsområdets västra del. Inga 
objekt som omfattas av generellt biotopskydd påträffades men de grova lövträden kring Torsgården, 
en stenmur, en död björk med bohål av större hackspett och en stensamling har noterats som 
värdeelement. Det finns få lämpliga miljöer för hotade eller skyddade arter i inventeringsområdet. 
Gårdsmiljön kring Torsgården utgör dock en lämplig miljö för fladdermöss men gårdens storlek och 
isolerade läge i förhållande till andra lämpliga fladdermusmiljöer begränsar dess värde som tänkbar 
fladdermuslokal kraftigt. Att någon hotad fladdermusart ska förekomma i inventeringsområdet 
bedöms därför som högst osannolikt. Vid fältbesöket noterades även en råkkoloni vilken beräknas 
uppgå till mellan 60-80 par.  

Inventeringsområdet har generellt sett relativt få och låga naturvärden och de negativa effekterna av 
en eventuell exploatering bedöms därför som relativt små med avseende på biologisk mångfald. Tar 
man hänsyn till de enskilda värdeelementen lindras de negativa effekterna påtagligt. Bedömningen 
av exploateringens påverkan på råkkolonin är betydligt mer komplicerad. Råka är vanlig i Skåne och 
till viss del även i södra Halland men ovanlig i Västra Götalands län. Av denna anledning bör Vara 
kommun ändå överväga om det är nödvändigt att exploatera kärnområdena för råkkolonin i 
Brinkaskogen eller om det är möjligt att ta hänsyn till dessa i den planerade exploateringen.  
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Uppdrag 

Naturcentrum AB har på uppdrag av Vara kommun genomfört en naturvärdesinventering (NVI) i 
Brinkaskogen i centrala Vara tätort. Naturvärdesinventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS 
199000. Fastställd 2014-05-27, med följande specifikationer: 

Naturvärdesinventering på fältnivå, med detaljeringsgrad – detalj med tilläggen 4.5.3 Generellt 
biotopskydd och 4.5.4 Värdeelement samt eftersök av miljöer för skyddade arter och bedömning av 
känslighet för byggnation med förslag till lämpliga åtgärder. 

Förutom naturvärdesinventeringen har uppdraget även inkluderat en noggrann undersökning av 
råkkolonin i området. Vid fältbesöket räknades antalet bon och antalet råkindivider uppskattades. De 
delar av inventeringsområdet som utgör kärnområde för råkkoloni har avgränsats och redovisas i 
kartmaterial nedan.  

Förstudier har genomförts av Lilian Karlsson, Naturcentrum AB. Fältarbete och redovisning har 
utförts av Petter Bohman, Naturcentrum AB. Uppdraget har genomförts under våren 2016.  

 

Metodik 

Genomgång av underlagsmaterial 

Eftersök av relevanta underlag om biologiska bevarandevärden och naturvårdsintressen 

genomfördes från bland annat Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Jordbruksverket 

och Skogsstyrelsen. Därutöver begärdes och erhölls utdrag från ArtDatabankens databaser över 

rödlistade och skyddade arter (ArtDatabanken 2016).  

Fältinventering 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt Svensk Standard SS 199000 – fältnivå med 
detaljeringsgrad – detalj. Detta innebär att alla naturvärdesobjekt med en yta av minst 10 
kvadratmeter och alla linjeformade objekt med en längd av 10 m och en bredd av minst 0,5 m har 
identifierats och naturvärdesklassats. Naturvärdesklassningen har en tregradig skala med stigande 
värde: påtagligt naturvärde (naturvärdesklass 3), högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och högsta 
naturvärde (naturvärdesklass 1). Även värdeelement och objekt som kan omfattas av generellt 
biotopskydd har eftersökts samt miljöer för skyddade arter. 

Inventeringsområdet för naturvärdesinventeringen har fastställts av Vara kommun och framgår av 
figur 1.  

De naturvårdsarter som hittades presenteras i objektsbeskrivningarna nedan. Efter artnamnen finns 
ett prefix som anger vilken naturvårdskategori arten tillhör. För rödlistade arter anges deras 
hotkategori, NT, VU, EN, CR eller RE. Signalarter utsedda av Skogsstyrelsen anges med (S). Fridlysta 
arter enligt Artskyddsförordningen (2007:845) anges med (§). Artnamn utan prefix är övriga 
naturvårdsrelevanta arter.  

Inför fältinventeringen gjordes ingående studier av flygfoton som syftade till att identifiera områdets 
olika biotoper. Under en fältdag den 4 april 2016 genomströvades hela inventeringsområdet och 
samtliga biotoper med naturvärden avgränsades, beskrevs och naturvärdesklassificerades.  

Vid fältbesöket 2016-04-04 räknades även samtliga aktiva råkbon som inventeraren kunde uppfatta 
från marken. Dessutom gjordes en uppskattning av antalet råkindivider i inventeringsområdet. Detta 
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kunde göras vid ett par tillfällen då nästan alla fåglarna lyfte från träden och flög ett par varv över 
området. Utifrån bonas placering avgränsades råkkolonins kärnområden i inventeringsområdet.  

 

Resultat 

Områdesbeskrivning 

Inventeringsområdet är 2,3 hektar stort och omfattar själva Brinkaskogen och markerna runt 
Torsgården. Fyra huvudsakliga naturtyper förekommer. I Nordvästra delen dominerar en knapp 
hektar stor, planterad och mycket tät granskog. Söder om granskogen finns ett mindre bestånd 
varierad blandskog som domineras av tall, gran, ask, fågelbär och asp. I den östra delen av 
inventeringsområdet ligger Torsgården. Här karakteriseras naturen av en vildvuxen men i sen tid 
uppröjd trädgård omgiven av cirka 25 större vårdträd av främst ask, men även oxel, lönn och någon 
enstaka björk. Här finns även en del äldre gårdsbebyggelse och mindre dungar med aspsly och 
syrenbuskage. Söder om Torsgården finns en 0,3 hektar stor före detta åkermark. Åkern brukas inte 
längre och håller långsamt på att växa igen. Nordväst om Torsgården mot vårdcentralen, finns en 0,1 
hektar stor gräsyta med spridda planterade lövträd. Denna yta sköts med gräsklippare.  

Vegetationen i hela inventeringsområdet karakteriseras av ett stort inslag av odlade och förvildade 
trädgårdsväxter och även en del exotiska trädslag. Graden av naturlighet är genomgående mycket låg 
i hela området.  

Ytligt vatten i form av dammar eller diken saknas helt i inventeringsområdet.  

Kända naturvärden och tidigare inventeringar 

Inga naturvärden eller inventeringar finns noterade inom inventeringsområdet sedan tidigare. 

Naturvårdsarter 
Inga naturvårdsarter har noterats inom inventeringsområdet sedan tidigare. 

Vid fältbesöket 2016-04-04 hittades endast en egentlig naturvårdsart, nämligen lönnlav Bacidia 
rubella. Lönnlav är en signalart som indikerar på skogs- och trädbestånd med naturvärden enligt 
Skogsstyrelsen (Nitare 2000). Arten anses ha ett högt signalvärde men är inte skyddad eller rödlistad. 
Lönnlav växte på en ask och i ett syrenbuskage i östra delen av naturvärdesobjekt 1.  

Förutom råkorna (som behandlas under en egen rubrik nedan) inventerades inte fågellivet mer 
ingående än att de arter som observerades vid fältbesöket noterades. De observerade arterna var 
ringduva (1 par), tamduva (1 ropande), koltrast (1 sjungande hanne), rödhake (1 sjungande), talgoxe 
(1 par), nötväcka (1 par) och bofink (ca 5 sjungande). Vidare observerades ett äldre bohål av större 
hackspett i en död stående björk i sydvästra delen av inventeringsområdet (naturvärdesobjekt 2). 
Sannolikt häckar här ytterligare en handfull arter men troligen rör det sig mest om allmänna arter 
såsom lövsångare, svarthätta, blåmes och svartvit flugsnappare. 
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Naturvärdesobjekt 

 

Figur 1. Karta över inventeringsområdet Brinkaskogen, Vara. Observera att det inte finns några 
naturvärdesobjekt i varken den högsta klassen ”Högsta naturvärde – klass 1” eller den näst högsta 
klassen ”Höga naturvärden – klass 2” inom inventeringsområdet.  
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1. Vårdträd runt Torsgården 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – klass 3 

Dominerande naturtyp: Park och trädgård 

Biotoper: Äldre vårdträd 

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Naturvärdesobjektet utgörs av den krans av äldre vårdträd som omger Torsgårdens 

tomtmark. Sammanlagt växer här knappt 25 större lövträd; 18 askar, 3 oxlar, 2 lönnar och 1 björk. 

De flesta träden står inne i en hög häck av syren och druvfläder vilket gör att nedre delen av 

stammarna skuggas. Askarna som står utmed den sydvästra kanten av tomten står mer öppet än 

de övriga träden. Några av askarna bär spår av tidigare hamling. Fältskiktet domineras helt av 

odlade växter så som skilla, vintergäck, rosenplister och snödroppar. Utmed östra delen av 

naturvärdesobjektet finns en stenmur som avgränsar tomtmarken. Delar av objektet utgör 

kärnområde för inventeringsområdets råkkoloni. 

Biotopkvalitéer: Grova lövträd 

Naturvårdsarter: Lönnlav Bacidia rubella (S) växer på en av askarna och i enstaka syrenbuskage i 
naturvärdesobjektets östra del. Råka häckar med knappt 25 par i objektet. 

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde och visst artvärde. 

Lagligt skydd: -  

Tidigare inventeringar: - 

 

I östra delen av naturvärdesobjekt 1 växer signalarten lönnlav på en ask och enstaka syrener.  



Naturvärdesinventering Brinkaskogen, Vara - 2016-04-15  Naturcentrum AB 

 10 

2. Blandskogsbestånd 
Naturvärdesklass: Påtagligt naturvärde – klass 3 

Dominerande naturtyp: Skog och träd 

Biotoper: Blandskog  

Natura 2000-naturtyp: - 

Beskrivning: Detta blandskogsbestånd domineras av tall, gran, ask, asp och oxel men här finns även 

inslag av björk, fågelbär och hägg. Under de högre träden finns ett buskskikt med druvfläder. 

Fältskiktet domineras av förvildade trädgårdsväxter såsom skilla, järnek och idegran men även 

vilda arter som svalört. Mitt i objektet finns en död, stående björk med ett äldre bohål av större 

hackspett. Resterna av en mindre byggnad (jordkällare) utgör ett litet stenröse i centrala delarna 

objektet. Delar av objektet utgör kärnområde för inventeringsområdets råkkoloni.  

Biotopkvalitéer: Död ved, stor trädslagsblandning 

Naturvårdsarter: Råka häckar med cirka 45 par i objektet.  

Utslagsgivande värdeaspekter: Visst biotopvärde och visst artvärde. 

Lagligt skydd: -  

Tidigare inventeringar: - 

 

Naturvärdesobjekt 2 utgörs av ett blandskogsbestånd med stor trädslagsblandning. I objektet 
observerades cirka 45 råkbon.  
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Generellt biotopskydd 
Inga strukturer, så som stenmurar, diken, åkerholmar etc., som omfattas av generellt biotopskydd 
förekom i inventeringsområdet. Utmed östra kanten av Torsgårdens tomt finns en stenmur (se bild 
under naturvärdesobjekt 1) men denna löper inte i anslutning till jordbruksmark och omfattas därför 
inte av generellt biotopskydd.  

Värdeelement  
I samband med naturvärdesinventeringen observerades ett antal värdeelement, det vill säga enskilda 
strukturer med särskild betydelse för biologisk mångfald. Samtliga värdeelement ligger inom de 
avgränsade naturvärdesobjekten. Värdeelementen utgörs av samtliga grova lövträd och en stenmur i 
naturvärdesobjekt 1 samt en död björk med bohål av större hackspett och en samling stenar i 
naturvärdesobjekt 2 (se figur 2 nedan). 

 

Figur 2. Karta med de enskilda värdeelementen markerade. Observera att samtliga värdeelement 
ligger inom de avgränsade naturvärdesobjekten i figur 1.  
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Miljöer för hotade eller skyddade arter 
Det finns ytterst få lämpliga miljöer för hotade eller skyddade arter i inventeringsområdet vid 
Brinkaskogen.  

Trädgården, de gamla lövträden och äldre ekonomibyggnaderna runt Torsgården utgör dock en 
lämplig miljö för fladdermöss. Samtliga fladdermöss i Sverige är fridlysta och därmed skyddade enligt 
Artskyddsförordningen. De äldre lövträden och byggnaderna kan utgöra vilo- eller 
fortplantningsplatser för en eller några få arter fladdermöss. Trädgårdsmiljön är dessutom en lämplig 
födosöksplats. Hela gårdsmiljön runt Torsgården är dock liten och isolerad från andra lämpliga 
fladdermusmiljöer vilket kraftigt begränsar dess värde som tänkbar fladdermuslokal.  

Jag bedömer att Torsgården sannolikt hyser en eller ett par av de vanligaste arterna fladdermöss 
t.ex. dvärgpipistrell, nordfladdermus och brunlångöra. Därtill kan ytterligare en eller några få arter 
tillfälligt nyttja området som jaktmiljö, t.ex. större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus. Att 
någon hotad fladdermusart ska förekomma i inventeringsområdet bedömer jag som högst 
osannolikt.  

Råkkoloni in Brinkaskogen 
Vid fältbesöket 2016-04-04 kunde cirka 70 aktiva råkbon räknas in från marken. Det exakta antalet 
bon är svårt att ange på grund av framför allt två olika felkällor 1) Flera bon sitter ofta mycket tätt 
ihop och det är därför svårt att se om det är två eller flera bon tillsammans 2) I området finns det 
flera mycket täta granar i vilka råkorna har byggt bon. Från marken är det svårt att se alla bon i dessa 
täta granarna vilket innebär att det kan finnas ytterligare några bon som inventeraren inte kunde 
observera. Siffran 70 bon ska därför ses som ungefärlig.  

Samtliga råkbon var placerade i två relativt begränsade och närliggande kärnområden. Ett av 
kärnområdena, här kallat A, utgörs av södra delen av naturvärdesobjekt 1 (askarna utmed södra 
kanten av Torsgårdens tomt). Det andra kärnområdet, här kallat B, finns i den östra delen av 
blandskogen i naturvärdesobjekt 2. I kärnområde A noterades 24 bon och i kärnområde B noterades 
cirka 45 bon. 

Vid ett par tillfällen under fältbesöket lyfte nästan alla råkor från träden och då uppskattades antalet 
fåglar till ca 120 individer eller ca 60 par. Antalet råkor stämmer väl överens med antalet 
observerade bon.  

Utifrån boräkning och individuppskattning kan man anta att råkkolonin i Brinkaskogen uppgår till 
mellan 60-80 par.  
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Figur 3. Karta med råkkolonins två kärnområden markerade. I vardera kärnområde anges antalet 
observerade bon. 

 

Diskussion 

Känslighet för byggnation 

Naturvärden 

Inventeringsområdet runt Brinkaskogen har generellt sett relativt få och låga naturvärden. Endast två 
mindre områden med påtagligt naturvärde – klass 3 (den lägsta av tre olika naturvärdesklasser) har 
identifierats. I inventeringsområdet observerades endast en egentlig naturvårdsart, nämligen 
lönnlav. Förutom råkorna och de andra fåglarna observerades inga fridlysta eller på annat sätt 
skyddade arter.  

Eftersom naturvärdena i inventeringsområdet är låga bedömer jag att de negativa effekterna av en 
eventuell exploatering kommer bli relativt små med avseende på biologisk mångfald. Tar man hänsyn 
till de enskilda värdeelementen i respektive naturvärdesobjekt (de grova lövträden, stenmuren, 
björkhögstubben med bohål av större hackspett och det lilla stenröset) vid en eventuell exploatering 
lindras de negativa effekterna påtagligt.  
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Råkkolonin 

Exploateringens påverkan på råkkolonin är betydligt mer komplicerad. Råkan är en art som är relativt 
vanlig i Skåne och till viss del även södra Halland. Där uppskattas populationen till cirka 45 000 par 
(Kjellén 2003, Ottosson m.fl. 2012). I Västra Götaland är arten betydligt mer sällsynt och här 
uppskattas populationen till mellan 400 och 500 par (Ottosson m.fl. 2012). Den västgötska 
populationen är huvudsakligen fördelad på tre områden i länet, Vara (Vara tätort, Åsenkorset, 
Skarstad kyrka), Längjum och området mellan Tun och Sjöryd i Lidköpings och Grästorps kommuner 
(se figur 4). Råkpopulationen i Vara är i sin tur uppdelade på två till tre större kolonier, där den i 
Brinkaskogen är en av de större.  

 

Figur 4. Utdrag ur Artportalen.se över rapporterade häckningar (>20 par) av råka i Västra Götaland 
mellan åren 2000 – 2016. Kartan visar att råka häckar i tre tydliga regioner i länet där Vara med 
omnejd är ett av de starkaste fästena för arten.  
 

Råkan behöver öppna jordbruksmarker för sitt födosök och höga träd för sin häckning. Kraven på 
häckningsmiljön verkar inte vara särskilt specifika förutom att det ska finnas tillräckligt med höga träd 
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för att rymma en hel koloni. Eftersom det finns flera råkkolonier i och runt Vara kan man förutsätta 
att det finns fler lämpliga häckningsplatser än Brinkaskogen i Varas närområde.  

Man kan anta att råkorna kommer att söka sig till någon eller några andra lämpliga dungar i eller 
utanför Vara tätort om häckningsträden i inventeringsområdet avverkas. Det är dock mycket svårt att 
på förhand säga vart råkorna flyttar. Man kan tänka sig några olika scenarion. Antingen flyttar hela 
kolonin till en helt ny plats eller så flyttar råkorna till någon av de redan befintliga kolonierna. En 
annan tänkbar möjlighet är att kolonin i Brinkaskogen splittras upp i flera mindre kolonier som 
etablerar sig i mindre trädsamlingar runt om i Vara tätort.  

 

Adult råka med pinne till bobygge i näbben i Brinkaskogen.  

 
Om man finner det nödvändigt att avverka råkornas häckningsträd i Brinkaskogsområdet bör detta 
naturligtvis göras utanför häckningssäsongen för att minska skadorna på råkpopulationen. 
Häckningssäsongen är från mars (då bona börjar byggas) till början av juli (då ungarna är flygfärdiga). 
Vidare väljer ofta råkorna att övernatta i sina häckningskolonier åtminstone fram till lövfällningen 
(Malmberg 1994). Eventuell avverkning bör därför ske mellan november/december och februari.  

Samtliga vilda fåglar åtnjuter ett skydd i Artskyddsförordningen som innebär att är förbjudet att: 

1. avsiktligt fånga eller döda djur, 

2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och 
flyttningsperioder, 

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 

4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet gäller alla 
levnadsstadier hos djuren. 
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Råkan är dock varken rödlistad, minskande eller upptagen i någon av bilagorna till EU:s Art- och 
Habitatdirektiv. Därför är den inte heller med på listan över prioriterade fågelarter i 
naturvårdsarbetet som Naturvårdsverket arbetat fram i ”Handbok för artskyddsförordningen”. Av 
den anledningen föreligger det ingen direkt konflikt med artskyddsförordningen att avverka 
häckningsträden i Brinkaskogen. Eftersom råkan är en så pass ovanlig fågel i Västra Götalands län bör 
Vara kommun ändå noga överväga om det är nödvändigt att exploatera kärnområdena för 
råkkolonin i Brinkaskogen eller om det är möjligt att ta hänsyn till dessa i den planerade 
exploateringen.  
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