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Sammanfattning 
Härryda kommun gav under 2017 i uppdrag åt Ecocom AB att utföra en 

naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard SS 199000:2014 med tillägget generellt 

biotopskydd, i sju utvalda inventeringsområden inom planområdet Landvetter södra. I 

uppdraget ingick även bedöma vilka hänsynsnivåer enligt kommunens naturvårdsplan som 

eventuella naturvärden motsvarar.  

Inför sammanställning av rapporten har det inkluderats information, avseende områdets 

naturvärden, som framkommit i dialog med representanter för Göteborgs Ornitologiska 

Förening samt Naturskyddsföreningen i Härryda. 

I den utförda naturvärdesinventeringen har 26 naturvärdesobjekt i klasserna 1, 2 och 3 

identifierats och avgränsats. Inventeringen och bedömningarna är gjorda på objektsnivå, att 

bedöma naturvärden på landskapsnivå har inte ingått i uppdraget. Biotoper ingående i det 

generella biotopskyddet har varit sparsamt förekommande inom inventeringsområdena. Ett 

småvatten i form av ett dike, nära ridhuset vid Björröd, är den enda påträffade biotopen som 

ingår i det generella biotopskyddet. 

   Överföringen från naturvårdsklasserna för de identifierade naturvårdsobjekten till 

bedömningsskalan för hänsynsnivåer enligt kommunens naturvårdsplan har inte varit helt 

problemfritt. En försvårande aspekt är att kommunens naturvårdsplan omfattar hela 

kommunen, medan den aktuella inventeringen omfattar sju utvalda delområden. Vad som 

varit vägledande vid överföringen från naturvårdsklasser till hänsynsnivåer redovisas under 

avsnittet Diskussion och slutsats. Av de 26 identifierade naturvärdesobjekten så bedöms fyra 

objekt ha en hänsynsnivå som överensstämmer med den kommunala naturvårdsplanen, 14 

objekt bedöms ha en hänsynsnivå som avviker från den kommunala naturvårdsplanen. 

Resterande åtta objekt utgörs av ytor som inte ingår i naturvårdsplanen.  

Sammanfattningsvis så har de sju delinventeringsområdena naturvärden som framförallt 

är knutna till vattendrag och barrskog samt delvis även till sjö och myr. Det kan konstateras 

att den sammanhängande skogen i området ger förutsättningar för en fågelfauna med 

typiska barrskogsarter samt även en mångfald gällande kryptogamer knutna till barrskog. 

Vissa av vattendragen har rikligt med strömsatta partier med låg förekomst av mänskliga 

ingrepp, vilket ger en hög variation av olika typer av strömsatta miljöer. Men området är 

även påverkat av skogsbruk, rensning av vattendrag samt närhet till bebyggelse. 
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Inledning 
Ecocom AB har 2017 på uppdrag av Härryda kommun utfört en naturvärdesinventering 

enligt svensk standard SS 199000:2014 med tillägget generellt biotopskydd. 

Naturvärdesinventeringen utförs med detaljeringsgrad översikt, vilket innebär en minsta 

obligatorisk karteringsenhet för ytor om minst 1 hektar och för linjeformade objekt minst 

längden 100 m och bredden 2 m.  

Utöver naturvärdesklassning enligt SS199001:2014 skall utredningen även visa vilka 

hänsynsnivåer enligt kommunens naturvårdsplan som eventuella naturvärden motsvarar. 

Resultatet ska vara kompatibelt med kommunens naturvårdsplan. 

Naturvärdesinventeringen är ett led i utredningsarbetet med en fördjupad översiktsplan 

för Landvetter södra.  

 

Övergripande områdesbeskrivning 

Landvetter södra är beläget söder om Landvetter tätort i Härryda kommun och omfattar ett 

område om cirka 1 400 ha. Området är idag oexploaterat, utöver områdena närmast riksväg 

40 och Eskilsbyvägen. Området avgränsas i norr av riksväg 40, i öster av flygbullergränsen 

mot Landvetter flygplats (ungefärligen Eskilsbyvägen), i söder av Yxjsön, Survesjön och 

Skärsjön och i väster av Yxsjöns naturreservat och Landvettersjön. Planområdet omfattar 

även ett område söder om riksväg 40 mellan Björrödsmotet och Dammtjärnen. För 

ungefärlig avgränsning se figur 1.  

Området har en yta omfattande strax över 1400 hektar. Stora delar av naturmiljön i 

området domineras av tall- och granskog som delvis är självföryngrad. Men påverkan från 

modernt skogsbruk är påtaglig i många av områdets skogsbestånd, exempelvis genom 

kalhyggen och åldershomogena barrträdsbestånd.  

Hällmarker är vanligt förekommande i områdets västra del, vilket delvis kan förklaras av 

den stora skogsbrand som drabbade området år 1925. Regelbundna skogsbränder har 

skapat utrymme för lövträd som björk och asp som förekommer rikligt i lövbrännor inom 

området. 

Figur 1. Utsnitt ur Vägkartan där lila markering visar planavgränsning för projektområde Landvetter södra i 

Härryda kommun, Västra Götalands län.   
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Metod 
Syftet med en naturvärdesinventering (NVI) är att inom inventeringsområdet avgränsa, 

beskriva och bedöma naturvärdesobjekt samt identifiera biotoper ingående i det generella 

biotopskyddet. Fältinventeringen utfördes av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB,  

4 juli – 3 augusti 2017.  

I en NVI på fältnivå genomförs inledningsvis en förstudie, därefter görs en fältinventering. 

I förstudien studeras tidigare dokumenterad information om naturen i aktuellt område. 

Kunskap om området inhämtas från relevanta källor.  

Naturvärdesobjekten utgörs av en dominerande naturtyp som kan tilldelas en gemensam 

naturvärdesklass. Naturtyper kan exempelvis vara äng och betesmark, skog och träd, myr, 

djup sjö, vattendrag, havsstrand eller infrastruktur och bebyggd mark. 

Bedömningen av naturvärden görs på två grunder: art och biotop, vilka sedan vägs 

samman för att ge objektet dess klass. 

Bedömning av artvärde görs på två grunder: naturvårdsarter (se faktaruta) och relativ 

artrikedom. Rödlistade arter ska tillmätas större betydelse än övriga naturvårdsarter i 

bedömningen.  

Bedömningsgrunden biotop omfattar en samlad bedömning av biotopkvalitet samt hur 

sällsynt eller hotad biotopen är. Med biotopkvalitet avses allt det som formar en biotop eller 

en livsmiljö, till exempel förekomst av störningsregimer, strukturer, element eller 

nyckelarter. Biotopens sällsynthet bedöms dels i ett regionalt perspektiv dels i ett nationellt 

och internationellt perspektiv och är kopplad till biotopens bevarandestatus. I föreliggande 

NVI har biotoper namngetts enligt Vegetationstyper i Norden (Påhlsson 1998) så långt detta 

är möjligt. De biotopvärdesaspekter som ger högst värde används för bedömning enligt 

matrisen i figur 2.  

Naturvärdesobjekt bedöms enligt en tregradig skala: 1 – högsta naturvärde, 2 – högt 

naturvärde och 3 – påtagligt naturvärde (en fjärde klass, visst naturvärde, kan användas som 

ett tillägg vilket dock inte är fallet i denna inventering) (figur 2).  

  

Fakta: Naturvårdsarter 

Skyddade arter är arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordningen (SFS 

2007:845).  

Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. Dessa 

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.  

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus hos aktuell 

naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv.  

Signalarter är arter med särskilt värde eftersom deras förekomst tyder på att det finns 

skyddsvärda naturtyper med värdefulla strukturer i området. 

Ansvarsarter är arter där en särskilt stor andel av dess totala population finns i en 

begränsad del av det totala utbredningsområdet.  

Nyckelarter är arter som har en särskilt viktig ekologisk funktion för andra arter. 
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Figur 2. Bedömningsgrunderna art och biotop ligger till grund för naturvärdesklassning enligt SS 199000: 2014.  

 

Inventeringsområdet 

Under vintern 2017 sammanställde Ecocom AB en naturvärdesinventering på förstudienivå 
för Landvetter södra. I förstudien rekommenderas vidare fältinventeringar avseende 
klassning och avgränsningar. Alla de områden som lyftes fram i förstudien omfattas dock inte 
av den aktuella naturvärdesinventeringen. Områdena som naturvärdesinventeringen ska 
omfatta gäller följande geografiska delar inom Landvetter södra, se även figur 3: 

1. Björrödsbäcken (cirka 3,5 km) 

2. del av Mölndalsån (cirka 14 ha.) 

3. del av hänsynsnivå 2-område i naturvårdsplanen, Abborrtjärnen (cirka 4 

ha.) 

4. delar av hänsynsnivå 2-område i naturvårdsplanen, Rakettjärnen, två 

delområden, (cirka 25 och 15 ha.) 

5. strandskyddat område runt Stora och Lilla Ristjärnarna (cirka 17 ha.) 

6. del av strandskyddat område vid Landvettersjön (cirka 19 ha.) 

7. del av strandskyddat område vid Skällsjön (cirka 7 ha.)  
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Figur 3. Karta över inventeringsområdet vid Landvetter södra indelat i delinventeringsområden.  

 

Tillägg 

Generellt biotopskydd 

Generellt skyddade biotoper utgörs av vissa lätt identifierbara småbiotoper vilka 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 fem lövträd), odlingsröse i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark, 

åkerholme, källa i jordbruksmark, småvatten och diken i jordbruksmark samt pilevall. 

 

 

 

 

  



 

 

  

Naturvärdesinventering Landvetter södra 2017 Sida 7 av 48 

Resultat 
Förstudie 

I en NVI på fältnivå genomförs inledningsvis en förstudie som innebär att känd kunskap om 

naturvärden i inventeringsområdet sammanställs. Vid Landvetter södra gjordes en förstudie 

över kända naturvärden under januari-februari 2017 (Ecocom 2017). Någon ytterligare 

sammanställning av kända naturvärden har inte gjorts inför naturvärdesinventeringen i fält. 

Som stöd för fältinventering och bedömningar gjordes dock utdrag ur Artportalen av 

samtliga arter 1970-01-01 – 2017-07-10. Naturvårdsarter registrerade på Artportalen under 

nämnd period och som kan kopplas till naturvärdesobjekt i den genomförda inventeringen, 

redovisas under respektive objektsbeskrivning. Under sommar och höst 2017 har även dialog 

förts med Christer Johansson i Göteborgs Ornitologiska Förening samt Michael Nilsson från 

Naturskyddsföreningen i Härryda. Sammanställningar med artfynd från Landvetter södra har 

från ornitologiska föreningen respektive naturskyddsföreningen, denna information har 

vägts in vid genomförd naturvärdesbedömning. 

Inför naturvärdesinventeringen gjordes en förberedande flygbildstolkning som användes 

som stöd vid fältbesöken, dock genomsöktes hela inventeringsområdet oavsett resultat av 

genomförd flygbildstolkning.  

Rävticka Inonotus rheades är en signalart som är relativt vanlig i inventeringsområdet, vilket framgår av både 

förstudien och den efterföljande fältinventeringen. Rävticka är en signalart för vädrefulla skogsmiljöer med asp, 

exempelvis ras- och bergbranter, lövbrännor och strandskogar.  

 

 

Fältinventering  

Naturvärdesinventering i fält har utförts av Marcus Arnesson, biolog på Ecocom AB, under 

perioden 4 juli – 3 augusti 2017. 
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Naturvärdesobjekt 

Sammanlagt påträffades 26 naturvärdesobjekt i inventeringsområdet, se tabell 1 och figur 4. 

Naturvärdesobjekten klassificerades enligt följande: Klass 1, högsta naturvärde; ett objekt, 

klass 2, högt naturvärde; nio objekt och klass 3, påtagligt naturvärde; 16 objekt. Samtliga 

naturvärdesobjekt finns beskrivna med avseende på naturvärden i bilaga 1. I bilaga 1 finns 

även kartor över varje delinventeringsområde som visar lokalisering av naturvärdesobjekten 

samt naturvärdesklass för respektive objekt.  
 
Tabell 1. Översikt över identifierade naturvärdesobjekt, för lokalisering se figur 5. Bestämning av naturtyp följer SS 

199000:2014. Objekt som inte är med i kommunens naturvårdsplan, d.v.s. nya, är markerade med X i kolumnen 

Nytt. 

ID Naturtyp Biotop Klass Nytt 

1 Vattendrag Lugnflytande med sparsam vegetation 3  

2 Vattendrag Strömmande och forsande med sparsam vegetation 2  

3 Vattendrag Lugnflytande med allmän förekomst av vegetation 3  

4 Vattendrag Strömmande med inslag av lugna sträckor, sparsam 

vegetation 

2 X 

5 Vattendrag Lugnflytande med sparsam vegetation 3 X 

6 Vattendrag Strömmande och forsande med inslag av lugna sträckor, 

sparsam vegetation 

2 X 

7 Vattendrag Strömmande och forsande med inslag av lugna sträckor, 

sparsam vegetation 

1 X 

8 Vattendrag Lugnflytande med sparsam vegetation 3  

9 Vattendrag Lugnflytande med sparsam vegetation 2  

10 Skog och träd Lövsumpskog längs vattendrag 2  

11 Skog och träd Lövsumpskog längs vattendrag 3  

12 Skog och träd Ekskog 3  

13 Skog och träd Blandsumpskog, myrgöl 3  

14 Skog och träd Granskog 3  

15 Skog och träd Tallskog, tallsumpskog 3  

16 Myr Fattigkärr, myrsjö 3  

17 Skog och träd Granskog 2  

18 Djup sjö Naturlig oligotrof sjö 3  

19 Djup sjö Naturlig oligotrof sjö 3 X 

20 Myr Fattigkärr vid strand 3 X 

21 Skog och träd Tallsumpskog 3 X 

22 Skog och träd Granskog 2  

23 Skog och träd Barrblandskog 2  

24 Skog och träd Blandskog 2 X 

25 Skog och träd Granskog 3  

26 Skog och träd Granskog 3  
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Figur 4. Visar de 26 identifierade naturvärdesobjekten i den utförda inventeringen 2017. Naturvärdesklass 
åskådliggörs genom färg, där mörkrött är klass 1 högsta naturvärde, rött är klass 2 högt naturvärde och orange är 
klass 3 påtagligt naturvärde.  

 

Tillägg: Generellt biotopskydd 

I inventeringen vid Landvetter södra påträffades en biotop som ingår i det generella 

biotopskyddet. Biotopen utgörs av ett småvatten i form av ett dike som går över de 

hästbetade markerna söder om ridhuset i Björröd, se figur 5 för lokalisering.  

Den låga förekomsten av miljöer som omfattas av generellt biotopskydd kan förklaras med 

att inventeringsområdet endast i liten utsträckning berör jordbruksmark, och jordbruksmark 

är ofta ett kriterium för att generellt biotopskydd ska gälla. 
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Figur 5. Visar inventeringsområdet samt det småvatten, i form av ett dike, som omfattas av det generella 

biotopskyddet. Större delen av det lokaliserade diket ligger utanför inventeringsområdet. I övrigt påträffades inte 

några biotoper som ingår i det generella biotopskyddet. 

Bild på diket som omfattas av det generella biotopskyddet i riktning mot Björrödsbäcken. 
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Diskussion och slutsats 
I den utförda naturvärdesinventeringen har 26 naturvärdesobjekt i klasserna 1, 2 och 3 

identifierats och avgränsats. Inventeringen och bedömningarna är gjorda på objektsnivå, att 

bedöma naturvärden på landskapsnivå har inte ingått i uppdraget. Inventeringen har 

omfattat de sju delinventeringsområden som tagits fram av uppdragsgivaren. Arbetet har i 

några få fall utvidgats att gå utanför inventeringsområdet för att bättre kunna fastställa 

gränser för naturvärdesobjekt och miljöer som omfattas av generellt biotopskydd.  

Utöver naturvärdesklassning enligt SS199001:2014 skall utredningen även visa 

vilka hänsynsnivåer enligt kommunens naturvårdsplan som identifierade naturvärden i 

inventeringen motsvarar. Nedanstående faktaruta förklarar vad som inkluderas inom de 

olika hänsynsnivåerna i kommunens naturvårdsplan. I tabell 2 visas bedömd hänsynsnivå för 

respektive naturvårdsobjekt. Det bör påpekas att bedömningarna av hänsynsnivåer i tabell 2 

för vattendrag och sjöar har en större osäkerhet än bedömningarna för landmiljöer. Orsaken 

till diskrepansen av säkerheten i bedömningarna, är att förklaringarna (se faktaruta) för 

respektive hänsynsnivå är mer utvecklade gällande terrestra miljöer jämfört med limniska.   

 

 

 

 

 

 

 

Förklaring: Hänsynsnivåer i kommunens naturvårdsplan 
I naturvårdsplanen för Härryda kommun har naturområden kategoriserats i fyra 
hänsynsnivåer (hänsynsnivå 1–4, där 1 är det högsta värdet). Nedan presenteras en 
förklaring till vad de olika hänsynsnivåerna innefattar. 
 
Hänsynsnivå 1 

• Natura 2000-områden. 
• Skyddade områden (naturreservat, naturminnen, biotopskydd, 

naturvårdsavtal) exklusive strandskyddsområde.  
• Område där Länsstyrelsen utreder naturreservat och där kommunen ännu 

inte tagit ställning till skyddet.  
• Områden klassade som Klass I - högsta naturvärde i naturdatabasen. 
• Ängs- och betesmarker som beskrivs som särskilt värdefulla och klassats vara 

i aktuell hävd i Jordbruksverkets inventering. 
• Nyckelbiotoper som enskilda eller tillsammans bildar område överstigande 

fyra hektar. 
  

Hänsynsnivå 2 
• Riksintressen för naturvården, kulturvården eller friluftslivet. 
• Landskapsbildskydd. 
• Områden klassade som Klass II - mycket högt naturvärde i naturdatabasen. 
• Övriga ängs- och betesmarker som klassats som aktuella i Jordbruksverkets 

inventering.  
• Övriga nyckelbiotoper. 

 
Hänsynsnivå 3 

• Områden klassade som Klass III – högt naturvärde i naturdatabasen. 
• Ängs- och betesmarker som klassats som restaurerbara i Jordbruksverkets 

inventering. 
• Värdefulla odlingslandskap enligt Länsstyrelsens bevarandeprogram. 
• Naturvärdesobjekt enligt nyckelbiotopsinventering.  

 
Hänsynsnivå 4 

• Områden klassade som ”Värdefullt landskap” i Härryda kommuns 
naturvårdsplan.  

• Gröna kilar enligt Göteborgsregionens strukturbild. 
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Tabell 2. Översikt över identifierade naturvärdesobjekt samt naturvärdesklass (Klass) och hänsynsnivå bedömd 

enligt metoden i kommunens naturvårdsplan (Hänsyn) för respektive objekt. I kolumnen Hänsyn anges även om 

bedömd hänsynsnivå stämmer med kommunens naturvårdsplan (S), avviker från kommunens naturvårdsplan (A) 

eller objektet är nytt och inte förekommer i kommunens naturvårdsplan (NY). I kolumnen Motivering ges en 

förklaring till aktuell hänsynsnivå. Definitioner för hänsynsnivåerna finns i faktaruta på föregående sida.  

ID Klass Hänsyn Motivering 

1 3 3 (A) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

2 2 2 (S) Klass 2 bedöms generellt hålla samma klass som nyckelbiotoper i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 2 för områden <4 ha 

3 3 3 (A) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

4 2 2 (NY) Klass 2 bedöms generellt hålla samma klass som nyckelbiotoper i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 2 för områden <4 ha 

5 3 3 (NY) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

6 2 2 (NY) Klass 2 bedöms generellt hålla samma klass som nyckelbiotoper i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 2 för områden <4 ha 

7 1 1 (NY) Klass 1 bedöms generellt hålla samma klass som områden klassade som Klass I - 

högsta naturvärde i naturdatabasen, vilket därmed ger hänsynsnivå 1 

8 3 3 (A) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

9 2 1 (A) Klass 2 bedöms generellt hålla samma klass som nyckelbiotoper i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 1 för områden >4 ha, 

vilket arealen för ID 9 och direkt intilliggande ID 10 överstiger 

10 2 1 (A) Klass 2 bedöms generellt hålla samma klass som nyckelbiotoper i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 1 för områden >4 ha, 

vilket arealen för ID 10 och direkt intilliggande ID 9 överstiger 

11 3 3 (A) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

12 3 3 (A) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

13 3 3 (A) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

14 3 3 (A) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

15 3 3 (A) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

16 3 3 (A) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

17 1 2 (A) Klass 2 bedöms generellt hålla samma klass som nyckelbiotoper i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 1 för områden >4 ha 

18 3 3 (S) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

19 3 3 (NY) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

20 3 3 (NY) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 
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ID Klass Hänsyn Motivering 

21 3 3 (NY) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

22 2 1 (A) Klass 2 bedöms generellt hålla samma klass som nyckelbiotoper i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 1 för områden >4 ha, 

vilket realen för ID 22 och direkt intilliggande ID 23 överstiger 

23 2 1 (A) Klass 2 bedöms generellt hålla samma klass som nyckelbiotoper i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 1 för områden >4 ha 

24 2 1 (NY) Klass 2 bedöms generellt hålla samma klass som nyckelbiotoper i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 1 för områden >4 ha 

25 3 3 (S) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 

26 3 3 (S) Klass 3 bedöms generellt hålla samma klass som naturvärdesobjekt i 

nyckelbiotopsinventeringen, vilket därmed ger hänsynsnivå 3 
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Bilaga 1 
Samtliga identifierade naturvärdesobjekt beskrivs nedan med avseende på naturvärde baserat på förekomst av 

arter och biotoper. Naturvårdsarter registrerade på Artportalen eller beskrivna i förstudien (Ecocom 2017) som 

kan kopplas till ett naturvärdesobjekt anges särskilt för respektive objekt. För rödlistade naturvårdsarter anges 

rödlistekategori. Övriga naturvårdsarter omfattas av fridlysning, Eus art- och habitatdirektiv eller är typiska arter 

för aktuell naturtyp. För varje delområde finns en karta som presenterar lokalisering av aktuella 

naturvärdesobjekt. Beroende på objektens olika storlek så har kartbilderna olika skalor. 

 

 

 

Karta med delinventeringsområde 1 och beskrivningar av objekt 1-7 

Karta som visar avgränsningen för hela delinventeringsområde 1 med samtliga avgränsade naturvärdesobjekt 
inom detta område.  
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1. Vattendrag 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Längd: 152 meter  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: elritsa Phoxinus phoxinus, öring Salmo trutta, snok Natrix natrix 

 

Objekt 1 utgörs av den nedre delen av Björrödsbäcken som lugnt flyter genom ett 

lövskogsområde med klibbal, björk och sälg. Det bedöms som troligt att det föreligger 

påverkan från rensning och uträtning. Bottensubstratet består av fina sediment med inslag 

av sten och mindre block. Vegetationen i vattendraget är sparsam. Nära stranden växer 

topplösa, skogssäv, tuvtåtel, svärdslilja och fackelblomster. 

Inom objektet noterades naturvårdsarterna öring och snok, men även elritsa förmodas 

finnas eftersom arten observerades på närliggande sträckor av Björrödsbäcken. Generellt är 

det ont om värdefulla strukturer inom objektet, men god skuggning från omgivande lövskog 

är positivt och medverkar till att sträckan hyser goda ståndplatser för öring.    
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2. Vattendrag 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde 

Längd: 215 meter  

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: elritsa Phoxinus phoxinus, öring Salmo trutta, krusig ulota Ulota crispa 

 

Objekt 2 utgörs av en forsande och strömmande sträcka av Björrödsbäcken med god 

skuggning från omgivande lövträd som klibbal, björk, lönn, hassel och sälg. Påverkan från 

rensning är liten. Bottensubstratet domineras av sten, grus, sand och block. Storblockiga 

forspartier förekommer. Vegetationen i vattendraget är sparsam och utgörs främst av 

mossor som näckmossa. Död ved finns i vattnet men är inte särskilt vanligt. 

Inom objektet noterades den svaga signalarten krusig ulota på grenar av lövträd. 

Naturvårdsarterna öring och elritsa observerades inte, men förmodas finnas eftersom 

arterna noterats på närliggande sträckor av Björrödsbäcken. Värdefulla strukturer inom 

objektet utgörs av lek- och uppväxtmiljöer för öring, vilka är miljöer som ofta är generellt 

positiva för den biologiska mångfalden. 
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3. Vattendrag 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Längd: 929 meter  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: elritsa Phoxinus phoxinus, öring Salmo trutta 

 

Objekt 3 utgörs av en lugnflytande sträcka av Björrödsbäcken som rinner genom ett öppet 

landskap där skuggningen runt bäcken är låg. Påverkan från rensning och uträtning bedöms 

som påtaglig. Bottensubstratet domineras av fina sediment. Växligheten i vattendraget är 

bitvis riklig och utgörs av arter som skogssäv, sjösäv, mannagräs, igelknopp och älgört. 

Bäcken omges av igenväxande jordbruksmark, åker och industrimark. 

Inom objektet noterades naturvårdsarten elritsa, men även öring förmodas finnas 

eftersom arten observerades på närliggande sträckor av Björrödsbäcken. Generellt är det 

ont om värdefulla strukturer inom objektet, men sträckan har viss betydelse för fisk.    
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4. Vattendrag 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde 

Längd: 532 meter  

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: elritsa Phoxinus phoxinus, öring Salmo trutta, krusig ulota Ulota crispa, 

långflikmossa Nowellia curvifolium  

 

Objekt 4 utgörs av en strömmande sträcka av Björrödsbäcken som har inslag av forsande och 

lugnflytande partier. Skuggningen är generellt god från omgivande bård av lövträd som 

klibbal, björk och sälg. Påverkan från rensning finns i vissa delar, men bedöms inte vara 

betydande. Bottensubstratet domineras av sten, grus, sand och block. Vegetationen i 

vattendraget är sparsam och utgörs främst av mossor som näckmossa. Död ved finns i 

vattnet men är inte särskilt vanligt. Omgivningen utgörs av jordbruksmark, tomter och 

blandskog. 

Inom objektet noterades den svaga signalarten krusig ulota på grenar av lövträd samt 

långflikmossa på död ved. Naturvårdsarterna öring och elritsa observerades inte, men 

förmodas finnas eftersom arterna noterats på närliggande sträckor av Björrödsbäcken. 

Värdefulla strukturer inom objektet utgörs av lek- och uppväxtmiljöer för öring, vilket är 

miljöer som ofta är generellt positiva för den biologiska mångfalden. 
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5. Vattendrag 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Längd: 274 meter  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: elritsa Phoxinus phoxinus, öring Salmo trutta 

 

Objekt 5 utgörs av en i huvudsak lugnflytande sträcka av Björrödsbäcken som omges av 

jordbruksmark och skogsmark. Det finns påverkan från rensning och uträtning. 

Bottensubstratet består av fina sediment som bitvis domineras av sand, men inslag av sten 

och mindre block finns. Vegetationen i vattendraget är sparsam. Nära stranden växer 

mannagräs, bredkaveldun, tuvtåtel, topplösa och blåtåtel. Skuggningen runt bäcken varierar. 

Klen död finns allmänt i vattenmiljön. 

Naturvårdsarterna öring och elritsa observerades inte, men förmodas finnas eftersom 

arterna observerades på närliggande sträckor av Björrödsbäcken. Generellt är det ont om 

värdefulla strukturer inom objektet, men partier med god skuggning från omgivande skog är 

positiva för naturvärdet.    
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6. Vattendrag 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde 

Längd: 990 meter  

Biotopvärde: högt 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: elritsa Phoxinus phoxinus, öring Salmo trutta, västlig hakmossa 

Rhytidiadelphus loreus, långflikmossa Nowellia curvifolium, vågig sidenmossa Plagiothecium 

undulatum, kattfotslav Felipes leucopellaeus, revlummer Lycopodium annotinum, svarta 

vinbär Ribes nigrum, Nemoura sp. 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: elritsa Phoxinus phoxinus, öring Salmo 

trutta och strandblocklav Porpidia hydrophila (NT). 

 

Objekt 6 utgörs av en strömmande sträcka av Björrödsbäcken som har inslag av forsande och 

lugnflytande partier. Påverkan från rensning är i det närmaste obefintlig. Bäcken rinner från 

Skällsjön, som begränsar objektet i söder. Skuggningen är generellt god från omgivande 

bland- och barrskog. Nedströms Skällsjön är dock skuggningen låg, eftersom bäcken rinner 

genom ett öppet svämplan som utgörs av våtmark med blåtåtel, pors, flaskstarr, trådstarr, 

stjärnstarr, ängsull, tuvull, myrlilja, frossört och hjortron. I övrigt är vegetationen i bäcken 

sparsam och utgörs främst av mossor som näckmossa och vattenmossa. Nedströms 

trumman under Eskilsbyvägen har trösklar anlagts, vilket gynnar framkomligheten för fisk. I 

den norra delen av objektet finns en lång forssträcka med riklig förekomst av block. 

Nedströms forssträckan finns det allmänt med död ved, men i övrigt är förekomsten av död 

ved sparsam. 

I kantzoner till objektet 

noterades flera signalarter på 

träd. Elritsa observerades 

nedströms Eskilsbyvägen, men 

även öring förmodas finnas 

eftersom arten noterats på 

närliggande sträckor av 

Björrödsbäcken. Vidare 

konstaterades en artrik 

bottenfauna med sländelarver 

från släktena Nemoura, Caenis, 

Hydropsyche och Leuctra. 

Värdefulla strukturer inom 

objektet utgörs av lek- och 

uppväxtmiljöer för öring, vilkaär 

miljöer som ofta är generellt 

positiva för den biologiska 

mångfalden. Även den naturligt 

meandrande sträckan genom 

våtmarkerna nedströms Skällsjön 

har ett högt biotopvärde. 
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7. Vattendrag 

Naturvärdesklass: 1, högsta naturvärde 

Längd: 872 meter  

Biotopvärde: högt 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: elritsa Phoxinus phoxinus, öring Salmo trutta, västlig hakmossa 

Rhytidiadelphus loreus, långflikmossa Nowellia curvifolium, vågig sidenmossa Plagiothecium 

undulatum, missne, Calla palustris 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: bäcksländor inom släktet Nemoura sp., 

vattenbrynsbaggen Hydraena gracilis, elritsa Phoxinus phoxinus, öring Salmo trutta och 

strandblocklav Porpidia hydrophila (NT) 

 

Objekt 7 utgörs av en strömmande/forsande sträcka av ett biflöde till Björrödsbäcken som 

har inslag av lugnflytande partier. Skuggningen är god från omgivande bland- och barrskog. 

Påverkan från resning finns i en begränsad del i det södra objektet, i övrigt är vattendraget 

opåverkat. Bottensubstratet domineras av sten och block, men bitvis finns grus och sand. 

Vattnet strömmar över flera hällar och det finns även ett naturligt vandringshinder i form av 

en lodrätt klippa som skapar ett vattenfall på 4-5 meter. Uppströms vattenfallet slingrar 

bäcken genom en gles sumpskog som utgör ett naturligt svämplan. Vegetationen i 

vattendraget är sparsam och utgörs främst av mossor som näckmossa och vattenmossa. Död 

ved finns i spridda förekomster.  

 I kantzoner till objektet noterades flera signalarter på träd. Både elritsa och öring 

observerades. Vidare konstaterades en artrik bottenfauna med sländelarver från släktena 

Caenis, Plectrocnemia samt flera arter från Leuctra. Värdefulla strukturer inom objektet 

utgörs av lek- och uppväxtmiljöer för öring samt långa forssträckor och översilade hällar. 

Även den naturligt meandrande sträckan genom sumpskogen uppströms vattenfallet har ett 

högt biotopvärde. 
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Karta med delinventeringsområde 2 och beskrivningar av objekt 8-12 

Karta som visar avgränsningen för hela delinventeringsområde 2 med samtliga avgränsade naturvärdesobjekt 

inom detta område.  
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8. Vattendrag 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 0,5 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: öring Salmo trutta 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: smal dammsnäcka Omphiscola glabra (NT), 

Kungsfiskare Alcedo atthis (VU) 

 

Objekt 8 utgörs av en i huvudsak lugnflytande sträcka av Mölndalsån som omges av tomter, 

cykelväg och lövskog. I anslutning till en cykelbro finns ett strömsatt parti. Det finns påverkan 

från rensning samt stensatta och pålade kanter. Bottensubstratet domineras av findetritus 

och fina sediment. Skuggning från omgivande lövträd varierar, men är generellt låg. 

Vegetationen i vattendraget är sparsam, och i strandzonen växer arter som flenört, 

strandlysing, topplösa, rörflen, skogssäv och älgört. Det finns uppgifter om trolig häckning av 

strömstare inom objektet (Ström 2008). 

Naturvårdsarten öring observerades inte, men förmodas finnas eftersom arten 

observerades på närliggande sträckor av Björrödsbäcken. Enligt muntliga uppgifter från 

Göteborgs ornitologiska förening ses kungsfiskare regelbundet i området. Generellt är det 

ont om värdefulla strukturer inom objektet, men partier med god skuggning från omgivande 

träd samt strömsträckor positiva för naturvärdet förekommer.    
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9. Vattendrag 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde 

Area: 1,4 hektar  

Biotopvärde: högt 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: öring Salmo trutta 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: smal dammsnäcka Omphiscola glabra (NT), 

Kungsfiskare Alcedo atthis (VU) 

 

Objekt 9 utgörs av en i huvudsak lugnflytande sträcka av Mölndalsån som omges av lövträd. 

Ån har en naturlig meandring som gör att vissa åkrökar har utvidgats till små höljor. Det finns 

en pågående erosion vilket syns genom nytillkomna brinkar. Omgivande lövträd 

karaktäriserar ån genom utvecklade rotsystem i kanterna, rikligt med överhängande 

trädkronor samt bitvis rikligt med död ved i vattnet. Bottensubstratet domineras av fina 

sediment och vegetationen i vattendraget är sparsam. Häckande forsärla har förekommit i 

anslutning till östra delen av objektet (Ström 2008). 

Naturvårdsarten öring observerades inte, men förmodas finnas eftersom arten 

observerades på närliggande sträckor av Björrödsbäcken. Enligt muntliga uppgifter från 

Göteborgs ornitologiska förening ses kungsfiskare regelbundet i området och det bedöms 

som möjligt att arten kan häcka här. Det höga biotopvärdet är kopplat till naturlig 

meandring, god skuggning och bitvis rikligt med död ved. 
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10. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde 

Area: 3,5 hektar  

Biotopvärde: högt 

Artvärde: påtagligt  

Naturvårdsarter: västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus, krusig ulota Ulota crispa, 

stubbspretmossa Herzogiella seligeri, idegran Taxus baccata, svarta vinbär Ribes nigrum, 

Strutbräken Matteuccia struthiopteris, kransrams Polygonatum verticillatum, missne Calla 

palustris 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: åkergroda Rana arvalis, vanlig skogsalm 

Ulmus glabra (CR), missne Calla palustris, bäckbräsma Cardamine amara, fågelfotsmossa 

Nogopterium gracile (VU), mindre hackspett Dendrocopos minor (NT), gröngöling Picus viridis 

(NT), spillkråka Dryocopus martius (NT), hussvala Delichon urbicum (VU), tornseglare Apus 

apus (VU), stare Sturnus vulgaris (VU). 

 

Objekt 10 utgörs av en varierad lövsumpskog som omger Mölndalsåns slingrande lopp. 

Objektet är inte helt sammanhängande. Vanliga buskar och träd inom objektet är klibbal, 

vårtbjörk, hägg, lönn, sälg, gråvide, hassel, olvon och ek. Flera gamla träd av främst klibbal 

förekommer. Mängden död ved är bitvis riklig vilket bidrar till ett flertal vedsvampar som 

västlig rostticka, alticka, eldticka, fnösketicka, styvskinn, strumpticka, trollsmör och rostöra. 

Träden i objektet har en positiv effekt på naturvärdet i vattendraget.  

Ett flertal naturvårdsarter kopplade till lövsumpskog noterades, dock inte några rödlistade 

arter. Flera rödlistade fåglar är registrerade på Artportalen, men det är osäkert vilken 

koppling dessa arter har till objektet. Fynd av den rödlistade fågelfotsmossan finns från 

området, men sentida inventeringar har inte återfunnit arten. Det höga biotopvärdet är 

kopplat till förekomst av gamla träd, rikligt med död ved och närheten till vattendraget. 
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11. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 1,7 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: krusig ulota Ulota crispa 

 

Objekt 11 utgörs av en lövsumpskog som omger Mölndalsån där denna rinner in i 

bebyggelsen vid Landvetter. Trädskiktet är påverkat av röjning, avverkning och parkliknande 

skötsel. Gamla träd, främst klibbalar, finns i en bård närmast vattendraget. Utöver klibbal 

förekommer även sykomorlönn, vårtbjörk, ask, lönn, hägg och sälg. I fältskiktet dominerar 

storvuxna arter som rörflen, hallon, hundäxing, tuvtåtel, dunört, grenrör och veketåg. Det 

finns även bestånd av den invasiva arten jättebalsamin.  

Den enda noterade naturvårdsarten är den svaga signalarten krusig ulota. Objektets 

biotopvärde är främst kopplat till förekomst av gammal klibbal och lövträdens närhet till 

vattendraget. 
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12. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 0,5 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: krusig ulota Ulota crispa 

 

Objekt 12 utgörs av en gårdsnära lövskog som avgränsas av järnvägen. Ek är det 

dominerande trädslaget, men det finns även ett stort inslag av andra träd och buskar som 

vårtbjörk, asp, gran, rönn och hassel. Flera ekar har åldern 100-200 år och har delvis 

spärrgreniga kronor som dock påverkas negativt av uppväxande gran, asp och björk.  

Den enda noterade naturvårdsarten är den svaga signalarten krusig ulota. Objektets 

biotopvärde är främst kopplat till förekomst av äldre ek. 
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Karta med delinventeringsområde 3 och beskrivning av objekt 13 

Karta som visar avgränsningen för hela delinventeringsområde 3 med samtliga avgränsade naturvärdesobjekt 

inom detta område.  
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13. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 3,3 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: - 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: vanlig padda Bufo bufo, åkergroda Rana 

arvalis, vanlig groda Rana temporaria, mindre vattensalamander Lissotriton vulgaris, pudrad 

kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons, myrtrollslända Leucorrhinia dubia, borsttåg Juncus 

squarrosus (NT), gropig brunbagge Zilora ferruginea (NT)  

 

Objekt 13 domineras av en blandsumpskog men inkluderar även en mindre myrgöl, Lilla 

Fuletjärnen. Sumpskogen domineras av tall och glasbjörk och har bitvis karaktären av 

tallmosse. De äldsta tallarna är runt 120 år. Bitvis finns det allmänt med död ved i form av 

död björk, som utgör substrat för vedsvampar som fnösketicka, björkticka och eldticka. Här 

finns även gnag från björksplintborre och björkvedbock. Vanliga arter i fältskiktet är blåtåtel, 

pors, myrlilja, klockljung, tuvull, tuvsäv, hjortron, ängsull och tranbär. På ytor med lågvuxen 

vegetation växer klubbmurkling. Spelande nattskärra har noterats i närområdet till objektet 

(Johansson 2017).  

Objektets artvärde är kopplat till tidigare artfynd samt artrikedom. Biotopvärdet består 

främst av allmän förekomst av död ved samt variation av miljöer med sumpskog, öppen 

fuktig mark och öppet vatten. 
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Karta med delinventeringsområde 4 och beskrivningar av objekt 14-17 

Karta som visar avgränsningen för hela delinventeringsområde 4 med samtliga avgränsade naturvärdesobjekt 

inom detta område. 
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14. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 2,9 hektar  

Tidigare inventering: -  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus, långflikmossa Nowellia 

curvifolium, vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum, stor revmossa Bazzania trilobata, 

revlummer Lycopodium annotinum, lopplummer Huperzia selago 

 

Objekt 14 utgörs av en blandskog med dominans av gran. Här finns rikligt inslag av björk och 

tall samt enstaka förekomst av asp och oxel. Skogen är flerskiktad men äldre träd saknas, 

även förekomsten av död ved är sparsam. På höjder är strukturen luckig och har inslag av 

berg i dagen. I en västsluttning finns mindre lodytor och nedanför sluttningen går ett 

opåverkat vattenflöde genom täta mattor av vitmossa.  

Enligt Nolbrant (2015) härjade en hård skogsbrand i området 1925. Efter branden togs 

skadade och brända träd om hand men inga föryngringsåtgärder gjordes. Den varierade 

strukturen med hög andel lövträd går att härleda till den självföryngring av träd som uppstod 

i spåren efter branden. 

 Objektets artvärde är kopplat till flera fynd av signalarter, dock saknas starkare 

signalarter. Biotopvärdet består främst av en varierad skogstyp med stort inslag av lövträd 

samt förekomst av opåverkat vattenflöde. Det finns också ett särskilt värde i att skogen 

uppkommit genom självföryngring efter brand. 
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15. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 6,6 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum, tjäder Tetrao urogallus 

 

Objekt 15 utgörs av tallskog som bitvis består av tallsumpskog och bitvis växer på torrare 

mark med inslag av häll. Ställvis finns inslag av glasbjörk. Tallbeståndet domineras av träd i 

åldern 70-100 år. Det finns en variation i slutenheten som skapar en struktur med gläntor av 

varierande storlek varvat med mer täta trädbestånd. På torr mark domineras fältskiktet helt 

av ris som blåbär, lingon och kråkbär. På fuktig mark växer blåtåtel, tuvull, rundsileshår, 

myrlilja, hirsstarr och klockljung. Död ved förekommer sparsamt. Spillning av tjäder 

noterades inom objektet.  

Enligt Nolbrant (2015) härjade en hård skogsbrand i området 1925. Efter branden togs 

skadade och brända träd om hand men inga föryngringsåtgärder gjordes. Tallskogen i 

objektet är troligen ett resultat av självföryngring i spåren efter branden  

 Objektets artvärde är kopplat till spår efter tjäder inom objektet. Även biotopvärdet 

består främst av att objektet utgör en mycket bra tjädermiljö, med riklig födotillgång för 

arten i form av blåbär, tuvull samt senvuxen tall på hällmark och myrkanter. Det finns också 

ett särskilt värde i att skogen uppkommit genom självföryngring efter brand. 
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16. Myr 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 1,5 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: - 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: spillkråka Dryocopus martius (NT), 

kungsfågel Regulus regulus (VU), ängspiplärka Anthus pratensis (NT), mindre hackspett 

Dendrocopos minor (NT) 

 

Objekt 16 utgörs av en myr med fattigkärrsvegetation som omger en mindre myrgöl, 

Gråkuntan. Myren är i huvudsak öppen och är bevuxen av arter som blåtåtel, tuvull, 

rundsileshår, myrlilja, ängsull, stjärnstarr, ljung och klockljung. Utflödet från myren sker åt 

norr, utan någon synlig antropogen påverkan.  

 Objektets artvärde är kopplat till att den öppna myren och myrgölen generellt tillför 

artrikedom till det slutna skogslandskapet. De rödlistade fågelarter som är registrerade på 

Artportalen har inte någon tydlig koppling till det aktuella objektet och den miljö som finns 

här. Biotopvärdet består främst av förekomsten av hydrologiskt opåverkad myr och myrgöl. 
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17. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde 

Area: 4,2 hektar (Objektet fortsätter åt söder utanför inventeringsområdet) 

Tidigare inventering: -  

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus, långflikmossa Nowellia 

curvifolium, vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum, stor revmossa Bazzania trilobata, 

revlummer Lycopodium annotinum 

Naturvårdsarter från förstudien: kornknutmossa Odontoschisma denudatum (NT), 

skuggmossa Dicranodontium denudatum, gransotdyna Camarops tubulina (NT), 

spindelblomster Neottia cordata, knärot Goodyera repens (NT), tretåig hackspett Picoides 

tridactylus (NT), bronshjon Callidium coriaceum, granbarkgnagare Microbregma 

emarginatum 

 

Objekt 17 utgörs av en sluten granskog med inslag av björk, ek, klibbal och tall. 

Trädbeståndet är flerskiktat och har spridd förekomst av gamla granar och träd med 

håligheter. Död ved finns i riklig mängd och i olika nedbrytningsstadier. Mossrika lodytor 

finns i en västvänd sluttning. Nedanför sluttningen finns ett fuktstråk som domineras av 

vitmossor. Eventuellt har den fuktiga miljön fungerat som en brandrefugie vid skogsbränder 

bakåt i tiden, vilket kan förklara att flera gamla träd finns i detta område. Ett angränsande 

kalhygge i väster har viss uttorkande påverkan på lokalklimatet.  

 Objektets artvärde är kopplat till flera fynd av signalarter, dock saknas starkare 

signalarter. Biotopvärdet består av rikligt med död ved, gamla träd och förekomst av lodytor. 

 

 

 

 



 

 

  

Naturvärdesinventering Landvetter södra 2017 Sida 36 av 48 

Karta med delinventeringsområde 5 och beskrivningar av objekt 18-23 

Karta som visar avgränsningen för hela delinventeringsområde 5 med samtliga avgränsade naturvärdesobjekt 

inom detta område. 
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18. Djup sjö 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 3,7 hektar  

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: - 

 

Objekt 18 utgörs av en naturligt oligotrof sjö, Stora Ristjärnen. I vattnet finns måttligt med 

vegetation bestående av arter som notblomster, vit näckros, gäddnate, säv, trådstarr och 

bladvass. I strandzonen finns en bård med gungflyvegetation som inkluderar exempelvis 

myrlilja, vitmossor, rundsileshår, ängsull, tranbär, rosling och vattenklöver. Närmiljön är 

påverkad av en kraftledningsgata i öster och ett kalhygge i norr. En inte helt 

sammanhängande kantzon finns runt vattnet bestående av främst tall, glasbjörk och pors. I 

tidigare inventeringar har det konstaterats att bottenfaunan var relativt artrik med måttlig 

individtäthet som dominerades av dagsländor inom familjen Baetidae (Trafikverket 2017). I 

Trafikverkets inventering fann man att det även förekom flera arter av flick- och trollsländor. 

Inplanterad öring och regnbåge har en negativ påverkan på den naturliga faunan i sjön.  

 Objektets artvärde är kopplat till en relativt artrik bottenfauna. Biotopvärdet består 

främst av förekomsten av en relativt hydrologiskt opåverkad naturligt oligotrof sjö. 
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19. Djup sjö 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 0,8 hektar  

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: snok Natrix natrix  

 

Objekt 19 utgörs av en naturligt oligotrof sjö, Lilla Ristjärnen. I vattnet finns måttligt med 

vegetation bestående av arter som notblomster, vit näckros, gäddnate och trådstarr. I 

strandzonen finns en bård med gungflyvegetation som inkluderar exempelvis myrlilja, vitag, 

vitmossor, rundsileshår, ängsull, tranbär, rosling och vattenklöver. Närmiljön är påverkad av 

kalhygge i norr och öster. Lilla Ristjärnen omges till största del av öppet fattigkärr av gungfly- 

karaktär (se objekt 20). Lilla Ristjärnen har inte inventerats med avseende på bottenfaunan, 

men det är troligt att artsammansättningen är liknande den i Stora Ristjärnen. Det är dock 

okänt om öring och regnbåge, som finns i Stora Ristjärnen, även finns i Lilla Ristjärnen.  

 Objektets artvärde är kopplat till en relativt artrik bottenfauna, vilket dock bygger på 

antagandet att faunan är liknande den i den närliggande Stora Ristjärnen. Biotopvärdet 

består främst av förekomsten av en relativt hydrologiskt opåverkad naturligt oligotrof sjö. 
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20. Myr 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 1,4 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: padda Bufo bufo, vanlig groda Rana temporaria, vitag Rhynchospora alba, 

rundsileshår Drosera rotundifolia, Myrlilja Narthecium ossifragum, vattenklöver Menyanthes 

trifoliata    

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: padda Bufo bufo, vanlig groda Rana 

temporaria, Nemoura dubitans (VU)  

 

Objekt 20 utgörs av en myr med fattigkärrsvegetation som delvis omger båda Ristjärnarna. 

Myren är i huvudsak öppen och är bevuxen av arter som blåtåtel, tuvull, rundsileshår, 

myrlilja, ängsull, stjärnstarr, tuvsäv, pors, vitmossor, flaskstarr och klockljung. Myren har till 

stor del karaktären av gungfly. Hydrologiskt är objektet relativt opåverkat. Tätheten av unga 

paddor och grodor var hög i den fuktiga miljön. I objektet ingår även öppen kärrmiljö runt ett 

flöde som mynnar i västra delen av Stora Ristjärn, här finns en vegetation som tyder på 

rikare förhållanden med mossor som stor fickmossa, flikbålmossa och myrbryum (Nilsson 

2017).   

 Objektets artvärde är kopplat till att den öppna myren är en betydelsefull miljö för 

groddjur samt att vegetationssammansättningen är relativt artrik. Biotopvärdet består 

främst av förekomsten av en hydrologiskt opåverkad myr som omger två tjärnar. 
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21. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 0,7 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: visst 

Naturvårdsarter: gammelgranslav Lecanactis abietina 

 

Objekt 21 utgörs av gles tallsumpskog som växer i anslutning till de västra delarna av Stora 

och Lilla Ristjärnarna. Det finns även inslag av glasbjörk och gran. Död ved finns bitvis rikligt 

framförallt i form av stående torrakor. Här finns vedsvampar som fnösketicka och 

sommarticka. Det är även gott om gnagspår på den döda veden, exempelvis syns spår av 

tallbock och blåhjon samt björksplintborre, bredhalsad varvsfluga och björkvedbock.  

 Objektets artvärde är främst kopplat till artrikedom gällande arter som är beroende av 

solbelyst död ved av tall och björk, exempelvis vedskalbaggar. Den döda veden är även 

grunden i objektets biotopvärde. 
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22. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde 

Area: 3,0 hektar  

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: högt 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus, långflikmossa Nowellia 

curvifolium, vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum, stor revmossa Bazzania trilobata, 

skuggmossa Dicranodontium denudatum, blåmossa Leucobryum glaucum, kattfotslav Felipes 

leucopellaeus revlummer Lycopodium annotinum 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: vedtrappmossa Anastrophyllum 

hellerianum (NT), liten hornflikmossa Lophozia ascendens (VU), kornknutmossa 

Odontoschisma denudatum (NT), stubbtrådmossa Cephalozia catenulata (NT), västlig 

hakmossa Rhytidiadelphus loreus, långflikmossa Nowellia curvifolium, vågig sidenmossa 

Plagiothecium undulatum, stor revmossa Bazzania trilobata, skuggmossa Dicranodontium 

denudatum, kattfotslav Felipes leucopellaeus, gransotdyna Camarops tubulina (NT)  

 

Objekt 22 utgörs av en sluten granskog med inslag av björk, asp, klibbal och tall. 

Trädbeståndet är flerskiktat och har spridd förekomst av gamla granar. Död ved förekommer 

allmänt och i olika nedbrytningsstadier, bl.a. flera gamla och grova granlågor i sen 

succession. Mossrika lodytor finns i en västvänd sluttning. Nedanför sluttningen finns ett 

fuktstråk som domineras av vitmossor, och det är framförallt i anslutning till fuktstråket som 

gammal gran finns. Eventuellt har den fuktiga miljön fungerat som en brandrefugie vid 

skogsbränder bakåt i tiden, vilket kan förklara att flera gamla träd finns i detta område.   

 Objektets artvärde är kopplat till flera fynd av signalarter, samt tidigare fynd av rödlistade 

mossor knutna till död ved. Eftersom lämpligt substrat av död finns i objektet bedöms 

rödlistade mossor finnas kvar. Biotopvärdet består av död ved i olika nedbrytningsstadier 

samt gamla träd och förekomst av lodytor. 
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23. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde 

Area: 18,5 hektar (objektet fortsätter endast åt söder, utanför inventeringsområdet) 

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: långflikmossa Nowellia curvifolium, vågig sidenmossa Plagiothecium 

undulatum, blåmossa Leucobryum glaucum, rävticka Inonotus rheades, kungsfågel Regulus 

regulus (VU) 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: spillkråka Dryocopus martius (NT), 

kungsfågel Regulus regulus (VU), nötkråka Nucifraga carocyactes (NT), gulsparv Emberiza 

citrinella (NT), törnskata Lanius collurio, tjäder Tetrao urogallus, nattskärra Caprimulgus 

europaeus, revlummer Lycopodium annotinum, lopplummer Huperzia selago, motaggsvamp 

Sarcodon squamosus (NT), smal svampklubba Elaphocordyceps ophioglossoides 

 

Objekt 23 utgörs av en blandskog med dominans av gran och tall. Här finns rikligt inslag av 

asp och björk samt enstaka förekomst av en, rönn och oxel. Skogen är flerskiktad men äldre 

träd saknas till stor del. Strukturen är varierad med flera gläntor och öppna stråk av olika 

storlek, åt söder tätnar dock skogen. Död ved förekommer allmänt, särskilt asp och björk, 

vilket bidrar till spridd förekoms av vedsvampar som rävticka, björkticka, liten aspticka och 

fnösketicka. Marktypen är torr till frisk med förekomst av hällar, men det finns även fuktiga 

marker. En fuktig sänka med opåverkad hydrologi går genom den västra delen av objektet. 

Enligt Nolbrant (2015) härjade en hård skogsbrand i området 1925. Efter branden togs 

skadade och brända träd om hand men inga föryngringsåtgärder gjordes. Den varierade och 

ljusöppna strukturen med hög andel asp och björk samt allmän förekomst av död ved går att 

härleda till den självföryngring av träd som uppstod i spåren efter branden. 

Objektets artvärde är kopplat till fynd av signalarter, särskilt spridd förekomst av rävticka. 

Bland noterade fågelarter, som klassas som naturvårdsarter, bedöms främst spillkråka, 

nattskärra, tjäder och kungsfågel vara relevanta för aktuell skogstyp. 

 Biotopvärdet består främst av en varierad och öppen skogstyp med stort inslag av asp och 

björk samt allmän förekomst av död ved och opåverkade fuktstråk. Det finns också ett 

särskilt värde i att skogen uppkommit genom självföryngring efter brand.  
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Karta med delinventeringsområde 6 och beskrivning av objekt 24 

Karta som visar avgränsningen för hela delinventeringsområde 6 med samtliga avgränsade naturvärdesobjekt 

inom detta område. 
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24. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 2, högt naturvärde 

Area: 9,7 hektar  

Biotopvärde: påtagligt 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus, långflikmossa Nowellia 

curvifolium, vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum, stor revmossa Bazzania trilobata, 

blåmossa Leucobryum glaucum, krusig ulota Ulota crispa, revlummer Lycopodium 

annotinum, idegran Taxus baccata, missne Calla palustris  

 

Objekt 24 utgörs av en blandskog med dominans av 170-åriga tallar som finns över hela 

objektet. Enstaka tallar över 200 år finns närmast Landvettersjön, som objektet gränsar till. 

Tydligt generationsglapp finns till det övriga trädskiktet som består av lövträd som är under 

100 år. Förekommande lövträd och buskar är ek, vårtbjörk, sälg, hassel, rönn, asp, lönn, oxel, 

häggmispel, brakved och en. Död ved förekommer sparsamt. Storblockiga partier finns, 

liksom lodräta klippor mot vattnet. Fältskiktet domineras av arter som blåbär, hultbräken, 

vårfryle, kruståtel, skogstjärna och ekorrbär. I den södra delen finns påverkan från nyligen 

utförd avverkning, dock har de gamla tallarna lämnats kvar. 

Avvikande miljöer finns längs en bäck i sydväst och i strandnära partier i norr. I dessa 

områden dominerar lövträd helt, främst klibbal varav flera är gamla. Marken är fuktig med 

arter som lundbräken, tuvtåtel, älgört, ängsvädd och strandlysing. Död ved finns mer allmänt 

i de fuktiga miljöerna, vilket gör att det här påträffas vedsvampar som fnösketicka, platticka 

och alticka.  

Objektets artvärde är kopplat till fynd av signalarter. Biotopvärdet består främst av en stor 

mängd gamla tallar samt fuktiga strandnära trädmiljöer med gammal klibbal. 
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Karta med delinventeringsområde 7 och beskrivning av objekt 25-26 

Karta som visar avgränsningen för hela delinventeringsområde 7 med samtliga avgränsade naturvärdesobjekt 

inom detta område. 
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25. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 0,4 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus, långflikmossa Nowellia 

curvifolium, vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum, stor revmossa Bazzania trilobata, 

blåmossa Leucobryum glaucum, klippfrullania Frullania tamarisci  

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: gammelgranslav Lecanactis abietina 

 

Objekt 25 utgörs av en nordvästsluttning som är bevuxen av granskog med inslag av 

vårtbjörk och ek. Enstaka gamla granar och en gammal ek finns. Död ved förekommer 

allmänt. Sluttningen övergår på två platser till mossrika miljöer med lodytor och stora block. 

 Objektets artvärde är kopplat till flera fynd av signalarter. Biotopvärdet består av 

strukturer som död ved, enstaka gamla träd och förekomst av lodytor. 
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26. Skog och träd 

Naturvärdesklass: 3, påtagligt naturvärde 

Area: 1,3 hektar  

Biotopvärde: visst 

Artvärde: påtagligt 

Naturvårdsarter: granticka Phellinus chrysoloma (NT), vågig sidenmossa Plagiothecium 

undulatum, gammelgranslav Lecanactis abietina, revlummer Lycopodium annotinum 

Naturvårdsarter från Artportalen eller förstudien: skuggmossa Dicranodontium denudatum 

 

Objekt 26 utgörs av en granskog i anslutning till Skällsjön. I strandnära läge ökar inslaget av 

tall, en och lövträd som glasbjörk och klibbal. Flera av de uppvuxna granarna är draperade av 

gammelgranslav, gamla träd förekommer dock endast sparsamt. Även död ved är ovanligt 

inom objektet. En bäck strömmar genom granbeståndet i den mellersta delen av objektet. 

Två fuktiga partier som är delvis trädfria är belägna i anslutning till sjön. Den fuktiga marken 

har en mer artrik flora med arter som blåtåtel, klockljung, myrlilja, pors, ängsull, trådstarr 

och flaskstarr.  

 Objektets artvärde är främst kopplat till fynd av den rödlistade arten granticka, som 

förekom med en äldre fruktkropp på en av få gamla granar. Biotopvärdet består främst av 

förekomst av äldre och gamla träd. 

 


