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Bakgrund 

 
Området som inventerats ligger vid Riksväg 40, i anslutning till Mölnlyckemotet. 
 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Mölnlyckemotet genom 
att med den befintliga naturen och ny bebyggelse åstadkomma både en väl-
komnande entré till Mölnlycke och nya strategiska lägen för verksamheter.  

Vid Mölnlyckemotets södra del, infarten till Mölnlycke från Riksväg 40, föreslås 
en utveckling av området för verksamheter där båda sidor av Säterivägen före-
slås exploateras. Förutom infrastruktur utgörs stora delar av planområdet idag 
av obebyggd naturmark på båda sidor av Säterivägen. Området gränsar till 
Rådasjöns naturreservat. 

 
Beskrivning av naturmiljön väster om Mölnlyckemotet 
Området avskärmas av bilvägar åt alla håll och kallas ibland för triangeltom-
ten. Området gränsar till Rådasjöns naturreservat som ligger söder om gamla 
Boråsvägen. Området är bullerstört av trafikbuller. 

Talldominerad skog med inslag av löv växer i norr på höjden mot motorvägen. 
I övrigt växer ädellövskog i området, med viss underväxt av hassel. Viss före-
komst av enar visar på ett tidigare öppnare landskap. Den centrala sydliga de-
len mot gamla Boråsvägen är platt och här är skogen jämnårigt ung och tät, 
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vilket tyder på igenväxning under senare tid. En vacker stenmur omgärdar det 
plana delområdet och i anslutning till stenmuren finns äldre lövträd främst ek 
men även lönn, asp, rönn och björk. Inga träd noteras ha ålder eller storlek en-
ligt kriterierna för särskilt skyddsvärda enligt Naturvårdsverkets åtgärdspro-
gram. 

Området är delvis blockrikt och i de yttre norra och östra delarna finns höjder 
med berg i dagen.  På den norra bergshöjden finns även gran. Granen kan gall-
ras bort i den framtida skötselåtgärden för att gynna ek. 

Området har ett värde för fågellivet. 

 

     
Planområdet väster om Säterivägen 
 
Beskrivning av naturmiljön öster om Mölnlyckemotet 
Området närmast motet är ett igenväxande öppet naturlandskap med yngre löv-
träd och några tallar. Området gallrades och röjdes för några år sedan för att be-
vara den öppna karaktären. Delområdet i öster mot bebyggelsen har klassats som 
ett NS-område i skogsbruksplanen (avdelning 504 med naturvårdsmål med sköt-
sel). Vegetationen är bergbunden och variationsrik. Ekdominerad lövskog. Detta 
delområde bör sparas som naturmark i DP. 
 
Området har ett värde för fågellivet. 
 

     
Planområdet öster om Säterivägen. 
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Uppdrag 
 
På uppdrag av Härryda kommun har Johannes Löfqvist utfört en fågelinventering 
vid Mölnlyckemotet med anledning av att fiskgjuse, bivråk och mindre hackspett 
iakttagits i området, och finns noterade i artportalen. 
 

Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet omfattar ett område sydöstra kanten av Mölnlycke tätort, 
Härryda kommun. Området gränsar till Rådasjöns naturreservat.  
 

 
Plan- och inventeringsområdet  
 

Fältinventering 
Jag har vid fyra tillfällen under våren 2019 inventerat området kring Mölnlyckemo-
tet, del av Råda 1:1 m.fl, med inriktning mindre hackspett, och rovfåglar, såsom 
fiskgjuse och bivråk. Besöken har varit utspridda under häckningssäsongen med 
start 31/3 när hanarna ropar och hävdar revir. Sista och fjärde besöket ägde rum 
26/5 när mindre hackspett normalt har ungar som tigger högljutt i boet. Däremel-
lan har besök avlagts den 6/4 och 5/5. Vid mina besök har jag inte noterat något 
som indikerar häckning av mindre hackspett. 
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Varje besök har varit i 1,5 timme. Under denna tid har jag vandrat runt i området 
och lyssnat efter mindre hackspett.  
 
Då det är generöst med tidsutrymme bör jag ha hört ropande hanar eller tiggande 
ungar under den tid jag varit i inventeringsområdet. 
 
Jag har under inventeringsrunderna försökt lägga märke till andra skyddsvärda få-
gelarter som rovfåglar och ugglor. Av det jag sett finns det inga lämpliga boträd för 
ugglor varvid jag bedömer att dessa inte uppehåller sig mer än tillfälligt i området. 
Jag har heller inte hittat något som indikerar på rovfåglar skulle använda det aktu-
ella området för häckning eller födosök. Min bedömning är att dessa mestadels up-
pehåller sig i närliggande Rådasjöns naturreservat söder om vägen och Brå-
taskogens naturreservat norr om riksväg 40. 
 

Inventeringsresultat 
Slutsatsen är att varken någon rovfågel, uggla eller mindre hackspett verkar häcka 
i området som är tänkt att exploateras i anslutning till Mölnlyckemotet. 
 
 
 
 
Johannes Löfqvist 
Fågelskådare och medlem i Göteborgs ornitologiska förening 
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