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Naturvårdsplanen har tagits fram av Sektorn för samhällsbyggnad i 
Härryda kommun under 2007-2012.  Arbetet har letts av miljösamordnare 
Karin Meyer tillsammans med en arbetsgrupp bestående av samhällsbygg-
nadschef Bertil Widén, stadsarkitekt Lennart Dahlberg, planchef Annika 
Thörneby, planarkitekt Anna Wallin, parkmästare Katrine Hermansson 
samt projektanställd biolog Emma Nevander. Arbetet har skett med hjälp 
av Norconsult AB, där Calle Bergil har varit ansvarig. 

Naturvårdsplanen har medfinansierats av Naturvårdsverkets statliga 
bidrag till kommunal och lokal naturvård. 

Framsida: Skogsfräken i Klippans naturreservat. 
Foto: Karin Meyer om ej annat anges.
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INLEDNING

Naturvårdsplanens syfte är att lyfta fram naturvårdens intressen i 
den kommunala planeringen. det sker dels genom mål och riktlin-
jer för kommunens naturvårdsarbete, dels genom ett aktuellt kun-
skapsunderlag för värdefulla naturområden.

Naturen i Härryda kommun har i inventeringar visat sig vara 
mycket intressant. Här finns gammelskog, naturbetesmarker, 
limnologiskt intressanta vattendrag samt förekomster av en rad 
rödlistade växt- och djurarter. Flera naturområden är dessutom 
klassade som område av riksintresse. 

Härryda kommun är liksom övriga kommuner i Göteborgs-
regionen mycket expansiv och ett planeringsunderlag för natur-
vårdsfrågor är mycket angeläget för en helhetssyn inom den fy-
siska planeringen. En planering för naturvården framstår alltmer 
som lika grundläggande för det attraktiva samhället som en god 
planering för exempelvis bostadsbyggande och infrastruktur. För 
att upprätthålla en hållbar utveckling och hållbart utnyttjande av 
naturtillgångar är det viktigt att kommunen arbetar med en över-
siktlig planering. Samhällets krav på underlagsmaterial för fysisk 
planering och bedömning av markanvändningen har på senare 
år ökat. Samtidigt har konkurrerande intressen och anspråk fört 
med sig konflikter kring utnyttjandet av naturen.

Avverkningar och exploateringar är några tydliga hot mot na-
turmiljöer, men även upphörd hävd, övergödning och försurning. 
Klimatförändringarna är sannolikt ett stort hot på sikt, men ef-
fekterna på den biologiska mångfalden är än så länge svåra att 
skilja ut från t ex övergödnings- och markanvändningseffekter.

En naturvårdsplan är ett verktyg för planering. Det ger möj-
lighet att samordna allmänna naturvårdsresurser så att de kan 
komma vår kommun till godo och uppnå största möjliga nytta. 
Samhällets ersättningar till olika naturvårdsåtgärder omfattar 
idag ungefär två miljarder kronor årligen, ungefär tio gånger mer 
än för tio år sedan. Medlen är avsatta för reservatsbildningar, 
biotopskydd, naturvårdsavtal, till tätortsnära och kommunala 
naturvårdssatsningar och som stöd för skötsel och iordningstäl-
lande av slåtter- och betesmarker, samt till sjöar, vattendrag och 
våtmarker. Det är också viktigt att kommunen på olika sätt sti-
mulerar människor till att komma ut i naturen och att dessa be-
söksområden samtidigt får en ändamålsenlig skötsel och vård så 
att naturvärdena består.

Naturvårdsplanens tillkomst

I Härryda kommuns gällande översiktsplan (ÖP 2002) markera-
des behovet av en naturvårdsplan. Kommunens tidigare plane-
ringsunderlag inom naturvårdsfrågor, Värdefull natur i Härryda 
kommun, var från 1992 och innehöll en sammanställning av då 
kända naturvärden. En komplettering gjordes 1997 för att fylla 

INlEdNING
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vissa kunskapsluckor. Mycket av det materialet är åldersstiget. 
Därför ansökte kommunen under 2004 och 2008 om statliga bi-
drag för att ta fram en naturvårdsplan, genom statens satsning på 
kommunal och lokal naturvård. Bidrag beviljades. 

Arbetet har pågått under åren 2007-2010 och kan delas in i tre 
steg. En naturvårdskonsult har anlitats och tidvis även en pro-
jektanställd biolog. Det inledande året ägnades att sammanställa 
känd kunskap om naturvärden och förekomst av särskilt intres-
santa arter. Detta gjordes i GIS och en naturdatabas byggdes upp. 
Kontakt togs med den ideella naturvården och de lämnade för-
slag på områden och arter de ansåg bör ingå. Dessa förslag lades 
in som underlag för kommande inventeringsperiod. Diskussion 
fördes också kring vilka arter som bör vara ”ansvarsarter” i kom-
munen. Andra kommuners naturvårdsplaner togs in som under-
lag inför vårt val av utformning och arbetssätt. Inför invente-
ringsperioden gjordes ett urval bland databasens områden vilka 
som skulle återbesökas. Naturreservat, områden som nyligen in-
venterats och lågt klassade områden besöktes inte. 

Sommaren och hösten 2008 genomfördes omfattande fältin-
ventering av naturvårdskonsult i form av återbesök och nya om-
råden. Enstaka områden har utgått eller minskat i area från ti-
digare beskrivningar i ”Värdefull natur i Härryda kommun” på 
grund av till exempel bebyggelse eller avverkning av skogsmark, 
där många nyckelbiotoper var avverkade. Samtidigt har flera nya 
områden tillkommit. Detta gör att vi idag har en aktuell och hög 
kunskap om naturvärden i kommunen. Resultatet fördes in i na-
turdatabasen, vilken nu innehåller cirka 380 naturvärdesklassade 
områden. Naturdatabasen har nära 100 referenser i form av olika 
inventeringar och rapporter.

Steg tre innebar att utforma naturvårdsplanen med mål och 
riktlinjer. Naturdatabasen är underlag för naturvårdsplanens be-
skrivningar och värderingar. 

Samråd har skett under arbetets gång med grannkommuner 
samt Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologis-
ka Förening, Västergötlands Botaniska Förening, Lantbrukarnas 
Riksförbund, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Skogssällskapet och 
Naturhistoriska museet. Våren 2009 anordnade kommunen och 
Naturskyddsföreningen i Härryda ett seminarium om kommunal 
naturvårdsplanering, där ovannämnda organisationer deltog.

Naturvårdsplanen är underlag till en ny översiktsplan (ÖP 
2012). Eftersom båda planerna tas fram samtidigt har kontinuer-
lig diskussion och kunskapsöverföring genomförts inom Sektorn 
för samhällsbyggnad. Samråd skedde tillsammans med över-
siktsplanen under 2010. Utställning sker hösten-vinter 2011/2012.
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Naturvärdesbedömning

Naturvärdesbedömningen har gjorts i tre klasser; klass I har hög-
sta naturvärde, klass II har mycket högt naturvärde och klass III 
har högt naturvärde. 

Naturvärdesbedömningen är en bedömning av områdets värde 
för naturvård, men med kulturmiljövård och landskapsbild som 
stödkriterier. Bedömningen av ett områdes naturvärde görs, där 
så är möjligt, i jämförelse med andra områden av samma natur-
typ inom samma naturgeografiska region. Det innebär att man 
jämför en ekskog i Landvetter med en ekskog i till exempel Dals-
land, men inte med en ekskog i Blekinge eller Sörmland. 

• Raritet: Ovanlig naturtyp eller förekomst av sällsynta eller ho-
tade arter.

• Representativitet: Välutvecklad naturtyp som är typisk för re-
gionen eller kommunen.

• Orördhet: Låg grad av sentida mänskliga ingrepp.
• Kontinuitet: En lång obruten förekomst av viktiga strukturer 

på platsen eller i närområdet.
• Variation: En mångformig miljö erbjuder en rikedom av livs-

miljöer.
• Dokumentation: Ett väldokumenterat område har särskilt 

värde för forskning.
• Storlek: Stora områden har bättre förutsättningar än små att 

långsiktigt behålla sina naturvärden. 
• Biogeografiskt läge: Ett område som ligger nära andra områ-

den med liknande natur med höga värden har större värde än 
ett isolerat fragment.

Kriterier som vägs samman vid en bedömning av ett områdes naturvärde.

syfte
Naturvårdsplanens huvudsyfte är att lyfta fram naturvårdens in-
tressen i den kommunala planeringen.

Naturvårdsplanen ska:
• utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för fysisk planering, både 

i översiktsplanering, detaljplaneläggning samt i andra beslut 
och ärenden.

• utgöra ett aktuellt kunskapsunderlag för bedömning av åtgär-
der, skydd och skötsel av värdefulla naturområden i kommu-
nen.

• redovisa mål och riktlinjer för skydd av naturvärdena.
• vara underlag för prioriteringar och naturvårdsarbete.
• bidra till ökad kunskapsnivå om naturvärden hos politiker och 

tjänstemän, men även hos allmänheten. 
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varför bevara naturen?
Skälen att bevara natur är många. Det finns hänsynsregler i lag-
stiftningen som måste följas, men naturen har också ett egenvär-
de och är av stor betydelse för att människor ska må bra. 

Varför ska vi bevara natur, och varför ska en kommun behöva 
bry sig om att ta fram en naturvårdsplan? Det finns några viktiga 
orsaker. I lagstiftningen finns olika hänsynsregler som vi måste 
beakta, och det finns miljökvalitetsmål som fastställts av Sveri-
ges riksdag. Många kommuner till exempel Härryda, har också 
satt upp egna målsättningar för naturvården, så att invånarna ska 
få en så bra miljö som möjligt att leva i. 

Utöver de mer styrande skälen finns det också etiska sådana 
– att vi bör bevara naturtyper och organismer för att de har ett 
egenvärde och för att bibehålla en variation samt att vi har ett 
bevarandeansvar inför kommande generationer. Lika viktigt är 
att tänka på den biologiska mångfalden som möjlighet för oss att 
nyttja olika biologiska resurser. Vi kan omöjligt veta vilka arter 
som vi kommer ha nytta av i framtiden, för exempelvis läkeme-
delstillverkning. Naturen utför även många ekosystemtjänster 
som tas för givet och därför inte värderas i pengar, till exempel 
mikroorganismers frigörelse av näringsämnen, insekternas pol-
linering och vegetationens vattenreglerande effekt.  Utarmningen 
av naturen orsakar samhället i stort stora kostnader.

Sedan kan också bevarande och utvecklande av värdefull och 
intressant natur vara ett viktigt incitament för att skapa en intres-
sant boendemiljö. En kommun som planerar för framtiden lockar 
människor inte bara med arbetstillfällen, vård, skola och omsorg 
utan också med en trevlig närmiljö som erbjuder varierade möj-
ligheter till naturupplevelser och rekreation. Fler invånare, som 
är glada, nöjda och friska, ger större utvecklingsmöjligheter.

Den biologiska mångfaldens estetiska värde för friluftsliv och 
turism är också svårt att värdesätta i pengar. Men ett utomordent-
ligt viktigt skäl till att erbjuda en god och tillgänglig natur är att 
folkhälsan förbättras. Promenader, aktivt friluftsliv, naturupple-
velser i frisk luft ger en bättre hälsa. För svensken är friluftsliv 
mycket viktigt. Det kan handla om utsiktsplatser, fiskevatten, 
artrikedom av blommor och fåglar, frihetskänslan av att befinna 
sig i ett stort skogsområde, plocka svamp och bär likaväl som att 
bada eller motionera. Av landets naturreservat har ungefär hälf-
ten skyddats med friluftsliv som motivering. Naturen nära bosta-
den fyller en viktig funktion, särskilt för barn och äldre. Även i 
utbildningssyfte är naturen viktig. Att ha nära till naturen från 
bostaden (max 300 meter) har visat sig ha hälsofrämjande effek-
ter.
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Varför beVara NatureN?

NaturEN I  
hÄrryda KOMMuN 

Råda hagar
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NatureN i Härryda kommuN 

Ungefär hälften av Härryda kommuns 300 km² täcks av barr-
skog. Granskog är vanligast i de centrala och östra delarna. I de 
västra delarna är hällmarksområden med tallskog vanligare. Ter-
rängen är ett höglänt och kuperat landskap som genombryts av 
två dalgångar - Mölndalsåns och Storåns - dit jordbruksmarken 
är koncentrerad. Som ett resultat av att större delen av kommu-
nen en gång låg under högsta kustlinjen (mark som tidigare varit 
strandzon eller havsbotten) finns rikligt med finsediment i dal-
gångarna, något som lett till vattendragens meandrande slingor. 
I anslutning till dem finns på flera platser raviner av varierande 
storlek. Det finns över hundra sjöar som är större än en hektar 
och  kommunen är rik på våtmarker. 

Översiktskarta över Härryda kommun.  

Härryda kommun ligger i den naturgeografiska regio nen som 
benämns ”sydöstra Norges och sydvästra Sveriges kuperade 
barr- och lövskogslandskap”. Den gnejs och granitdominerande 
berggrundens struktur ger upphov till en kuperad topografi, med 
många långsträckta sjöar och bergryggar. Vegetationen känne-
tecknas av grandominerande barrskogar, med inslag av ädellöv-
skog i mer gynnsamma lägen. Huvuddelen av lövskogsbestånden 
är koncentrerade till kommunens låglänta delar, där de ställvis 
kan vara den dominerande skogstypen. En faktor av stor bety-
delse för kommunens kryptogamfloraı är dess suboceaniska läge, 
med relativt fuktigt klimat och höga nederbördsmängder i stora 
delar av kommunen.

Förutom att arbeta generellt för ett bra skydd för värdefull 
natur, kan kommunen prioritera sina framtida insatser genom 
att peka ut arter och naturtyper som vi vill ta ett särskilt ansvar 
för. I kommunen finns några känsliga naturtyper och arter som 
har en tyngdpunkt i sin utbredning i vår del av landet och som 
därför är särskilt viktiga att ta hänsyn till ur Härryda kommuns 
perspektiv. Dessa har utkristalliserats under arbetets gång med 
naturvårdsplanen. 

Härryda kommun har ett särskilt ansvar för att ta hänsyn till

1  Kryptogamflora, samlingsnamn för grupper av växt eller växtliknande organismer 
som inte bildar frön. Hit räknas alger, lavar, mossor, svampar och ormbunksväxter.

NaturEN I hÄrryda KOMMuN 
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följande naturtyper; suboceaniska granskogar, suboceaniska he-
dekskogar, ädellövrika blandskogar, hed-myr-lövbrännekomplex, 
inägomiljöer med värdefulla träd - särskilt på drumliner och en-
samgårdar och oligotrofa sjöar. I fallet inägomiljöer med värde-
fulla träd, är motivet kanske främst en värdefull lokal historik.

Arter som Härryda kommun har ett ansvar för att ta hänsyn 
till är hållav (VU) och atlantisk hållav (CR), klockgentiana (VU) 
och alkonblåvinge (EN), granspira (NT), klotgräs (VU) och 
skaftslamkrypa (EN), hasselsnok (VU), nattskärra (NT), smålom 
(NT), mindre hackspett (NT), päronulota (VU), skuggmossa, 
dunmossa och skirmossa (NT). 

I detta kapitel beskrivs olika naturmiljöer som finns i Härr-
yda kommun. Till rödlistade arter anges förkortningarna CR, 
EN, VU, NT. Även förkortningarna S och EU används för några 
arter. Förklaring till dessa finns på sidan 39.

Barrskog 
Barrskog är den vanligaste naturtypen i kommunen och har sin 
största utbredning i centrala och östra delarna. Skogen är till 
övervägande del blåbärsgranskog av frisk ristyp eller lågörttyp 
men även mossrik granskog finns rikligt. I de västra delarnas 
höjdområden där moräntäcket är tunt, finns ett påtagligt inslag av 
hällmarkstallskog där bland annat hasselsnoken (VU) lever.

Den näringsfattiga och svårvittrade berggrunden ger fältskik-
tet ett magert intryck. På kalhyggen är gräset kruståtel domine-
rande. 

Härrydaskogarna är mestadels påverkade av modernt skogs-
bruk, men bland annat i Klippans naturreservat finns gammal 
skog med lång kontinuitet, och liten påverkan av rationellt skogs-
bruk.

Både den sällsynta havstulpanlaven och hållaven (VU) har 
många förekomster i kommunens orörda barrsumpskogar.

Dagens täta granskog är ett ganska nytt inslag i vår västsven-
ska skogshistoria. Graninslag har dock funnits i skogarna åtmins-
tone sen bronsåldern och grandominerade blandskogar började 
uppkomma från cirka 1000 efter Kristus. De flesta av granens 
följearter är mer nordöstliga i sin utbredningstyngdpunkt och 
detta, tillsammans med den långa historien av intensiv påverkan 
av människan på Västsveriges skogar, gör att vi i allmänhet har 
färre av granskogens rödlistade arter i Sydvästsverige. Trots detta 
utgör den västliga granskogen, där den fått utveckla hög ålder, en 
speciell miljö med speciell artsammansättning. Hög bonitet och 
kombinationer med sumpskogar är särskilt intressanta.

Tjäder (EU) är en skogsfågel som är beroende av blåbärsrika 
barrskogar med inslag av både torrare hällmarker och sumpskogar.

Knärot (NT) är en orkidé som minskar nationellt på grund av in-
tensivt skogsbruk. I kommunen finns nio fynd registrerade i artpor-
talen.

Gran- och tallskog i Rya. Foto: Emma 
Nevander
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suboceanisk granskog

Suboceanisk granskog är en naturtyp som har sin tyngdpunkt i 
sin utbredning inom den suboceanisk klimatzonen, vilken omfat-
tar hela regionen, men är mest utpräglade i de sydvästra delarna 
och är därför särskilt intressant ur Härryda kommuns perspektiv. 
Karaktären är grandominerade skogar på fuktig till frisk mark 
med gammal, spontant föryngrad skog uppkommen på äldre, be-
skogad utmark med välutvecklade mossmattor med hög andel 
suboceaniska arter som stor revmossa, stor kvastmossa, skugg-
mossa och lavar som kattfotslav, korallav med flera. Särskilt 
värdefulla är bestånd som även innehåller sumpskogar med li-
kaledes rik mossflora och rödlistade arter som hållav (VU), skir-
mossa (NT) med flera. 

Särskilt gott om dödvedsrika bestånd, rika på signal- och röd-
listearter finns kring Yxsjön och i Klippanområdet, men värde-
fulla bestånd förekommer spritt inom hela östra delen av kom-
munen med en viss koncentration i området från Härskogen till 
söder om Klippan. Förvånansvärt gamla granbestånd kan påträf-
fas så nära den gamla ljunghedsgränsen i väster som vid Land-
vetter. Möjligen är detta trakter som inte nåtts av den avskogning 
av utmarkerna som så länge var typisk för västkusten. 

hållav och atlantisk hållav

Hållaven (VU) påträffas sällsynt vid bäckar och sumpskogar i 
södra Sverige, med en viss tyngdpunkt av förekomster i östra 
delen av Härryda kommun. Avverkning eller exponering av 
sumpskogar är ett stort hot, kanske även luftföroreningar. I östra 
Härryda har nyligen även påträffats den mycket snarlika atlantis-
ka hållaven (CR), som klassades som nationellt utdöd från landet 
i 2005 års rödlista. Möjligen finns denna på fler lokaler i trakten.

skuggmossa, dunmossa och skirmossa

Skuggmossan (S) bildar täta utbredda kuddar på lågor och mark i 
fuktiga och dödvedsrika granskogar i framförallt sydvästra Sve-
rige. Arten finns bland annat i Bråtaskogen, söder om Yxsjön, 
söder och öster om Stora Härsjön och vid Risbohult.

Dunmossan är en vacker liten mattbildande mossa som växer 
vid opåverkade källflöden i skog, framförallt i sydvästra Sveri-
ge. Dunmossan finns i närheten av Gissle, sydväst om Risbohult 
samt Wendelsberg. 

Skirmossan (NT) är en mycket vacker, storbladig mossa som 
förekommer sällsynt vid opåverkade bäckar och källflöden i det 
oceaniskt präglade sydvästra Sverige. Skirmossan finns i närhe-
ten av Gissle.

Granskog i Klippans naturreservat.  
Foto: Karin Meyer

Hållav/atlantisk hållav.  
Foto: Michael Nilsson

Skuggmossa. Foto: Michael Nilsson

Dunmossa. Foto: Lars-Åke Flodin

Skirmossa. Foto: Lars Sjögren
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lövskog 
Lövskog förekommer rikligt längs dalgångarnas sidor och ramar 
även in det öppna odlingslandskapet och ger det dess typiska ka-
raktär. Lövskogar med lång kontinuitet har ofta mycket höga na-
turvärden. Här hittar man många sällsynta mossor, lavar, svam-
par och insekter. De största naturvärdena i Härryda kommuns 
lövskogar är knutna till ett fåtal områden med gamla hagmarker 
och lövängar, där lång kontinuitet och gott om gamla träd utgör 
grunden för biologiska värden av riksintresse. Inom kommunen 
finns även en regionalt sett god förekomst av lind (S) i rasbranter.

Merparten av lövskogarna som finns i kommunen domineras 
av björk med varierade inslag av asp, al, rönn, sälg, men även 
ädellövträdet ek. Alsumpskog finns ofta utmed sjöar och vatten-
drag.

Kommunens ädellövskog är främst hedartade och magra 
ekskogar som tidigare nyttjats för bete. I anslutning till en del 
större gods och på gamla inägomarker finns dock även frodigare 
ädellövskogar som ofta är mycket artrika. Eken, som hör till de 
ädla lövträden (andra exempel är ask (VU), bok, och lind (S)) 
har en särställning både biologiskt och för den kulturhistoriska 
kopplingen. Bokskog eller inslag av bok förekommer vid Råda 
Säteri, Wendelsberg och Smedstorp. Just ädellövskogen hör till 
de skogstyper som har särskilt många av våra hotade växter och 
djur. Ask (VU) och alm (VU) är trädarter som hotas av svamp-
sjukdomar som dödar träden. Därför ingår de från 2010 i den 
svenska rödlistan.

Mindre hackspett

Mindre hackspett (NT) är beroende av tillräcklig tillgång på dö-
ende lövträdsgrenar inom sitt hemområde. Är ännu ganska van-
lig i lövskogsområden kring Göteborg, men bedöms ha minskat 
kraftigt i landet sedan 70-talet. Arten finns bland annat i Berts-
hult, Raketjärn, Klippans naturreservat och Rådasjöns naturre-
servat.

päronulota

Päronulota (VU) är en sydvästlig fuktighetskrävande och förore-
ningskänslig mossa som växter på asp och sälg i fuktiga längen 
vid t ex vattendrag. Arten finns noterad vid Agnebäcken, Land-
vetter. Äldre fynduppgifter finns från Råda säteri, Pixbo och 
nordvästra Wendelsberg.

Alsumpskog finns ofta utmed sjöar 
och vattendrag. Foto: Karin Meyer

Mindre hackspett. Foto: Kåre Ström
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suboceanisk hedekskog

Suboceanisk hedekskog är en lövskogstyp som har tyngdpunk-
ten i sin utbredning längs västkusten och är därför särskilt intres-
sant ur Härryda kommuns perspektiv. Fina exempel finns i Pixbo, 
Gallhålan, Eskilsby samt vid Landvettersjön och Rådasjön. Sär-
skilt fina objekt kan nämnas Pixbo herrgård och Korpabergen, 
Eskilsby. Speciella naturvärden i de suboceaniska hedekskogarna 
är att en rik epifytflora kan utvecklas, i synnerhet där träden är 
gamla eller senvuxna. Många speciella ved- och marksvampar 
finns. Närhet till sjöar tycks ha en positiv effekt på kryptogam-
floran2.

De magraste hedekskogarna, krattekskogarna, har sannolikt 
varit tämligen stabila ekmiljöer, som dock genom brand och bete 
kunnat omvandlas till hedar och hed-brännekomplex. Ofta finns 
ett inslag av både gran, tall och björk, där kanske särskilt björken 
är en rest från en öppnare pionjärfas. Idag ökar dock granen i 
många bestånd och hotar att tränga ut ekarna. Bestånden har ofta 
mycket lite påverkan av skogsbruk de senaste 50 åren och hyser 
ibland rikt inslag av död ved. Hedekskogarna är typiska för hela 
västeuropeiska atlantkusten upp till västra Norge. På kontinenten 
är dock ofta den rika epifytfloran3 utarmad av luftföroreningar. 
Hedekskogarna gränsar ofta till ädellövrika blandskogar, ibland 
successivt och ibland tydligt i form av en gammal stengärdesgård 
som avgränsat den gamla inägomarken.

Ädellövrik blandskog
Dessa skogar har ofta ett ursprung som trädhagar eller lövängar 
eller på några ställen som parker vid större gods och herresäten. 
De utgör idag ofta ett instabilt stadium, som på lång sikt utan stör-
ning utvecklas mot allt större inslag av gran på surare jordar och 
av alm, ask på basrikare. Eken kan dock av egen kraft förbli ett 
viktigt inslag framförallt i branter och i torra eller fuktiga miljöer.

Ett brett spektrum av ekologiska artgrupper kan förekomma 
och dessa skogar är ofta mycket artrika, speciellt där rester av 
mycket gamla trädskikt finns kvar, men också där näringsrikedo-
men i marken är hög. Ofta värdefulla miljöer för fåglar, mossor, 
lavar, ved- och marksvampar, insekter och mollusker4. Lokaler 
med mulljordar har ofta höga värden också i kärlväxtfloran. 

Koncentrationer av värdefulla ädellövrika blandskogar finns 
i samma trakter som hedekskogarna. Till exempel kring Pixbo, 
Landvettersjön, Gallhålan och Eskilsby. Bland särskilt fina objekt 
kan nämnas Pixbo herrgård och Korpabergen, Eskilsby.

2  Kryptogamflora, samlingsnamn för grupper av växt eller växtliknande organismer 
som inte bildar frön. Hit räknas alger, lavar, mossor, svampar och ormbunksväxter.
3  Epifyt är en växt som utnyttjar en annan växt som boplats. Exempel är vissa lavar 
och alger.
4  Mollusker, samlingsnamn för sniglar och snäckor.

Hedekskog på Labbera, Råda säteri.  
Foto: Karin Meyer

Ädellövrik blandskog vid Slambyber-
gen. Foto: Calle Bergil
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våtmarker 
Den kuperade terrängen och stora nederbördsmängden ger upp-
hov till en rikedom på våtmarker av olika slag. Vanligast är små 
till medelstora myrar av intermediär typ, det vill säga att de inte 
påverkas av vatten från omgivande mark, de saknar ofta lagg och 
har inte något välvt mosseplan. Många av de intermediära my-
rarna är relativt torra och fasta med en vegetation av olika ris, 
och inslag av västliga arter som klockljung och klockgentiana. 
Utmärkande är även förekomst av kärrväxter som myrlilja, pors 
och ängsull ute på mosseplanet. 

På ett antal av kommunens myrar och fukthedar finns skydds-
värda populationer av alkonblåvinge (EN) i anslutning till bestånd 
av klockgentiana (VU). Våtmarker med förekomst av klockgen-
tiana och alkonblåvinge är kommunens mest skyddsvärda.

I näringsrika översvämningsvåtmarker hittar man en mycket 
art- och individrik fågelfauna. Här stannar både häckande och 
flyttande fåglar. Idag har många tidigare betade eller slåttrade 
mader vuxit igen, men på några ställen finns dessa värdefulla 
miljöer kvar, till exempel maderna vid Haketjärn.

 Grunda vattenområden och små dammar är viktiga leklokaler 
för grodor och salamandrar. Dessa djur är fridlysta och känsliga 
för utdikning av våtmarker. 

I Sverige har vi många vidsträckta myrar och mossar och de 
kan tyckas triviala för oss, men denna naturtyp finns endast i 
norra Europa och är ur ett globalt perspektiv unik. De represente-
rar det närmaste ”riktig vildmark” vi kan komma idag. Detta kan 
upplevas vid till exempel Rambo mosse och Maderna.

hed-myr-lövbrännekomplex
Komplexen består ofta av en mosaik av magra naturtyper med ur-
sprung i ljunghedar och ibland hedekskogar på tunna jordar och 
myrmark. Klipphed, ljunghed, fukthed, småmyrar, unga lövbrän-
nor, äldre löv- eller tallbrännor och olika magra blandskogstyper 
ingår. Mosaiken präglas av successionsstadier efter återkomman-
de ljungheds- eller vådabränder. Naturtypen har tyngdpunkten i 
sin utbredning i vår del av landet och är därför särskilt intressant 
ur ett kommunalt perspektiv. Exempelområden är de magra myr- 
och hällmarkerna både kring Högaråsmossen och kring Rambo 
mosse och det stora brandområdet öster om Yxsjön.

En hög brandfrekvens med delvis liknande effekter kan myck-
et väl ha präglat många områden i dessa trakter även innan män-
niskan blev en dominerande ekologisk faktor. Hedekskogar/tall-
lövblandskogar lär dock ha dominerat landskapsbilden. 

Från vikingatid och framåt har människan genom bete och be-
tesbränningar utökat och förlängt de tidigare successionsstadier-
na, så att öppna hedar kommit att dominera allt större områden. 
Kring Göteborg utbredde sig öppna hedar redan från slutet av 

Våtmark i Gökskulla.  
Foto: Emma Nevander

Mosaiklandskap i området nordöst 
om Rambo mosse. Foto: Anders M 
Nilsson
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1600-talet sammanhängande österut till ungefär en linje mellan 
västspetsarna av sjöarna Nordsjön, Gröen och Aspen, samt utmed 
dalgångarnas odlingsbygder betydligt längre inåt landet (Wibeck 
1917). Mycket av anknytande skogsmarker var starkt påverkade 
av både vedtäkt, bete och återkommande vådabränder. 

I hedfasen förekommer bland annat ett antal suboceaniska 
hed-kärlväxter som cypresslummer, kambräken och myrlilja, 
mossor som atlantvitmossa och nervmossor och en mångfald av 
marklavar såsom hedlav, blank knöllav och flera västliga arter av 
bägarlavar (släktet Cladonia). Orre och törnskata hör till fågel-
livet. På brandfälten märks flera brandgynnade lavar och mossor, 
vedsvampar och skalbaggar. Nattskärra (NT) och trädlärka trivs 
i hälltallskogar och i öppna tidiga faser, medan mindre hackspett  
(NT) och stjärtmes jämte ett flertal vedsvampar som fnöskticka 
och olika skinn är typiska i lövbrännefasen.

Klockgentiana och alkonblåvinge

Två vackra och karaktäristiska, men hotade arter i komplexen 
är klockgentiana (VU) och den av denna art beroende alkonblå-
vingen (EN). Klockgentianan är en stor vacker blåklockeliknande 
blomma som växer på fukthed eller sjöstränder, oftast med blå-
tåtel. Den har dålig långspridningsförmåga och kräver markstör-
ning genom till exempel brand, stranderosion, djurtramp eller 
annat markslitage för effektiv fröförökning. Etablerade plantor 
kan dock överleva länge och arten finns ännu spridd i hela Väst-
sverige. Arten missgynnas av slåtter och hårt bete. Klockgentiana 
finns vid Skärsjön, Högaråsmossen och Groparemossen.  

Alkonblåvingen (EN) är beroende av ett samspel med klockge-
ntiana (VU) då fjärilens larver utvecklas på denna art. Dessutom 
behöver den  kolonier av en myra som trivs i öppna fuktiga mil-
jöer för larvernas uppväxt och förpuppning. Fjärilen har idag en 
splittrad förekomst med få livskraftiga bestånd på ett antal gamla 
hedkomplex. Några av de viktigaste förekomsterna, både i natio-
nellt och europeiskt perspektiv finns i Göteborgstrakten, med Hö-
garåsmossen som viktigt exempel. 

hasselsnok

Även hasselsnoken (VU) trivs i glest trädbevuxna marker med 
hällar, sandmark eller block omväxlande med ljung eller buskar. 
Hasselsnoken hotas framförallt av igenväxning av de miljöer där 
den finns. Arten finns norr om Rambo mosse. 

Hasselsnok. Foto: Anders M Nilsson

Alkonblåvinge. Foto: Lars Sjögren

Klockgentiana med ägg från alkon-
blåvinge. Foto: Lars Sjögren
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Nattskärra

Nattskärran (NT) är en fågel som förekommer sparsamt i hela 
södra Sverige i glesa tallskogar vid hedar, myrar och liknande 
miljöer. Arten har minskat kraftigt, men har en viss koncentra-
tion kring Göteborg och har en av sina tätaste populationer vid 
Rambo mosse där biotopen är optimal. Arten finns även i Bråta-
skogen.

sjöar och vattendrag 
Härryda kommun har en stor rikedom på skogssjöar, varav 

flera hyser mycket höga naturvärden kopplade både till både flora 
och fågelliv. Det finns över 100 sjöar som är större än en hektar 
och av dessa är 36 större än 10 hektar. De flesta är näringsfattiga 
sprickdalssjöar, där storlom är en karaktärsart. Med undantag för 
den näringsrika Hårssjön kan kommunens sjöar föras till kate-
gorin oligotrofa eller mesotrofa klarvattensjöar. Berggrundens 
dåliga buffrande förmåga har inte kunnat motverka den ökade 
försurningen, vilket lett till att sjöarnas biologiska kvaliteter har 
minskat i takt med det lägre pH-värdet.  Exempel på särskilt vär-
defulla sjöar är Yxsjön, Skärsjön, Issjöarna, Kärrsjön, Stora Här-
sjön och Västra Nedsjön.

Jordbrukslandskapet genomkorsas av slingrande åar som på 
många ställen skurit ner i de lösa sedimenten och bildat karak-
täristiska ravinsystem. Det finns också många unika småbäckar 
med rent strömmande vatten. Vattendragen har i likhet med sjö-
arna påverkats mycket negativt av den tilltagande försurningen. 
De största biologiska kvaliteterna finns i Mölndalsån, Storån och 
Gisslebäcken som alla har värdefulla öringpopulationer, på några 
ställen tillsammans med flodpärlmussla (EN). Utmed dessa vat-
tendrag finns rika lövskogsmiljöer med forsärla, mindre hack-
spett (NT) och stjärtmes. Under vinterhalvåret är Mölndalsån 
även ett viktigt område för strömstare.

Flodpärlmusslan (EN) är en mycket känslig art och kan ses 
som en symbol för friska rinnande vatten. Den kan bara före-
komma i vatten som också hyser öring eftersom dess larver fäs-
ter på öringens gälar. Flodpärlmusslan har kända populationer 
inom kommunen i Mölndalsån och i Storån. 

smålom 

Smålommen (NT) kräver tillgång till både ostörda myrgölar för 
boet och fiskrika klarvattensjöar för fiske. Smålommen förekom-
mer i större delen av landet, men är numera sällsynt i södra Sve-
rige, sannolikt på grund av försurning samt utdikning och igen-
växning av myrar. Arten finns noterad vid Boktjärn i Härskogs-
området. 

Smålom. Foto: Leif Jonasson

Storån. Foto: Karin Meyer

Nattskärra. Foto: Leif Jonasson
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Klotgräs och skaftslamkrypa

Klotgräset (VU) är en liten vattenormbunke med sydvästlig ut-
bredning på grunda stränder av näringsfattiga sjöar och gölar. 
Gynnas av bete och andra störningar som håller vegetationen 
nere. Arten finns bland annat vid Yxsjön. 

Skaftslamkrypan (EN) är en liten vattenväxt med västlig ut-
bredning på stränder och grunda bottnar av näringsfattiga sjöar  
och småvatten. Hotas av både igenväxning och försurning av 
vattenmiljöerna. Arten finns bland annat vid Fridhemsviken i 
Rådasjöns naturreservat och Västra Nedsjön. 

Oligotrofa sjöar 

Härryda kommun har en stor rikedom på näringsfattiga skogs-
sjöar, varav flera hyser mycket höga naturvärden kopplade både 
till både flora och fågelliv. Sjörika helheter finns i Härskogen, i 
Yxjöområdet och i området mellan Landvetter flygplats och Ing-
sjöarna-Gingsjön. Exempel på särskilt värdefulla sjöar är Yxsjön, 
Skärsjön, Issjöarna, Kärrsjön, Stora Härsjön och Västra Nedsjön.

Strand- och vattenväxterna har ibland en tydlig västlig prägel 
och här kan till exempel påträffas granspira (NT), klockgentiana 
(VU), klotgräs (VU) och skaftslamkrypa (EN), men även den 
allmänt sydliga strandlummern (NT). Till fågellivet hör smålom 
(NT) och storlom. Relativ orördhet, naturlig vattenståndsdyna-
mik och tätheten av sjöar är viktiga faktorer av betydelse för na-
turvärdena. Ofta finns viktiga samband också med myrmarker, 
småvattendrag och sumpskogar. 

Odlingslandskap 
Kulturlandskapet har genomgått stora förändringar de senaste 
hundra åren – det har gått från mångformighet till ensidighet. 
Här och var i Härryda kommun finns delar av det småskaliga od-
lingslandskapet fortfarande kvar – ”stenmurslandskapet”. Detta 
variationsrika odlingslandskap – med hagmarker, lövdungar, 
dammar, åkerrenar, stenmurar – skapar förutsättningar för ett art-
rikt växt- och djurliv, med allt från däggdjur, fåglar och insekter, 
till växter, lavar, mossor och svampar. I en europeisk jämförelse 
är detta landskap säreget, men det är också viktigt för lokal iden-
titet och hembygdskänsla. 

Odlingslandskapets höga naturvärden är främst knutna till 
välhävdade ogödslade slåtter- och betesmarker med grova träd. 
Sådan relativt näringsfattig mark är förutsättning för en artrik 
flora med konkurrenssvaga arter som kräver någon typ av hävd 
för långsiktig överlevnad. Till de mer typiska hävdgynnade ar-
terna hör darrgräs, svinrot, slåttergubbe (NT), granspira (NT) 
och grönvit nattviol.

Yxsjön i Benareby. Foto: Karin Meyer

Värred i Storåns dalgång. 
Foto: Karin Meyer
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Sådana marker finns till exempel vid Klippans naturreservat, 
Kärret, Ödegården i Gallhålan, Vadet och längs Storåns dalgång.

Granspira

Granspira (NT) är en kärlväxt med sydvästlig utbredning, på 
öppna kvävefattiga sura marker såsom regelbundet brända hedar 
samt magra fuktiga betesmarker. Förr typisk för magra slåtter-
marker i skogsbygden i Sydvästsverige. Granspira har minskat 
starkt under 1900-talet. Arten finns i Vadet, Risbohult, Björnhult 
och söder om Kolabacken. 

Inägomiljöer med värdefulla träd, särskilt på drumliner och 
ensamgårdar

Gamla ädellövrika inägomiljöer med vårdträd eller hamlade 
träd. I synnerhet finns i flera områden en rikedom på hamlade 
askar. Härryda kommun kan inte sägas vara extra rikt på värde-
fulla vårdträdsmiljöer, men de som finns har ett visst extra värde 
genom att det suboceaniska klimatet här, liksom i angränsande 
suboceaniskt präglade kommuner gynnar en särskild epifytflora. 
En intressant lav- och mossflora finns knuten till de grova träden 
i odlingslandskapet. Enligt en inventering av grova träd 2008, vi-
sade det sig att nära 1 400 grova eller hamlade lövträd finns i 
kommunen.

Vad gäller fältskiktet kan detta i vissa fall, som i Björnhult och 
Vadet hysa en fin hävdflora5, men allmänt sett är det tämligen ont 
om marker med värdefull hävdflora i kommunen. Naturvärdena 
är alltså ofta mer kopplade till träden än till fältskiktet. Av sär-
skilt intresse är de speciella odlingslandskapen på drumlinerna6. 
Ibland, inte minst på drumlinerna, övergår de hävdpräglade mil-
jöerna mot utkanterna i mer fritt utvecklade ädellövrika bestånd 
inkluderande intressanta källflödesmiljöer.

Många inägomiljöer finns kring Tahult – Slamby, kring Es-
kilsby och på alla drumlinerna i stråket Eskilsby – Risbohult. 
Särskilt höga värden, även kulturhistoriskt, har ett litet antal väl-
bevarade ensamgårdar/småbyar i skogslandet, såsom; Vadet en 
mycket vacker miljö och mycket fin flora, Högäset en mycket fin 
trädrik miljö samt högt rekreationsvärde, Björnåsen med värde-
fullt kulturlandskap och fin flora samt Idåsens torp, en välhävdad 
torpmiljö.

5  Hävdflora, arter som kräver slåtter eller bete för att överleva.
6  Drumlin, strömlinjeformad kulle som bildats vid inlandsisens botten. 

Granspira. Foto: Lars-Åke Flodin

Hamlade askar på gård i Häggesås, 
Hindås. Foto: Emma Nevander
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NatureN i Härryda kommuN 

Kyrkogård med grova lövträd vid 
Råda kyrka. Foto: Karin Meyer

Kyrkogårdar 
Förutom kyrkogårdarnas roll som levande kulturarv finns natur-
värden i form av värdefulla grova lövträd som ibland är hamla-
de, samt stenmurar som är värdefulla ur moss- och lavsynpunkt. 
Arter som är beroende av grova och solexponerade ädellövträd 
gynnas i dessa miljöer. Av kyrkogårdarna i Härryda kommun ut-
märker sig Björketorp och Härryda särskilt för artrik moss- och 
lavflora.

Geologi 
Kvartära avlagringar och former – istidsminnen – förekommer 
över hela kommunen men är mest framträdande i de stora sprick-
dalarna Storåns och Mölndalsåns dalgångar.

De kvartära avlagringarna i Storåns dalgång kännetecknas av 
svallade moräner i dalsidorna, förgrenade ravinsystem i dalbott-
narnas sandlager och lerlager, ett mäktigt eroderat delta i högsta 
kustlinjen vid Värred och en lägre deltayta som bildar Heden. 
Postglaciala skalbankar finns här och där och skapar en kalkhal-
tig jordmån. Den vida dalgången kännetecknas av en stilla me-
andrande å som sakta omformar landskapet i dalbotten.

Mölndalsån dalgång karaktäriseras å andra sidan av en ställvis 
snabbare vattenföring mellan smalare bergspassager och lugna 
sjöar. Mellan Hindås och Mölnlycke finns omfattande avlagring-
ar i form av terrass- och deltabildningar, särskilt vid Ryaheden, 
Snåkered och Bråta. Ändmoräner och moränvallar tvärar dal-
gången vid Råda kyrka, Salmered, Kopparbo och i Hindås.

Under istidens slutfas bildades drumliner som är långsträckta 
höjder av avsatta bottenmoräner i isrörelseriktningen. Speciellt 
i området norr om Landvettersjön finns några i stråket Bårhult-
Tahult-Håltsås-Härkeshult, där Tahultdrumlinen är den största. I 
Hindåsområdet söderut mot Häggsjöhult och västerut till Huv-
daby och Risbohult finns en stor svärm av dessa drumliner. I 
Hindås och området kring Västra Nedsjöns utlopp slingrar sig en 
rullstensåsliknande radialås i ett åsnätlandskap med dödisgropar 
och moränkullar. Denna getryggformade ås tväras av ett par änd-
moräner. Detta småkuperade kittellandskap har ovanligt  märk-
ligt nog bildats ovanför den högsta kustlinjen. Längre nedströms 
Mölndalsån skär vattnet genom berget och bildar en för trakten 
mäktig kanjon. I Landvetter har smältvattenströmmen bildat en 
jättegryta.

Längst i sydöst fram till Hällingsjö löper traktens största 
drumlin, den cirka två mil långa Ubbhultsdrumlinen.

Del av isälvsavlagringarna i Hindås.  
Foto: Helena Bevengut-Lasson



ÖvErGrIpaNdE Mål  
Och rIKtlINJEr

Tjärblomster, Storåns dalgång
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ÖvergripaNde mål 
ocH riktliNjer

Målet om en hållbar samhällsutveckling omfattar ekologiska, so-
ciala och ekonomiska aspekter. Naturvårdsplanen har störst fokus 
på de ekologiska aspekterna, se syftet, sidan 8. dock finns tydliga 
kopplingar till de sociala och ekonomiska aspekterna genom natu-
rens betydelse för hälsa och god livsmiljö. 

1999 antogs Miljöbalken som är en övergripande lagstiftning som 
berör all miljöpåverkan. Målet med lagstiftningen är att främja 
en hållbar utveckling för en god och hälsosam miljö. Plan- och 
bygglagen och Skogsvårdslagen är också styrande lagstiftningar.

Miljöpolicy för härryda kommun
Miljöpolicyn för Härryda kommun antogs av kommunfullmäk-
tige 1998. En reviderad miljöpolicy ska tas fram 2012. Miljö-
policyn är en gemensam plattform i arbetet att nå ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Tre av policyns punkter berör särskilt natur-
vårdens område.
• Hushålla med naturresurserna.     

 Användningen av energi, råvaror och andra resurser skall  
 kontinuerligt minska. Utnyttjandet skall vara effektivt och i  
 enlighet med kretsloppsprincipen.

• Tag hänsyn till människor och natur.    
 Mänsklig livskvalitet och biologisk livsmiljö skall tas till  
 vara och främjas. Skadlig inverkan från utsläpp, buller och  
 andra miljöstörningar skall begränsas.

• Planera gemensamt för en bättre miljö.     
 Varje verksamhet med planeringsansvar skall sträva efter  
 att områden, byggnader och anläggningar utvecklas på ett  
 miljömässigt hållbart sätt.

Nationella och lokala miljömål
Riksdagen har år 1999 och med komplettering år 2005, beslutat 
om 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen syftar 
till att främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden 
och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska 
värdena, bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
och trygga en god hushållning av naturresurserna. Målen ska nås 
inom en generation, det vill säga till 2020.

Kommunen har det samlade ansvaret för att åstadkomma en 
god livsmiljö, och har viktiga uppgifter i arbetet för att nå mil-
jömålen och en hållbar utveckling. Kommunen ansvarar för lo-
kala anpassningar av riksdagens miljömål. Den kommunala 
översiktsplaneringen spelar en viktig roll för att miljömålen ska 
kunna uppnås, men även detaljplaner och områdesbestämmelser 
är viktiga instrument. Det krävs också att miljömålsarbetet för-
ankras lokalt och integreras i kommunens ordinarie arbete. 

ÖvErGrIpaNdE Mål Och rIKtlINJEr
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Miljömål som berör naturvårdsplanen: 

Åtta av de nationella miljökvalitetsmålen har legat till grund för 
arbetet med naturvårdsplanen. Till dessa anges det lokala per-
spektivet i form av de politiska inriktningsmålen som antogs av 
kommunfullmäktige sommaren 2009. I januari 2011 antog kom-
munstyrelsen verksamhetsmål. Illustrationerna till miljömålen 
nedan är gjorda av Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning 

Mark och vatten får inte ha så hög surhetsgrad att människors 
hälsa, den biologiska mångfalden, kulturföremål eller byggnader 
skadas.
 Politiska inriktningsmål för miljö i Härryda:
• I Härryda kommun ska skog, mark och vatten ha naturliga pH-

värden.

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för bio-
logisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av 
mark och vatten.
 Politiska inriktningsmål för miljö i Härryda:
• Det ska inte finnas någon negativ påverkan av näringsämnen i 

mark och vatten.

levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras vari-
ationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekolo-
giska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.
 Politiska inriktningsmål för miljö i Härryda:
• Det ska inte finnas någon negativ påverkan av näringsämnen 

och andra föroreningar i våra sjöar och vattendrag.
• De sjöar och vattendrag som i ÖP 2002 benämns ”värdefullt 

vattenområde” ska långsiktigt skyddas.
• Vandrande fisk ska kunna röra sig fritt och leka i sina utbred-

ningsområden.
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Myllrande våtmarker 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i land-
skapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för fram-
tiden.
 Politiska inriktningsmål för miljö i Härryda:
• Våtmarker ska skyddas så långt möjligt mot dränering, torv-

täkt, vägbyggen och annan exploatering. 

levande skogar  

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
 Politiska inriktningsmål för miljö i Härryda:
• De ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla skogarna ska skyd-

das mot  exploatering.
• Invånarnas behov av rekreation och friluftsliv, särskilt i de tät-

ortsnära skogarna ska tillgodoses.

Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärks. 
 Politiska inriktningsmål för miljö i Härryda:
• De ur naturvårdssynpunkt mest värdefulla odlingslandskapet 

ska brukas på lämpligt sätt och skyddas mot exploatering.
• Odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med 

särskilda värden ska bevaras och utvecklas.

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och glo-
bal miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. 
 Politiska inriktningsmål i Härryda:
• Antalet människor som är bullerstörda i Härryda kommun ska 

minska och tysta miljöer ska värnas.
• Tillgängligheten till tätortsnära rekreationsområden, t ex sko-

gar och parkområden ska öka.
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Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett håll-
bart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livs-
miljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till 
en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
 Politiska inriktningsmål för miljö i Härryda:
• Hotade arter och deras livsmiljö ska skyddas.
• Främmande arter och genetiskt modifierade organismer ska 

inte introduceras.

andra politiska inriktningsmål

Inriktningsmål inför revideringen av översikts- planen

Politiska inriktningsmål fastställdes 2008 som underlag inför re-
videringen av översiktsplanen. I förordet noteras att i Härryda 
kommun är det nära till grönområden och naturen. Det är vik-
tigt att bevara och värna om dessa kvaliteter och att planeringen 
utgår från de naturvärden som finns.
 Mål som har tydlig beröring med naturvårdsplanen är:
• Boende: Nya bostadsområden ska integreras och anpassas till 

befintlig miljö. Det ska vara nära till naturen i nya bostadsom-
råden. Vid förtätning av bostäder ska integrering och anpass-
ning ske till befintlig miljö. 

• Fritid och turism: Genom god framförhållning och god mark-
politik ska mark reserveras för fritidsaktiviteter och turism 
samt för fritidsaktiviteter i bostadsområden.

• Kultur: I planeringen ska hänsyn tas till kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader och områden.

• Natur: Värdefulla naturområden ska värnas och säkras för 
kommuninvånare och besökare. Tillgängligheten till värdeful-
la naturområden ska öka. En avvägning ska alltid ske mellan 
kommunens behov av ianspråktagande av mark och behovet 
av att bevara befintlig natur.
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 Markpolitiska mål 

Inriktningsmål för markpolitiken fastställdes 2009. Kommunens 
markförsörjning stödjer de mål som översiktsplanen anger när 
det gäller utvecklingen i kommunens olika delar. I målet står att 
kommunen, genom en aktiv markpolitik, tillgodoser behovet av 
mark för allmänna ändamål och att exploatering genomförs med  
god markhushållning, med hänsyn till miljön och så att en god 
livsmiljö skapas för invånarna.

direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna

Direktiv för förvaltning av de kommunala skogarna togs fram 
1999 inför arbetet med ny skogsbruksplan. 
• Målet med förvaltningen av det kommunala skogsinnehavet 

är en god naturvård och bevarande av kulturhistoriska värden 
samt skapa goda förutsättningar för naturstudier, friluftsliv och 
rekreation. I förvaltningen ska viltets förutsättningar beaktas.

• Verksamheten ska om möjligt bära sina egna kostnader. Målet 
med den kommunala skogen är inte att ge ekonomisk avkast-
ning.

• Kommunen ska verka för att skydda tätortsnära naturområden, 
vars värden är stora för kommuninvånarnas välbefinnande. 
Detta kan ske genom t ex köp av avverkningshotad skog, i pla-
neringssammanhang och vid bildande av naturreservat.

• Att äga produktiv skog är inget mål i sig, men kan vara ett 
medel för att nå målsättningen med det kommunala skogsin-
nehavet. Produktiv skog kan t ex användas som bytesmark.

• Kommunen ska inneha god kunskap om de natur-, kultur-, och 
friluftsvärden som finns på kommunens markinnehav.

• Kommunens skogsförvaltning ska, efter antagen grön skogs-
bruksplan, kvalitetssäkras genom miljöcertifiering. 

Promenad i skogen kring Finnsjön. Foto: Karin Meyer
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regionala överenskommelser

strukturbild för Göteborgsregionen 

Härryda kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR). Genom rådslag har en dialog förts mellan GRs 13 medlem-
skommuner och förbundsstyrelsen kring utvecklingen av Göte-
borgsregionen. I maj 2008 beslutade förbundsstyrelsen godkänna 
en Strukturbild för Göteborgsregionen, vilken är en överenskom-
melse om att vi gemensamt tar ansvar för att den regionala struk-
turen är långsiktigt hållbar. Lokalt ska vi ta ansvar för vår del 
av den regionala strukturen. Strukturbilden består av sex olika 
delar; Kärnan, Det sammanhängande stadsområdet, Huvudstrå-
ken, Kustzonen, De gröna kilarna och Göta älv.

de gröna kilarna 

De regionala gröna kilarna utgörs av de större sammanhängande 
skogs- och jordbrukslandskap som når djupt in mot det samman-
hängande stadsområdet. 

Härryda kommun har delansvar för två av de gröna kilarna. 
Den ena är den som går österut från Delsjöområdets naturreser-
vat via Bråtaskogen mot Tahult/Maderna till Härskogens frilufts-
område. Den andra går från Rådasjöns naturreservat sydöst via 
Pixbo, Rambo mosse/Hårssjön och Finnsjön. På sidan 71 finns en 
kartbild med tolkning av de gröna kilarna.

De större sammanhängande grönområdena bidrar till Göte-
borgsregionens attraktionskraft, varför de är av betydande ge-
mensamt intresse. I de gröna kilarna finns även jord- och skogs-
bruk, i många fall med stora kulturhistoriska värden. Naturen är 
en omistlig tillgång för ett rikt friluftsliv som ger oss ro och möj-
lighet till återhämtning. Den erbjuder möjlighet till rekreation, 
lek, naturupplevelser, naturpedagogik och odling. Vidare spelar 
sammanhängande grönområden en viktig roll för att skapa förut-
sättningar för bevarande av biologisk mångfald. Grönområdena 
fyller också en funktion som lokala klimat- och miljöförbättrare.

Bilden symboliserar de sex olika 
delarna i Strukturbilden.

vi är överens om att: 
•  De gröna kilarna ska tas till vara 
och utvecklas för att stärka Göte-
borgsregionen som helhet. vi ägnar 
särskild uppmärksamhet åt markan-
vändningen i mötet mellan tätort-
sområden och landsbygd och/eller 
grönområden.
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sKyddad Natur  
I hÄrryda KOMMuN

Vi ska tänka på att… 
…de gröna kilarnas värde är i många avseenden beroende av att 

grönområdena är stora och sammanhängande samt att det finns 
goda möjligheter att nå dessa områden. 

…många regioninvånare önskar bosätta sig i det öppna landska-
pet eller i skogsområden utanför tätortsområdena. Många små 
ingrepp kan på sikt ge betydande påverkan på jordbruksland-
skapet och grönområdena, varvid andra värden av stor bety-
delse för regionens utveckling kan komma att hotas.

…de gröna kilarna innehåller viktiga näringar, som jord- och 
skogsbruk. Samspelet mellan olika aktörer och myndigheter 
måste fungera för att lämpliga avvägningar ska uppnås mellan 
dessa intressen och intressen av bevarande och/eller rekrea-
tion.
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BEBYGGELSEUTVECKLING

sKyddad Natur  
I hÄrryda KOMMuN

Klippans naturreservat
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Skyddad Natur

En liten del av kommunen har ett lagstadgat skydd enligt mil-
jöbalken. De starkare skyddsformerna omfattar 2,5 procent av 
kommunens yta. År 2009 är 676 hektar mark skyddad i Härryda 
kommun genom biotopskydd, Natura 2000 eller naturreservat. I 
följande text ges en kortfattad sammanfattning av vad de olika 
skydden står för. 

Skyddad natur      area (hektar)    andel av kommunen %
Natura 2000            173*   0,6 
Naturreservat         611    2,3
Biotopskyddsområde            32   0,1 
* Varav 140 hektar inom naturreservat.
 
Övriga regleringar    area (hektar)     andel av kommunen %
Naturvårdsavtal             62    0,2 
Riksintresse för naturvård    1411    5,3 
Landskapsbildsskydd     2707             10,1 

Skyddad natur i Härryda kommun (2009).

Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden 
inom EU som syftar till att bevara den biologiska mångfalden 
i ett europeiskt perspektiv. De flesta Natura 2000-områden är 
också naturreservat. Natura 2000 är en ytterligare förstärkning 
av skyddet. Natura 2000-områdena har valts ut för att de inne-
håller naturtyper och arter som är listade i fågeldirektivet (rådets 
direktiv 79/409/EEG den andra april 1979) samt art- och habitat-
direktivet (rådets direktiv 92/43/EEG den 21 maj 1992). Natura 
2000-områden är av riksintresse enligt 4 kap 1 och 8 §§ miljö-
balken. För att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på 
ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område 
krävs tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken. Tillstånd hante-
ras i de flesta fall av Länsstyrelsen. Inom Härryda kommun finns 
fyra Natura 2000-områden; Klippan, Risbohult, Labbera och 
Maderna. 

Naturreservat  
Både stat och kommun kan besluta om naturreservat. Naturre-
servat har ett starkt skydd som både innefattar restriktioner och 
reglering av markanvändning i ett område. En särskild skötsel-
plan talar om hur området ska skötas och staten eller kommunen 
ansvarar för skötsel och intrångsersättning till markägare. Be-
stämmelser om naturreservat finns i 7 kapitlet i miljöbalken. Rå-
dasjöns naturreservat är ett kommunalt bildat naturreservat sedan 
2004 tillsammans med Mölndals Stad. Rådasjöns naturreservat 
är en lövskogsmiljö som sträcker sig kring Rådasjön. Kommunen 
förvaltar dessutom ett statligt naturreservat, Gallhålans naturre-
servat. Gallhålans naturreservat är en tätortsnära ekskogsmiljö. 

Bokskogen på Labbera vid Råda sä-
teri ingår i ett Natura 2000-område.  
Foto: Karin Meyer

Naturreservat i Härryda kommun  
(hektar) 

sKyddad Natur I hÄrryda KOMMuN

rådasjön                       280
delsjöområdet           138
Klippan                54
risbohult               73
Gallhålan                         66

total areal är 611 hektar, varav 126 
hektar (21 %) utgörs av vatten.
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Skyddad Natur

Båda reservaten är skyddade för att bevara och utveckla deras 
natur-, kultur- och friluftsvärden. 

Naturreservat som Länsstyrelsen arbetar med att bilda är 
Hårssjön-Rambo mosse, Bråtaskogen och skogen norr om Yx-
sjön, Maderna samt utökning av Klippans naturreservat. Utök-
ning av Gallhålans naturreservat finns också med i Länsstyrel-
sens program för skydd av tätortsnära naturområden. I ”Strategi 
för formellt skydd av skogsmark” har även skogsområdet kring 
Gisslebäcken pekats ut som särskilt värdefullt att skydda. När 
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen beslutar om na-
turreservat, biotopskydd eller restriktioner som föranleds av 
Natura 2000, har markägaren rätt till intrångsersättning om för-
foganderätten eller pågående markanvändning begränsas. Detta 
regleras av miljöbalken och intrångsersättningen ska motsvara 
den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer. 

Naturminne
Ett särpräglat naturföremål får av Länsstyrelsen eller kommunen 
förklaras som naturminne om det behöver skyddas eller vårdas 
särskilt. Naturminnet får omfatta även det område på marken som 
krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme 
(7 kapitel 10 § miljöbalken). Naturminnen var ett vanligt sätt att 
skydda med före 1970-talet, men har därefter nästan inte använts. 
Denna skyddsform skulle dock kunna användas för skydd av till 
exempel värdefulla lövträd även i framtiden.

Tre naturminnesmärkta träd finns i kommunen, ett vid Högä-
set och två vid Långenäs. 

strandskydd 
Strandskyddet ska långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång 
till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strand-
skyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. 

Strandskyddet är ett generellt skydd och gäller på ett likartat 
sätt i hela landet. Bestämmelserna gäller oavsett om området är 
tät- eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag 
eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i om-
rådet. Naturen behöver inte vara extra skyddsvärd för att bestäm-
melserna ska gälla. Bestämmelserna gäller vid alla kuster, sjöar 
och vattendrag oavsett storlek. För vattendragen i Härryda kom-
mun gäller preciserat strandskydd mellan 0-300 meter beroende 
på förutsättningarna i området. Enligt 7 kapitlet 15 § miljöbalken 
är det förbjudet att vidta vissa åtgärder såsom att; uppföra nya 
byggnader, ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra 
anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att 
vistas i ett område som tidigare var tillgängligt, gräva eller utföra 
förberedelser för byggnader eller anläggningar eller utföra åtgär-
der som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtar-
ter. 

Informationstavlan vid Risbohults 
naturreservat. Foto: Karin Meyer

Skylt för naturminne på träd.  
Foto: Emma Nevander
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Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för ho-
tade djur- eller växtarter eller som annars är skyddsvärda, får 
enligt 7 kapitel 11 § miljöbalken förklaras som biotopskyddsom-
råde. Beslut fattas av Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Inom 
biotopskyddsområde får det inte bedrivas verksamhet eller vid-
tas åtgärder som kan skada naturmiljön. I Härryda kommun var 
12 skogsområden biotopskyddade år 2009. 

Vissa typer av småbiotoper omfattas av ett generellt biotop-
skydd enligt 5 § i ”Förordning (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m.” Dispens avseende det generella biotop-
skyddet ansöks hos Länsstyrelsen och får endast ges om det finns 
särskilda skäl. De skogliga biotopskyddsområdena kan man inte 
få dispens ifrån, utan måste i så fall upphävas.

Generellt biotopskydd gäller för:
• Allé 
• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 
• Odlingsröse i jordbruksmark 
• Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
• Stenmur i jordbruksmark
• Åkerholme 
• Naturliga bäckfåror 

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som i regel tecknas 
på 50 år mellan markägare som är intresserade av naturvård och 
Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen/kommunen. Syftet med avtalet är 
att bevara, utveckla eller skapa områden med höga naturvärden. 
Naturvårdsavtalen ger markägaren ekonomisk ersättning för att ta 
tillvara markens naturvärden. I kommunen fanns 2009 11 natur-
vårdsavtal (38 hektar) mellan Skogsstyrelsen och markägare samt 
ett (24 hektar) mellan Södra skogsägarna och markägare. Vid upp-
rättande av naturvårdsavtal får markägare ersättning för att sköta 
marken på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras och utvecklas. 

landskapsbildsskydd
Landskapsbildsskydd regleras av förordnande enligt 19 § NVL (i 
dess äldre lydelse). Det skiljer mellan olika landskapsbildsskydd 
vad de reglerar. Skyddet reglerar oftast bebyggelse, vägar och 
andra anläggningar som kan ha en negativ effekt på landskaps-
bilden. Landskapsbildsskydd omfattar större delen av Härskogen 
i kommunens norra del. Här regleras inte skogs- och jordbruk. 
Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att utföra åtgärder eller 
verksamheter som regleras i föreskrifterna. 

Stenmurar i Storåns dalgång. 
Foto: Emma Nevander
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riksintresse för naturvård 
Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvud-
dragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa 
mångfalden i naturen. Miljöbalken kräver att områden av riksin-
tresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön (3 
kapitel 6 § miljöbalken). Dessa så kallade hushållningsbestäm-
melser har emellertid direkt verkan enbart via prövning enligt 
miljöbalken, plan- och bygglagen med flera lagar. 

Om ett riksintresse står i konflikt med ett annat allmänt in-
tresse ska generellt riksintresset ges företräde eftersom det väger 
tyngre än allmänna lokala intressen. Kommunen ska i sin fysiska 
planering visa på vilket sätt riksintressena kan tillgodoses. Kom-
munen ska visa att det inte uppstår påtaglig skada vid ny plan-
läggning. Det är Länsstyrelsen som bevakar detta. Påtaglig skada 
på ett riksintresse är ett av kriterierna för när Länsstyrelsen kan 
överpröva till exempel en detaljplan. 

hårssjön (hålsjön)

En för länet ovanlig våtmarkstyp, där förutom bevuxen sjö och 
vassvegetation ingår sumpskog och svagt välvd mosse. På vissa 
håll finns öppna betesmarker. Hårssjön är en av två typiska fågel-
sjöar i länet med ett stort antal häckande och rastande fågelarter. 
Området är värdefullt ur faunasynpunkt. Området är 114 hektar 
stort i Härryda kommun och fortsätter in i Mölndals Stad.

lygnern och storåns dalgång 

Lygnern och Storån samt i första hand åns biflöden utgör lek- och 
uppväxtområden för öring. Storåns dalgång är ett representativt 
exempel på en meandrande å med en mångfald erosions- och se-
dimentationsformer. Området har betydande skönhetsvärden och 
visar prov på landskapselement och processer av geovetenskap-
lig betydelse. 

Storåns dalgång utgör ett representativt odlingslandskap i 
skogsbygden. Här finns odlingslandskap och naturbetesmarker 
med rik flora. I Storåns dalgång och utmed Lygnern finns stora 
arealer ädellövskog på leriga sediment. Det är dels fråga om slut-
na lundar där ask och alm är vanliga, men här finns även trädbe-
vuxna hagmarker med grova solitärträd, främst ek. Lundfloran 
och kryptogamfloran består av en rad krävande arter. Riksintres-
seområdet är 686 hektar stort i Härryda kommun och fortsätter 
in i Marks kommun. Områdesbestämmelser för Storåns dalgång 
antogs våren 2011.

Maderna, haketjärn och högaråsmossen

Ett värdefullt våtmarkskomplex med dels fukthed i kombination 
med sluttande mosse samt sumpskog i kombination med topo-
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gent kärr. Området har höga entomologiska värden samt bota-
niska värden bestående av en del ovanliga kärlväxter. Riksintres-
seområdet är 183 hektar stort i Härryda kommun och fortsätter in 
i Partille kommun.

risbohult 

Skogslandskap med en stor intakt med sumpskog med höga bo-
taniska värden. Både björksumpskog, alsumpskog och en välut-
vecklad gransumpskog ingår i objektet. Området har även geo-
vetenskapliga värden i form av en drumlinbildning i öster. Riks-
intresseområdet är 238 hektar stort.

ubbhultsdrumlinen

Framstående och representativt exempel på ett geovetenskapligt 
värdefullt område där det från Gingsjön sträcker sig en i syd-
västlig riktning en serie spolformade moränryggar i isrörelsens 
riktning, de så kallade Ubbhultsdrumlinerna. Ryggarna utgör ett 
markant inslag i landskapsbilden. Större delen av ryggarna är 
uppodlade och bebyggelsen ligger spridd efter hela höjdstråket. 
Totalt är bildningen 11 km. I området ingår även ett represen-
tativt odlingslandskap med förekomst av naturliga fodermarker 
samt rikkärr med artrik flora. Riksintresseområdet är 62 hektar 
stort i Härryda kommun och fortsätter in i Marks kommun.

våtmarker i Klippan

Våtmarkskomplex med höga naturvärden av svagt välvd mosse, 
fukthed och sumpskog. Området har också höga botaniska vär-
den, i form av en ovanlig flora. En skyddsvärd ravin ingår. Riks-
intresseområdet är 128 hektar stort.

riksintresse för friluftsliv
Områden av riksintresse för friluftslivet ska ha god tillgänglig-
het för allmänheten, ha stora friluftsvärden på grund av särskilda 
natur- och kulturkvaliteter samt variationer i landskapet. Områ-
dena ska vara eller kunna bli attraktiva för besökare från stora 
delar av landet, kanske även från utlandet. Många olika svens-
ka landskapstyper ska finnas representerade i urvalet. Delar av 
Delsjöområdets naturreservat är av riksintresse för friluftsliv. Så 
är även Härskogen i kommunens norra del. Vildmarksleden är 
en vandringsled som går genom riksintresset från Göteborg till 
Hindås. Leden är delvis negativt påverkad av skogsbruk. Detta 
ska kommunen försöka komma till rätta med i samverkan med 
markägarna.
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riksintresse för kultur
Riksintressen för kulturmiljövård redovisar kulturmiljöer utifrån 
ett länsövergripande och nationellt perspektiv. Riksintressena för 
kulturmiljövård i Härryda kommun är Storåns dalgång och Stora 
Håltet.

skyddade arter
Flera hundra arter av växter och djur är skyddade i Sverige an-
tingen genom fridlysning eller genom att de finns upptagna i 
EU:s fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. 

I landet är cirka 300 växt- och djurarter är fridlysta. Fridlys-
ning innebär ett förbud mot att skada eller föra bort vilt levande 
exemplar av vissa arter. Det är främst ett skydd mot plockning, 
uppgrävning, samling, insamling för kommersiella syften och 
även mot viss markexploatering. Vissa arter som är speciellt säll-
synta och/eller utsatta har ett mer omfattande skydd som även 
förbjuder att djurens fortplantningsområden eller viloplatser ska-
das eller förstörs. Detta gäller oavsett om skadan sker avsiktligt 
eller oavsiktligt och berör även jord- och skogsbruk. 

EU har utsett vissa arter som är särskilt skyddsvärda ur ett eu-
ropeiskt perspektiv. Dessa finns förtecknade i bilagor till EU:s 
fågel- och habitatdirektiv. Lagstiftningen och vilka arter skyddet 
gäller, finns samlade i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). 
Naturvårdsverket har tagit fram en handbok om artskyddsförord-
ningen. 

Enligt EU:s habitatdirektiv ska medlemsländerna vidta nöd-
vändiga åtgärder för att införa ett generellt system för skydd av 
samtliga de djurarter som avses. Syftet med direktivet är genom 
bevarande av naturligt förekommande livsmiljöer och den vilda 
fauna och floran säkra den biologiska mångfalden inom med-
lemsländerna i EU. Några exempel på dessa så kallade n-arter i 
Härryda kommun är hasselsnok (VU), skalbaggen bred paljettdy-
kare (EU), lodjur (NT), åkergroda och större vattensalamander.

Enligt EU:s fågeldirektiv ska medlemsländerna vidta nödvän-
diga åtgärder för att införa ett generellt system för skydd av samt-
liga de fågelarter som avses. I fråga om vilda fåglar är det bland 
annat förbjudet att avsiktligt störa djur, särskilt under djurens 
parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder 
samt att skada eller förstöra deras fortplantningsområden eller 
viloplatser. Några exempel på fåglar i Härryda kommun som om-
fattas av EU:s fågeldirektiv är tjäder (EU), nattskärra (NT), små-
lom (NT) och storlom.

Backsippa på Heden, Rävlanda. Kom-
munens enda lokal för denna fridlysta 
och rödlistade art (VU). Foto: Karin 
Meyer

tjäder - härrydas kommunfågel

Göteborgs Ornitologiska förening 
(GOF) utsåg, i maj 2010, tjäder till 
kommunfågel för härryda. Motive-
ringen var att det är en karaktärsfågel 
i kommunens vidsträckta skogar. tjä-
der kräver stora mosaikartade äldre 
talldominerande skogar med mycket 
blåbärsris, myrmarker och sumpsko-
gar. 
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lavar                         8
Mossor                         9
svampar               14
”småkryp”               20
Fåglar                            47

totalt              98

rödlistade arter och signalarter
Sverige upprättar liksom många andra länder rödlistor över ho-
tade och sällsynta växt- och djurarter. Listorna uppdateras vart 
femte år. I rödlistorna grupperas arterna efter hur stor risken är 
för utdöende. Arter som bedöms uppfylla kriterierna för någon 
av rödlistekategorierna kallas rödlistade arter. Information om 
förekomst av rödlistade arter i kommunen finns i naturdatabasen 
se sidan 43. I september 2011 fanns cirka 100 rödlistade arter 
i kommunen som är noterade i artportalen. Rödlistade arter har 
inte något formellt skydd, om de inte finns upptagna i artskydds-
förordningen. 

En art vars förekomst signalerar att miljön där den påträffas 
kan ha höga naturvärden, kallas ibland signalart. En lista av sig-
nalarter har sammanställts av Skogsstyrelsen och dessa används 
som stöd vid nyckelbiotopsinventering, det vill säga skogsmiljöer 
med höga naturvärden. Signalarter omfattar kärlväxter, lavar, 
mossor, och svampar. De ska vara lätta att upptäcka och identi-
fiera i fält.

rödlistekategori  Förklaring

RE   Nationellt utdöd (Regionally Extinct)
CR   Akut hotad (Critically Endangered)
EN   Starkt hotad (Endangered)
VU   Sårbar (Vulnerable)
NT   Nära hotad (Near Threatened)
DD   Kunskapsbrist (Data Deficient)

Övriga förkortningar

S   En art som signalerar höga naturvärden.
EU   En art som finns förtecknad i EU:s  
   fågel-/habitatdirektiv.

åtgärdsprogram
För vissa rödlistade arter tar Naturvårdsverket fram särskilda åt-
gärdsprogram och anslår särskilda medel. Klockgentiana (VU) 
och alkonblåvinge (EN) är två sådana. Fler åtgärdsprogram som 
berör Härryda kommun är för flodkräfta (CR), flodpärlmussla 
(EN), större vattensalamander, skirmossa (NT), smal damm-
snäcka (NT) och kornknarr (NT) och särskilt skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet.

Frivilliga avsättningar 
Utöver den natur som har ett lagstadgat skydd görs även frivil-
liga avsättningar genom att markägaren själv avsätter en bit av 

Lunglav (NT) som också är en sig-
nalart. Foto: Emma Nevander

Förklaring till förkortningar som används för arter.

Rödlistade arter noterade i Härryda 
kommun som finns registrerade på 
artportalen (juni 2011).
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sin mark från produktion för att spara naturvärden. Vid frivil-
liga avsättningar ges ingen ersättning. FSC, Forest Stewardship 
Council, är en oberoende, internationell medlemsorganisation 
som verkar för ett frivilligt ackrediteringsprogram för organisa-
tioner och företag som certifierar skogsbruk och produkter från 
dessa skogar. Certifierade skogsägare (enligt PEFC eller FSC) 
ska undanta 5-10 procent av skogsmarken i brukningsenheten 
från aktivt skogsbruk. De frivilliga avsättningarna är en bety-
delsefull del i skogsbrukets miljömålsarbete. Cirka 29 procent 
av kommunens areal var FSC-certifierad 2009. Hela den kom-
munägda skogsarealen är certifierad enligt FSC och PEFC sedan 
2005. I juni 2011 var den frivilligt avsatta andelen 41,3 procent 
(503 hektar) av den kommunägda skogen.

skötselbehov 
För att bevara biologisk mångfald behövs inte bara skydd, många 
värdefulla biotoper kräver också skötsel för att naturvärdena ska 
bevaras. Detta gäller framförallt de värden som återfinns i od-
lingslandskapet, där bonden genom sin brukande av marken bi-
behållit den biologiska mångfalden. Dessa värden är beroende av 
ett hållbart jordbruk och fortsatt hävd av slåtter- och betesmarker.

Hos Länsstyrelsen kan man inom landsbygdsprogrammet an-
söka om företags- och projektstöd, miljöersättning och stöd för 
miljöinvesteringar eller kompensationsbidrag. Hos Skogsstyrel-
sen kan man söka om stöd för hållbart skogsbruk.

vattendirektivet 
EU:s ramdirektiv för vatten syftar till att uppnå god ekologisk 
status i alla vatten till 2015. Detta innebär att vattenförekomster-
na ska vara biologiskt väl fungerande med stor artrikedom bland 
bottendjur och alger och en naturlig fisksammansättning, samt 
en normal övervattenväxtlighet. För att nå detta mål har Sverige 
kartlagt och analysera alla vatten större än en hektar för att fast-
ställa mål/kvalitetskrav och upprätta och genomföra åtgärdspro-
gram för vattenmiljöerna, samt övervaka dem. Sverige har de-
lats in i fem vattendistrikt. Härryda kommun tillhör Västerhavets 
avrinningsområde. Kommunerna har en viktig roll i detta arbete 
och Härryda kommun är medlem i Mölndalsåns vattenråd, Lyg-
nerns vattenråd, Kungsbackaåns vattenråd/vattenvårdsförbund 
och Göta Älvs vattenvårdsförbund.

Näckrosor i Abborrtjärn, Mölnlycke. 
Foto: Karin Meyer
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Naturvård – EN dEl av  
KOMMuNENs vErKsaMhEt

Guldfiskdammen, Wendelsbergsparken
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Kommunens naturvårdsarbete ska bidra till hållbar utveckling och 
att de nationella miljömålen nås. Enligt svensk lagstiftning ansvarar 
kommunen för fysisk planering och olika former av myndighetsut-
övning som berör naturvård, men kommunen arbetar även med 
naturvård på flera andra sätt. Kommunens invånare ska erbjudas 
en rik och varierad naturmiljö. 

Fysisk planering 
Med fysisk planering avses planering av mark- och vattenan-
vändning och utveckling av bebyggelse och anläggningar. Den 
fysiska planeringen är till för att säkerställa att det finns lämplig 
mark i beredskap för verksamhet och boende, men syftar även 
till att skydda områden som till exempel har speciella natur- och 
kulturvärden. Naturvårdsplanering är en viktig del av samhälls-
planeringen. God planering är ett avgörande instrument för att få 
ett hållbart samhälle och kan bidra till att nå i princip alla miljö-
kvalitetsmålen. 

Så här kan det se ut när man tittar på kartan. Exemplet visar ett objekt 
ur naturdatabasen med tillhörande kortare informationstext. Mer utförlig 
beskrivning om områden finns i ett kopplat dokument. Stjärnor i kartan 
visar artfynd.

Naturvård –  
EN dEl av KOMMuNENs vErKsaMhEt
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Naturdatabas
Naturdatabasen är en väldigt viktig del av naturvårdsplanen. Den 
innehåller bland annat 380 naturvärdesklassade områden (juli 
2009). Naturdatabasen ska uppdateras kontinuerligt så att den är 
ett aktuellt planeringsunderlag för kommunen. Den ska användas 
tidigt i ett planeringsskede innan ett område väljs ut för detalj-
planeläggning eller annan exploatering. Naturdatabasen är GIS-
baserad (Geografiskt informationssystem) vilket betyder att det 
är digitalt baserad information tillsammans med flygfoto och där-
med lättillgänglig.

hänsyn, tillsyn och prövning 
Plan- och bygglagen syftar bland annat till en långsiktigt god 
hushållning av mark och vatten, vilket inbegriper naturvärden. 
Vid bygglov och ärendens handläggning berörs naturvårdsfrågor. 
Byggnader ska placeras med hänsyn till bland annat naturvärden. 
Naturdatabasen är därmed ett viktigt underlag när kommunen 
ska besluta om olika planer och exploateringar. 

Miljö- och bygglovsnämnden ansvarar för den lokala tillsynen 
och prövningen enligt miljöbalken som ska tillämpas så att bland 
annat värdefulla naturmiljöer skyddas och att biologisk mångfald 
bevaras. Det innebär att naturvärden har en stor tyngd när miljö- 
och bygglovsnämnden till exempel ska pröva en ny lokalisering 
av en miljöstörande verksamhet eller vid bygglovshanteringen. 
För att kunna göra rätt bedömningar är naturdatabasen ett värde-
fullt verktyg.

Naturvärden är en tillgång som ska tas tillvara i största möjliga 
mån när man bygger nytt och planerar nya verksamheter. Detta 
synsätt ska gälla för alla (handläggare, exploatörer, arkitekter, 
konsulter och entreprenörer) som deltar i plan- och byggproces-
sen. 

Under byggprocessen kontrolleras att naturvärden tas tillvara 
och inte skadas av till exempel okunskap eller misstag. Detta 
ställer krav på exploatörer och entreprenörer. 

prövning av strandskyddsdispenser 
Strandskyddet är till för allmänhetens friluftsliv och växt- och 
djurlivet. För att skydda dessa intressen gäller vissa förbud enligt 
miljöbalken 7 kap 13 § - 18 §. Läs mer i stycket om strandskydd. 
Det finns möjlighet att få dispens om särskilda skäl enligt 7 kap 
18 § är uppfyllda och endast om det inte strider mot syftet. Kom-
munen har prövning och tillsyn utom i vissa fall. Det är miljö- 
och bygglovsnämnden som ansvarar för prövningen.  

Grov ask i Flahall, Hindås. 
Foto: Emma Nevander
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Kommunala naturreservat
Miljöbalken ger kommuner rätt att bilda naturreservat. Reservat 
är till för att långsiktigt skydda områden för dess natur-, kultur- 
och friluftsvärden. Detta tog Härryda kommun fasta på när man 
2004 bildade Rådasjöns naturreservat i samarbete med Mölndals 
Stad. Kommunerna ansvarar för sina respektive delar och sam-
råder i frågor rörande området. Dispenser från förbud enligt fö-
reskrifterna hanteras av kommunen. Enklare former av tillstånd 
ges på delegation.

Förvaltning
Kommunen ska, i egenskap av markägare och verksamhetsutö-
vare, föregå med gott exempel när det gäller bevarande av natur-
värden. Ett exempel på detta är de direktiv för förvaltning av de 
kommunala skogarna som togs fram 1999 inför arbetet med ny 
skogsbruksplan (se sidan 28). Sedan 2003 finns en grön skogs-
bruksplan, vilken kvalitetssäkrades genom FSC- och PEFC certi-
fiering 2005. Skogssällskapet sköter skogen på uppdrag av kom-
munen.

Enligt verksamhetsmålen för de markpolitiska målen ska tät-
ortsnära mark och mark för det rörliga friluftslivet förvärvas 
genom aktiva köp, vilket har gjorts vid ett antal tillfällen.

Att arbeta med skötselplaner är ett bra sätt att utveckla natur-
områdens specifika värden. Skötselplaner finns för Rådasjöns 
och Gallhålans naturreservat och Wendelsbergs friluftsområden. 
Även naturvårdsinriktade planbestämmelser och naturvårdan-
passade skötselplaner bör upprättas och användas för att ta till-
vara naturvärden inom nya detaljplaneområden. Ett exempel är 
den fördjupade översiktsplanen för Finnsjön.

Grön Plan, som också ligger till underlag för översiktsplanen 
2012, berör naturen inom tätorterna och har en naturlig koppling 
till naturvårdsplanen. Grön Plan har mer fokus på nyttjandet av 
grönområdena.
Två servicelag hjälper till att sköta kommunens tätortsnära na-
turmark, främst i form av röjning. Servicelagen är knutna till Ar-
betsmarknadsenheten.

Kommunens jordbruksmark brukas ofta genom arrende eller 
avtal med brukare.

Flera skolor har skolskogar, ett avgränsat område som dispo-
neras av skolan för lektioner och utevistelser. Skolan och markä-
garen upprättar en överenskommelse. Skolskogen är ett pedago-
giskt alternativ till traditionell inomhusundervisning som stimu-
lerar till rörelse, upplevelser och kunskapsinhämtning om skogen 
och alla dess värden.

Efter slyröjning vid Ekeliden, Råda 
Säteri.Foto: Karin Meyer
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tillgänglighet till naturen

Kommunen arbetar med att öka tillgängligheten i valda natur- 
och kulturvårdsintressanta områden. Detta är ett arbete som tagit 
ny fart under den senaste femårsperioden och som ständigt behö-
ver utvecklas. Stigar och rastplatser har anlagts, informationsma-
terial har tagits fram, både i form av skyltar och foldrar. Många 
av de lokala naturvårdsprojekten (se sidan 46), som drivits med 
stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal 
naturvård, har haft denna inriktning. Kommunen arbetar vidare 
med att utveckla närnaturen ur turism-, folkhälso- och tillgäng-
lighetsperspektiv. 

samverkan med andra aktörer
Kommunen har inte möjlighet att styra alla faktorer som påverkar 
naturen. Därför bör samverkan ske med och information spridas 
till andra berörda aktörer, bland annat brukare och ägare av mark 
och vatten samt föreningar. Till exempel har kommunen tagit 
fram informationsmaterial för Storåns dalgång som spridits till 
brukare och närboende. Informationsmaterialet medfinansierades 
av statliga naturvårdsbidrag. Andra exempel är att kommunen 
ingår i styrgruppen för projektet ”Biologisk återställning i Rolf-
såns vattensystem”. Och genom att medverka till att fiskevårds-
områden bildats har kommunen säkrat fisket för allmänheten i ett 
stort antal sjöar och vattendrag. Som nämnts under kapitlet om 
vattendirektivet (se sidan 46) samarbetar kommunen med flera 
aktörer i flera vattenråd och vattenvårdsförbund. Naturvårdsmö-
ten är ett etablerat forum mellan kommunen och Naturskyddsför-
eningen. Dessutom har samverkan med Naturskyddsföreningen 
inneburit att föreningen lämnat underlag t ex skogsbruksplanen 
och inför olika planer.

Göteborgsregionen samordnar på uppdrag av Länsstyrelsen 
kalkning i regionen. I Härryda kommuns sjöar sprids det cirka 1 
500 ton kalk varje höst. Kalkning är en viktig metod för att mot-
verka de skador försurningen orsakar växt- och djurlivet i sjöar 
och vattendrag.

En arbetsgrupp för naturvård har startat (mars 2010) inom 
Hållbar Utveckling Väst, ett kommunsamarbete där många kom-
muner inom Västra Götalandsregionen deltar. Samverkan med 
grannkommuner är viktigt, då många av de värdefulla områdena 
går över kommungränsen.

Samarbete med andra myndigheter är väsentligt för att få ett 
helhetsperspektiv inom naturvården. Länsstyrelsen, som är den 
myndighet som har huvudansvaret för tillsyn och prövning i na-
turvårdsärenden, och Skogsstyrelsen, som har myndighetsansvar 
för skogsmark, är två viktiga samarbetspartners. 

Stockbänk i Wendelsbergsparken.
Foto: Karin Meyer
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lokala naturvårdsprojekt 
I Härryda kommun bedrivs flera naturvårdsprojekt sedan år 2004. 
Med hjälp av medfinansiering med upp till 50 procent genom 
Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal natur-
vård, har många viktiga åtgärder kunnat genomföras. Kommu-
nen har även ett framtida ansvar för uppföljning och utvärdering 
även efter slutredovisning av projekten.

Naturvårdsprojekten har pågått i hela kommunen. Det har 
handlat om att skaffa mer kunskap om naturvärden genom olika 
inventeringar, ta fram planer, anlägga gång- och ridstigar, restau-
rera naturmark och dammar, bygga fågelholkar samt ta fram in-
formationsmaterial. Även föreningar har möjlighet till detta stöd, 
vilket några har tagit tillvara.

Kommunen har varit projektansvarig för de flesta projekten, 
men där andra aktörer också har medverkat. Fågelinventering 
och fågelbostäder har Göteborgs Ornitologiska förening drivit 
och Naturskyddsföreningen i Härryda har drivit natur- och kul-
turvärdesinventering Rambo mosse- Hålsjöområdet. 

Från och med 2010 finns nya möjligheter att söka bidrag för 
lokala naturvårdsprojekt. Kommunen kommer att fortsätta vara 
aktiv på detta område.

Genomförda och pågående naturvårdsprojekt i Härryda kom-
mun:
• Inventering av grova träd
• Grön plan för tätorterna
• Naturvårdsplan 
• Storåns dalgång, del 1 & 2 
• Fokus Wendelsberg, del 1 & 2 
• Igångsättning av Rådasjöns naturreservat 
• Ridstig i Tahult
• Broschyr Gallhålans naturreservat
• Guide till naturen 
• Fågelholkar 
• Fågelinventering
• Natur- och kulturvärdesinventering Rambo mosse - Hålsjöom-

rådet 
• Fågelbostäder
• Fladdermusinventering
• Barnens naturstig
• Utredning områden med tysta kvaliteter
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vÄrdEFulla laNdsKap  

Stockasjön, Foto: Helena Bevengut-Lasson 
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Värdefulla laNdskap 

Naturvårdsplan, med dess naturdatabas, pekar ut ett stort antal 
värdefulla naturområden i kommunen. dessa är i allmänhet tämli-
gen strikt avgränsade och ska ses som områden som över i stort 
sett hela sin yta har värden som måste tas hänsyn till. 
 Många skäl talar också för att höja blicken och se på kommu-
nens naturvärden i ett landskapsperspektiv och peka ut värdefulla 
landskap. 

vad menas med värdefulla landskap?
• Många arter klarar sig inte på sikt på små skyddade fläckar i 

landskapet. Exempel på detta är att de flesta fågelarter behöver 
resurser som finns utbredda inom större områden.

• Andra arter är beroende av miljöer eller resurser som sällan 
finns kvar på samma plats en längre tid i landskapet, men ten-
derar att dyka upp på nya ställen om förhållandena är de rätta. 
De är mer beroende av hela fungerande landskap, än särskilt 
värdefulla platser. Exempel på detta är arter som gynnas av 
brandstörning, såsom klockgentiana (VU). Även arter som 
gynnas av erosion vid stränder, såsom strandlummer (NT), 
backsvala (NT) och kungsfiskare (VU) passar in här.

• Alla arter är också på sikt beroende av att en tillräckligt stor 
population finns i landskapet för att klara lokala utdöenden 
och undvika inavel i små populationer. 

• Ekologiska funktioner och sammanhang finns som är bero-
ende av fungerande helheter. Ett tydligt exempel är vatten-
dragsorganismer som flodpärlmussla (EN) och öring, som är 
beroende inte bara av varandra, utan också av en vattenkva-
litet som bestäms av förhållandena utmed alla bäckar i hela 
avrinningsområdet. 

Det blir alltså viktigt att se områden där det finns särskilt bra för-
utsättningar genom större fungerande helheter; värdefulla land-
skap. Dessa är oftast för stora för att skydda i sin helhet, men det 
är heller inte nödvändigt. Det viktiga är att veta vilka specifika 
miljöer och strukturer som ska värnas och ta hänsyn till dessa i 
planeringen. I kapitlet om Hänsynsnivåer är de utpekade värde-
fulla landskapen placerade i hänsynsnivå 4.

vÄrdEFulla laNdsKap 
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Värdefulla landskap i Härryda kommun.

härrydas värdefulla landskap
De utpekade landskapen täcker sammanlagt nära hälften av 
kommunens yta. Av de 28 landskapen domineras 17 av kultur-
landskap, ofta med lövskog och vatten som kompletterande vär-
denaturtyper. Nio landskap domineras av barrskog (L3, L5, L6, 
L7, L10, L15, L16, L23 och L28), men i dessa är ofta myrar, 
sumpskogar och ibland sjöar särskilt utpekade värden. Två om-
råden är främst utpekade för sina lövskogs-/lövträdsvärden (L2, 
L8), men huvuddelen av kulturlandskapen kan också räknas till 
denna kategori. Hur stor andel av totalarealerna som utgörs av 
direkt skyddsvärda biotoper går inte att beräkna, men generellt är 
antagligen andelen lägst i Härskogen – Risbohultområdet (L15), 
där oskadda sumpskogar och gammelskogar utgör en liten andel 
idag, samt i flera av kulturlandskapen, där värdefulla träd, rand-
zoner7 och naturliga fodermarker oftast täcker små arealer.

Nedan presenteras de landskap vi valt ut i Härryda kommun, 
med beskrivningar av vilka särskilda värden som finns, och vad 
vi bör ta särskild hänsyn till inom dessa landskap.

7   Randzon, område mellan två olika naturtyper, t ex skog och betesmark.
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l1 Mölndalsån med dess sjöar och tillflöden

värden

Mölndalsån ingår i Göta älvs avrinningsområde och har sitt käll-
område 120 meter ovan havet kring Östra och Västra Nedsjöar-
na. Från Nedsjöarna till Rya rinner ån genom barrskogsdomine-
rade trakter, ofta med gransumpskogar och alkärr utmed ån. Ned-
ströms Rya meandrar ån i ett öppet jordbrukslandskap med alkärr 
och dungar av lövblandskog, som sammantaget har stora värden 
för fågellivet, till exempel vid Margretedal, Knös, Lillhult och 
Bugärde. Ett flertal tillflöden till ån innehåller värdefulla bäck-
miljöer med bland annat känslig epifytflora i omgivande sump-
skogar. Särskilt höga värden finns i Tvärån, som har värdefulla 
lekbottnar och Björrödsbäcken med bäcköring. Vid Landvetter 
och Mölnlycke har ån meandrande lopp genom artrika blandlöv-
skogar och alkärr och har bildat små deltan vid utloppen i Land-
vettersjön respektive Rådasjön. Landvettersjön är en relativt nä-
ringsrik sjö med tämligen rikt fisk- och fågelliv, inkluderande till 
exempel lake (NT), siklöja, en egen öringstam och storskrake. 
Rådasjön är ännu rikare i alla dessa avseenden och hyser till ex-
empel sutare, gös (utplanterad), storskrake, skäggdopping och ett 
flertal intressanta våtmarks- och strandängsfåglar. Båda sjöarna 
har hyst flodkräfta (CR), men signalkräftan har tagit över. Land-
vettersjön, men i synnerhet Rådasjön omges dessutom av marker 
med mycket höga naturvärden. 

Mölndalsån har idag ett förhållandevis bra vatten, vilket till-
sammans med fina strömsträckor och ofta välutvecklade lövbår-
der längs stränderna, bildar grunden för dess zoologiska kvalite-
ter. Här finns en stationär stam av bäcköring, och reproduktions-
områden för Gröenöring. Andra värdefulla inslag är till exempel 
förekomsterna av smal dammsnäcka (NT) vid Landvetter. Flod-
kräftan (CR) är till större delen utslagen av kräftpest. Fågellivet 
är rikt med mycket gott om forsärla utmed hela ån, flera häck-
ningar av strömstare och sannolikt även häckande kungsfiskare 
(VU).

De strandnära områdena med översvämningsskogar, sumpsko-
gar, strandbrinkar och andra översvämningsmarker är värdefulla. 
Här finns suboceaniska arter som hål-lavar och skuggmossa. 

Forsärla. Foto: Kåre Ström
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hänsyn och skötsel

• Lövbårderna och ibland större skyddsområden av t ex barr-
blandskog, kring vattendragen, inklusive tillflödesbäckarna i 
hela avrinningsområdet, bör i största möjliga utsträckning läm-
nas för fri utveckling, utom där naturvårdsintressanta betes-
marker gränsar mot ån. 

• Fallna träd bör i så stor utsträckning som möjligt få ligga kvar. 
Rensningar som ändå måste göras, bör alltid först samrådas 
med naturvårdskunniga, och särskild försiktighet iakttas där 
känsliga arter noterats. 

• I detaljplanelagda områden som parkmark inom Mölnlycke 
och Landvetter kan särskilda åtgärder behöva prioriteras uti-
från översvämningsrisker. Åtgärderna bör alltid först samrådas 
med naturvårdskunniga, och särskild försiktighet iakttas där 
känsliga arter noterats. 

• Regleringen av vattensystemet bör ske så att tillräckliga mini-
miflöden för öring och flodpärlmussla (EN) upprätthålls hela 
året i Mölndalsåns övre lopp, samtidigt som lomhäckningar 
och fiskproduktion, framförallt röding- och öringlekbottnar, i 
Nedsjöarna värnas. 

• Säkerhetszoner måste tillämpas mot vattendragen vid uppställ-
ning av fordon och arbete med kemikalier, gödsling eller be-
kämpningsmedel.

• De små grustäkter som finns utmed ån kan utnyttjas som häck-
ningslokal för backsvala (NT) och kungsfiskare (VU), om hän-
syn till detta tas när verksamheten ska avvecklas. 

• Gamla stenbroar och kvarngrunder bör, liksom naturliga skred-
ärr, bevaras som häckningsplatser för strömstare, forsärla, res-
pektive kungsfiskare (VU). 

• Åtgärder som orsakar grumling bör undvikas.

Mölndalsån i Landvetter. Foto: Emma Nevander

träd i vattenmiljön
trädbården utmed ett rinnande vatten 
fyller ett flertal viktiga funktioner för 
det vattenanknutna livet. 

träden: 
- skuggar vattnet och håller därmed 
vattentemperaturen lägre och jäm-
nare, vilket är viktigt för en lång rad 
vattenorganismer.
- tillför viktig organisk basnäring ge-
nom nedfall av löv och insekter.
- stabiliserar strandkanten och mins-
kar därmed utflödet av partiklar.
- minskar utflödet av näringsämnen.
- ger viktigt substrat i form av rötter 
och nedfallna grenar.

härutöver har det visat sig att också 
nedfallna träd i vattnet har stor bety-
delse för vattenlivet. de ger en ökad 
mångformighet i vattendraget som är 
positiv för mångfalden och fisket. En-
ligt Naturvårdsverket anses sex ned-
fallna träd per 100 meter vara ”måttlig 
förekomst”. Även ovan vattnet bidrar 
de fallna träden till ökad mångfald 
och positiva naturvårdsaspekter. död 
fuktig ved är mycket värdefull för en 
lång rad Nära hotade skalbaggar och 
smådjur. En rad växter och insekter 
etablerar sig gärna i rotvältor. till 
exempel gräver gärna kungsfiskaren 
(vu) ut sitt bohål i jordblottor som 
bildas då träd har vält ner i vatten-
draget.
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l2 pixbo – Mölnlycke – Wendelsberg

värden

Detta område är troligen det artrikaste och mest värdefulla löv-
skogsområdet i kommunen med lång skoglig och trädkontinui-
tet. De stora kärnområdena utgörs av Wendelsbergsparken, Råda 
säteri och Pixbo herrgård. Men hela landskapet är ett lövskogs-
rikt tätortsområde med stor rikedom på värdefulla lövträd och 
äldre lövskogsbestånd av olika slag. Ek är det viktigaste träd-
slaget, både till frekvens och som betydelse för ovanliga arter. 
Såväl slutna, men ändå ljusa hedekskogsbestånd, som vidkroniga 
hagmarksekar förekommer och hyser höga värden. Även bok-
bestånden hyser här en rik mångfald, sett till det nordliga läget. 
För helheten, liksom för många arters överlevnad, har gamla och 
grova träd av alla lövträdslag stor betydelse. Förutom en mängd 
ovanliga lavar och insekter är även ett rikt fågelliv kopplat till 
kombinationen lövskog, grova ädellövträd och olika typer av 
vattenmiljöer. Området fortsätter in i Mölndals Stad. Exempel 
på intressanta arter är mindre hackspett, oxtungsvamp, orange 
rödrock och större vattensalamander. I Pixbo-området finns även 
många gamla tallar. 

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till äldre och grövre lövträd vid all planering, 
exploatering och skötsel. En del av området ingår i en av de regi-
onalt värdefulla gröna kilarna som finns med i överenskommel-
sen om Strukturbild för Göteborgsregionen. Trädfällningsförbud 
gäller i Wendelsberg och vid Banvägen. Karaktären med gamla 
tallar i Pixbo är viktigt att bevara.

l3 rambo mosse – långa myst

värden

Ett stort sammanhängande, av sentida skogsbruk opåverkat, 
höglänt område med magra skogar, hällmarker och myrar. Na-
turvärdena är knutna till öppna till halvöppna myr-, hed- och 
hälltallskogsmiljöer. Området har vildmarks- och naturskogska-
raktär där delar är uppkomna efter brand med lövbrännekaraktär 
och mycket död ved. Kulturspår i form av gamla stenbrott finns. 
Hemvist för en av Sveriges största populationer av den hotade 
nattskärran (NT) och även förekomster av hasselsnok (VU) och 
klockgentiana (VU). Området fortsätter in i Mölndals Stad.

hänsyn och skötsel

Områden med öppna till halvöppna myr-, hed- och hälltallskogs-
miljöer bör bevaras oexploaterade. Även randområden8 som idag 

8   Randområde, område mellan två olika naturtyper. 

Grov ek vid Mölndalsån i Mölnlycke  
centrum. Foto: Oskar Eriksson

Här är muren anpassad för att spara 
en fin ek. Foto: Karin Meyer

Hällmarksområde.  
Foto: Anders M Nilsson
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har tätare skog, men med tillräckligt magra markförhållanden 
för att de ska vara möjliga att restaurera till glesa hedskogar, bör 
helst sparas vid exploatering. Röjningar, gallringar och natur-
vårdsbränningar för att öka öppenheten är önskvärt inom områ-
det. Länsstyrelsen utreder bildande av naturreservat i området. 
Området utgör en betydande del av en av de regionalt värdefulla 
gröna kilarna som finns med i överenskommelsen om Struktur-
bild för Göteborgsregionen.

l4 hårssjön

värden

Hårssjön (Hålsjön) är något i regionen så ovanligt som en närings-
rik slättsjö med rikt fågelliv. Runt större delen av Hårssjön breder 
vass ut sig och innanför dessa vidtar strandsumpskogar med björk, 
al och sälg. Öster om sjön finns ett öppet kulturlandskap med löv-
skogar omväxlande med hästbetade hagar, en landskapstyp som 
tillsammans med den näringsrika sjön gynnar ett mycket rikt få-
gelliv. Omfattningen av vassar kan vara avgörande för till exempel 
rördrommen (NT), medan mindre hackspett (NT) och entita kräver 
omfattande lövbestånd. Tofsvipa kräver tillräckliga arealer öppna 
fuktiga marker. I området finns mycket groddjur. Området fortsätter 
in i Mölndals Stad. 

hänsyn och skötsel

Sjöns hydrologi och omgivningar måste skyddas mot exploate-
ringsingrepp. Dödvedsrika lövskogsbestånd och sumpskogar bör 
bevaras. Fortsatt beteshävd av öppna marker bör uppmuntras. 
Länsstyrelsen utreder bildande av naturreservat i området. Områ-
det utgör en betydande del av en av de regionalt värdefulla gröna 
kilarna som finns med i överenskommelsen om Strukturbild för 
Göteborgsregionen.

l5 Bråtaskogen

värden

Starkt småkuperat skogsområde med liten grad av påverkan från 
sentida skogsbruk och rikedom på naturskogskaraktärer spridda 
över området. Här finns äldre och grövre tall och insektsarter som 
lever av tall och asp. Förutom många signalarter för västsvenska 
naturskogsartade barrskogar, finns en förhållandevis artrik fågel-
fauna, inkluderande många av ”storskogens” fåglar, bland annat 
tjäder (EU), men också storlom, nattskärra (NT), duvhök, bivråk 
(VU), tall- och entita och alla våra sydliga hackspettar. Även tre-
tåig hackspett (NT) har setts. Flodkräfta (CR) finns i Stora Hål-
sjön.

Utsikt österut över Hårssjön. 
Foto: Karin Meyer

På upptäcktsfärd i Bråtaskogen. 
Foto: Thomas Meyer
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hänsyn och skötsel

Framförallt tjädern är beroende av en tillräcklig areal blåbärsrik 
skog, sumpskog och myr. Denna areal kan redan vara i minsta 
laget, varför skogslänkar mot andra tjäderområden är nödvändiga 
om populationen ska behållas. Även för hackspettar och barr-
skogsmesar är arealen äldre skog sannolikt viktig, medan ostörda 
betingelser är viktigt för rovfåglarna. Båtliv och fiske med fasta 
redskap bör inte uppmuntras i Hålsjöarna med tanke på risken för 
spridning av kräftpest. Länsstyrelsen utreder bildande av natur-
reservat i Bråtaskogsområdet. Området utgör en betydande del 
av en av de regionalt värdefulla gröna kilarna som finns med i 
överenskommelsen om Strukturbild för Göteborgsregionen.

l6 Bråta – Madernalänken

värden

Området utgör en framförallt tallskogsklädd förbindelselänk från 
Högaråsområdet för skogsarter till Bråta och för fukthedsarter till 
Bårhultsområdet. Flera lokaler med klockgentiana finns. Områ-
dets myrar och talldominerade skog har en viktig funktion idag 
som spridningslänk för skogsarter och utgör en potential för Hö-
garås alkonblåvingepopulation och andra fukthedsarter att åter 
sprida sig till gamla lokaler norr om Bårhult fd Fläskebo.

hänsyn och skötsel

Huvuddelen av området behöver även fortsättningsvis bestå av 
en blandning av tallskog och öppna myrar/fukthedar. Fukthedar-
na kan behöva skötselåtgärder (till exempel bränning) som i så 
fall bör utformas i samklang med åtgärdsprogrammet för klock-
gentiana (VU) och alkonblåvinge (EN) i samråd med länsstyrel-
sen. Skogen längs Djupedalens myrsänka i norr bör lämnas orörd 
och myrens hydrologi värnas. Området utgör en betydande del 
av en av de regionalt värdefulla gröna kilarna som finns med i 
överenskommelsen om Strukturbild för Göteborgsregionen.

l7 högarås myr – skogkomplex

värden

Området utgörs av en mager höjdplatå med ett komplex av magra 
tallskogar, mossar, fattigkärr och fukthedspartier kring den cen-
tralt belägna Högaråsmossen. Området inrymmer i mosaikmöns-
ter ett av Sveriges viktigaste kärnområden för fjärilen alkonblå-
vinge (EN) som lever på klockgentiana (VU). Natura 2000-om-
rådet Maderna ingår till viss del i området. Området kan med 
tiden avgränsas närmare, utifrån inventeringsuppgifter från Läns-

Våtmarkområde i Högarås. 
Foto: Karin Meyer
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styrelsen angående förekomst av klockgentiana och lämpliga lo-
kaler för alkonblåvinge. Området fortsätter in i Partille kommun.

hänsyn och skötsel

Områden av fukthedskaraktär, inklusive idag skogsklädda så-
dana, bör bevaras oexploaterade och utan att avbrytas av större 
sammanhängande exploateringsområden. Restaurerings- och 
skötselåtgärder inkluderande röjningar och naturvårdsbränningar 
bör komma igång i samråd med Länsstyrelsen. Området utgör 
en betydande del av en av de regionalt värdefulla gröna kilarna 
som finns med i överenskommelsen om Strukturbild för Göte-
borgsregionen. Länsstyrelsen utreder bildande av naturreservat i 
området.

l8 tahult – Gallhålan

värden

Tahult – Gallhålan utgör ett lövskogsdominerat landskap, där 
hedekskogar på berg utgör de centrala delarna, men där också 
näringsrikare lövskogstyper i odlingslandskapets kantzoner utgör 
viktiga, och ofta mycket artrika delar, till exempel i form av 
blandädellövskogar, alkärr, olika trädklädda hagmarker, brynmil-
jöer. Här finns också en mängd värdefulla vårdträd i odlingsland-
skapet. Fågellivet är tämligen rikt, med mindre hackspett (NT), 
kattuggla, stenknäck och grå flugsnappare som några av karak-
tärsarterna.

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till värdefulla lövträd, trädhagar och bryn. 
De utpekade värdefulla lövbestånden bör bevaras i största möj-
lig utsträckning. I bestånd där granen hotar att ta över kan denna 
med fördel huggas ut, men skogsbruket i övrigt bör ske med stor 
hänsyn till gamla träd, död ved och värdefulla lövmiljöer. Läns-
styrelsen utreder utökning av Gallhålans naturreservat.

l9 långenäs

värden

Långenäs är ett vackert beläget herrgårdslandskap vid Landvet-
tersjön, med gott om grova och gamla lövträd som har en mycket 
rik epifytflora. Ett flertal rödlistade arter däribland almlav (NT) 
och stiftgelélav (NT) förekommer och två av träden är naturmin-
nesmärkta. Upp till gårdsmiljön leder en allé med hamlade lindar, 
lönnar och askar. I en bäckravin vid gården finns ung alm  och al-
skog. Den större helheten av gamla träd är på sikt nödvändig för 
att de förekommande arterna ska kunna överleva inom området.

Ekskog i Gallhålans naturreservat. 
Foto: Enar Sahlin

Allé vid Långenäs. Foto: Emma 
Nevander
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hänsyn och skötsel

Stor hänsyn måste tas till träd, både till de gamla naturvårdsin-
tressanta träden och till träd som kan vara viktiga som ersättare 
för dessa. En trädvårdsplan bör upprättas.

l10 yxsjöområdet

värden

Yxsjöområdet är ett stort sammanhängande område med barr-
dominerad skog som till största delen är opåverkad av rationellt 
skogsbruk. Ett av områdets värden är dess storlek. Stora delar 
av skogen är dessutom naturligt uppkommen utan större skogs-
vårdsinsatser på ett stort skogsbrandfält från 1920-talet. Många 
av dessa bestånd är idag lövdominerade så kallade lövbrännor. 
Inom storbrandområdet finns dock även partier med brandrefu-
gier - äldre skog som sluppit undan branden och nu ofta hyser 
stora mängder död ved. Området är också rikt på sjöar, myrar och 
sumpskogar med mycket liten påverkan. Området har intressant 
kryptogamflora och fågelfauna. Ett flertal röd- eller EU-listade 
arter med större arealkrav förekommer, såsom tjäder (EU), natt-
skärra (NT) och mindre hackspett (NT). Även de funna rödlis-
tade kryptogamerna kräver en viss areal lämplig biotop för sin 
långsiktiga överlevnad.

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till arter enligt artskyddsförordningen och 
särskilt till nattskärremiljöer i öster och kärnområdena med väl-
utvecklade brandrefugier och lövbrännor. Länsstyrelsen arbetar 
med bildande av naturreservat i västra delen av området. 

l11 sundet

värden

Ett litet, men varierat jordbrukslandskap, som i stora drag behållit 
sin struktur från 1930-talet. Odlingsmarken som till största delen 
sköts enbart med slåtter, har rester av hävdflora och värdefulla 
insektsmiljöer för bland annat humlor och fjärilar. Kring odlings-
marken finns ekdominerade blandskogar, som har spår av gam-
mal slåtter- och beteshävd, men där också naturskogskaraktärer 
har utvecklats, med rik förekomst av lågor och torrakor9 samt in-
slag av lind (S), framförallt i sydost. Värdefull landskapsbild.

hänsyn och skötsel

Fortsatt hävd av landskapet bör uppmuntras inklusive vägrenslåt-
ter, bete och träd- och brynvård. 

9   Lågor är liggande döda träd. Torrakor är stående döda träd.

Naturligt uppkommen skog öster 
om Yxsjön. Foto: Karin Meyer
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Chalmers golfbana. 
Foto: Harald Hasselblad

l12 helgered

värden

Äldre gård där marken omvandlats till golfbana i gammalt små-
kuperat kulturlandskap med gott om lövdungar, brynzoner, sten-
gärdesgårdar, småvatten, beteshagar och miljöer med värdefulla 
lövträd. Hävdflora finns kvar på sina ställen i området.

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till äldre lövträd. Naturvärdena kopplade 
till dessa har stor chans att utvecklas positivt om riktad trädvård 
kombineras med brynvård och sen slåtter eller bete av vägrenar, 
kantzoner och äldre hagmarker. Rådgivning om trädvård och 
skötsel av småvatten bör ske. Konstgödning och bekämpnings-
medel bör undvikas nära vatten.

l13 Knös och assmundtorp

värden

Mångformigt, småskaligt kulturlandskap kring Mölndalsån, be-
teshagar med rikedom på värdefulla träd, framförallt hagmarkse-
kar, men även hamlade träd av flera slag. Silverlav och kor-
allticka (NT) hör till noterade arter.

hänsyn och skötsel

Fortsatt hävd av landskapet bör uppmuntras inklusive bete och 
trädvård. Rådgivning om trädvård bör ske.

l14 lillhult – Bugärde

värden

Två små tättbyggda byar i ett varierat småskaligt och kuperat od-
lingslandskap med värdefulla öppna marker ner mot Mölndalsån. 
Kring Lillhult finns ett flertal sandbiarter noterade, vilket även 
tyder på andra naturvärden i området.

hänsyn och skötsel

Fortsatt hävd av landskapet bör utvecklas inklusive bete och 
trädvård. Exploatering som hotar förutsättningarna för detta bör 
undvikas. Rådgivning om trädvård bör ske.
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Gårdsmiljö vid Högäset.  
Foto: Emma Nevander

l15 härskogen – risbohult

värden

Barrskogsområde med suboceaniskt präglad barrskog, starkt på-
verkat av skogsbruk. Trots detta finns ändå fortfarande en intres-
sant kryptogamflora knuten till de rikligt förekommande sump-
skogsmiljöerna. Särskilt värdefulla är sumpskogar med rörligt 
vatten, senvuxna träd och hög lövandel. Kulturlandskap med 
lövrika miljöer finns vid inägor, historiska gårdstomter och andra 
husgrunder, där höga värden finns framförallt vid Risbohult, 
Högäset och Gransjöås. Förhållandevis rik skogsfågelfauna, in-
kluderande bland annat tjäder (EU), fiskgjuse, duvhök, göktyta 
(NT), törnskata och barrskogsmesar. Sjöarna hyser bland annat 
både smålom (NT) och storlom. Ställvis är även landskapsbilden 
av stort värde, såsom vid Högäset och Risbohult.

hänsyn och skötsel

Sumpskogar med kantzoner bör bevaras opåverkade. Vid skogsbruk 
bör även breda kantzoner mot sumpskogar sparas och all körning i 
sumpskogsmiljöer undvikas. Stor hänsyn måste också tas till lövrika 
kulturmiljöer. Fortsatt hävd bör stödjas vid områdets gårdar, men 
särskilt vid Risbohult, Högäset och Gransjöås. Hänsyn bör tas till 
rovfågel- och lom-flygstråk vid eventuell lokalisering av vindkraft.

l16 Kärrsjön – Kärrflötena

värden

Varierat, nästan väglöst skogsområde med gott om myrar, sump-
skogar och näringsfattiga sjöar. Fågellivet är rikt, kopplat till 
både sjöar, myrar och skogar. I sjöarna häckar bland annat stor-
lom och i skogarna/myrarna tjäder (EU), fiskgjuse, trana, natt-
skärra (NT), pärl- och sparvuggla, barrskogsmesar, törnskata och 
troligen duvhök. Sångsvan och svarthakedopping är tidigare no-
terade under häckningstid. Flodkräfta (CR) finns i Stora Issjön.

hänsyn och skötsel

Sumpskogar och myrar bör bevaras opåverkade. Stor hänsyn bör 
tas till fågellivet. Störning bör undvikas vid sjöar med småöar, 
och reglering av sjöarna undvikas eller ske med hänsyn till lom-
mar. Med tanke på områdets känsliga fågelarter bör vindkrafts-
lokalisering undvikas. Båtliv och fiske med fasta redskap bör ej 
uppmuntras med tanke på risken för spridning av kräftpest.
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Utsikt från Stora Håltet. 
Foto: Karin Meyer

l17 Eskilsby – Bertshult

värden

På höjdområdet, som delvis utgörs av en drumlin norr om Väs-
tra Ingsjön, utbreder sig ett lövskogs- och kulturlandskap med 
höga värden kopplade till både naturliga lövskogar och lövträd 
i kulturlandskapet. Sammantaget finns en stor rikedom på gamla 
hamlade träd, framförallt askar i bitvis ålderdomliga kulturland-
skap, med Stora Håltet som ett särskilt vackert exempel. Dess-
utom finns värdefulla ekdominerade lövskogar särskilt i bran-
ter och i gamla inägomarker. Fågellivet är rikt med bland annat 
kattuggla, mindre hackspett (NT), ormvråk, entita och stjärtmes. 
Storlom häckar i Västra Ingsjön. Flodkräfta (CR) finns i Västra 
Ingsjön. Ställvis värdefull landskapsbild. 

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till förutsättningarna för fortsatt drift av 
jordbruksföretag i allmänhet och i synnerhet till vård av lövträd 
i kulturlandskapet. Träd med hamlingsspår är särskilt skydds-
värda. Befintliga ännu hävdade marker med lövträd bör ges stöd 
till fortsatt hävd. Igenväxande miljöer bör restaureras, men med 
försiktighet. Lövskogar bör värnas, särskilt i branter och ädellöv-
skog. Stor försiktighet bör iakttas vad gäller båtliv och fiske med 
fasta redskap för att inte sprida kräftpest.

l18 sanserhult – risbacka – apelgärde

värden

Området präglas av odlingslandskapet på och kring en stor drum-
lin. Inom området finns flera koncentrationer av småskaliga och 
variationsrika odlingslandskap med vårdträdmiljöer, lövskogs-
dungar, lövsumpskogar och betesmarker, inklusive några natur-
betesmarker. Rikt fågelliv kopplat till odlingslandskap och löv-
skog med bland annat stenskvätta, stare, buskskvätta, enkelbeck-
asin, rödstjärt och kattuggla. Värdefull landskapsbild.

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till förutsättningarna för fortsatt drift av jord-
bruksföretag. Fortsatt hävd av befintliga, ännu hävdade marker, 
bör uppmuntras, liksom restaurering av igenväxande marker. 
Stor hänsyn bör tas till randzoner10, vägrenar, odlingsimpedi-
ment11 och till lövträd i kulturlandskapet. 

10   Randzoner, område mellan två olika naturtyper, t ex skog och betesmark.
11 Odlingsimpediment, är mark som inte går att odla t ex berg i dagen inom en åker.
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l19 huvdaby

värden

Drumlin med öppet odlingslandskap kring några högt belägna 
gårdar. Huvuddelen av de gamla åkrarna i söder jämte intillig-
gande skogsbestånd hästbetas idag. Området inkluderar gårds-
miljöer med skyddsvärda hamlade träd, hålträd och grova träd av 
flera arter. Partier av de gamla åkrarna, vägrenar och impediment 
hyser intressant hävdflora med arter som vit fetknopp, brudbors-
te, rödklint och smörbollar, liksom betade buskar av trubbhag-
torn och slån. Fin miljö för jordbrukslandskapets fåglar. Ormvråk 
häckar på Gärdesmossen intill. Värdefull landskapsbild.

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till förutsättningarna för fortsatt drift av jord-
bruksföretag. Fortsatt hävd av befintliga ännu hävdade marker 
bör uppmuntras, liksom restaurering av igenväxande marker. 
Stor hänsyn bör tas till randzoner, vägrenar, odlingsimpediment 
och till lövträd i kulturlandskapet. 

l20 limmerhult – Klåddegärde

värden

Måttligt hävdat kulturlandskap, men med ett stort antal värdeful-
la träd, med flera rödlistade arter såsom lunglav (NT) och almlav 
(NT). Värdefullt fågelliv kopplat till äldre lövträd, hassel, död 
lövved och öppet odlingslandskap, inkluderande insektsrika torra 
och steniga miljöer.

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn bör tas till vårdträd, hamlade träd och grova lövträd. 
Hävd och frihuggning av träden bör uppmuntras liksom mark-
hävd i området och öppethållande kring stenmurar. 

l21 hindås isälvsavlagring

värden

Norra delen av området domineras av en 4-8 meter hög, get-
ryggsformad radialmorän som framträder tydligt i landskapet. I 
anslutning till denna finns två mindre moränvallar av randmorän-
typ. Moränåsen övergår vid Västra Nedsjöns sydvästra hörn i ett 
så kallat kame- eller åsnätlandskap; en ovanlig typ av isälvsav-
lagring, med små åsar och dödisgropar. Väster därom fortsätter 
isälvsavlagringen som en svagt ryggformad ås. Öster om Kvarn-
bäcken finns ytterligare ett åsnätlandskap. Hela avlagringen lig-
ger ovanför högsta kustlinjen.

Del av isälvsavlagringarna i Hindås 
och Västra Nedsjön i bakgrunden.  
Foto: Helena Bevengut-Lasson

Vinterdag i Huvdaby.  
Foto: Emma Nevander
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Gårdslämningar och slåtterängar i 
Klippans naturreservat. Foto: Emma 
Nevander

hänsyn och skötsel

Större schakt- och/eller byggnadsprojekt i området bör undvikas 
med hänsyn till helhetsbilden av landformerna. Åtgärder som 
möjliggör fritt tillträde till delar av området bör främjas.

l22 Ekhagsvägen – roskullen

värden

Gammalt kulturlandskap och villaområden med blandning av äldre 
och lite nyare bebyggelse i och i utkanten av Hindås, med höga vär-
den kopplade till vårdträd av främst ek, ask (VU) och bok samt alléer.

hänsyn och skötsel

Stor hänsyn måste tas till äldre träd. Träden på kommunens mark 
bör skötas med hög naturvårdsambition. Trädvård bör uppmunt-
ras på privat mark, liksom röjningar och markhävd i områden 
med värdefulla träd.

l23 Klippan

värden

Barrskogs- och kulturlandskap kring öppen gårdsmiljö i Klippans 
naturreservat. Äldre barrskogar och värdefulla myrar och sump-
skogar finns både öster, väster och söder om reservatet. Förutom 
att dessa naturtyper förstärker värdena kopplade till motsvarande 
miljöer inom naturreservatet, bidrar de också till att upprätthålla 
en rik skogsfågelfauna med bland annat tjäder (EU), rovfåglar, 
ugglor och barrskogsmesar. Även värdefulla trädmiljöer finns, 
förutom i reservatet även direkt nordost, norr och västerut. I om-
rådet finns ett stort antal rödlistade arter.

hänsyn och skötsel

Exploatering av skog och myr bör undvikas. Stor hänsyn ska 
tas till värdefulla träd i kulturmiljöerna. Stor hänsyn bör tas till 
framförallt sumpskogar och myrar vid skogsbruk, och vård av 
kulturmiljöernas träd stödjas. Länsstyrelsen utreder utökning av 
Klippans naturreservat.

l24 Kåhult
Gården Kåhult har en välbevarad bebyggelse och gårdstomt. 
Den ligger i ett mosaikartat omväxlande kulturlandskap med rikt 
inslag av stengärdesgårdar, fädrev12, odlingsrösen, smådungar, 
bryn och andra värdefulla småbiotoper. En värdefull kryptogam-
flora13 är knuten till de gamla lövträden kring gården.

12   Fädrev, stenmurskantad brukningsväg där boskapen förr drevs till och från byn.
13 Kryptogamflora, samlingsnamn för grupper av växt eller växtliknande organismer 
som inte bildar frön. Hit räknas alger, lavar, mossor, svampar och ormbunksväxter.
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hänsyn

Fortsatt hävd av landskapet bör uppmuntras inklusive trädvård 
och brynvård. Exploatering bör undvikas som hotar de värdefulla 
träden eller förutsättningarna för fortsatt hävd av dessa och land-
skapet. Rådgivning om trädvård bör ske.

l25 Gingsjön – Björnhulta sjö

värden

Klarvattensjö kantad av barr- och blandskog men i norr också av 
värdefulla odlingslandskap kring Gingsered, Högelid och Björn-
hult. Kring gårdarna finns värdefulla trädmiljöer med bland annat 
rödlistade lavar. Området har ett rikt fågelliv. Storlom häckar i 
sjön och i omgivningarna finns både nattskärra (NT), katt- och 
sparvuggla.

hänsyn och skötsel

Gamla lövträd kring gårdar och vägar norr om sjön bör skyddas 
och vårdas. Hänsyn till fågellivet, framförallt nattskärra (NT), är 
önskvärt vid skogsbruk. Hänsyn till storlomhäckning på sjön.

l26 hällingsjö och Gisslebäcken

värden

I Hällingsjö rinner Gingsjön ut i den biologiskt rika och värde-
fulla Gisslebäcken, omgiven av breda, bitvis naturskogsartade 
lövbårder. I bäcken finns goda lekområden för Lygnernöring och 
en artrik bottenfauna, bland annat en stor population flodpärl-
mussla (EN). Väster om samhället tillförs bäcken vatten genom 
omfattande källflöden från Ubbhultsdrumlinen. I den källpåver-
kade skogen finns en välutvecklad, men känslig kryptogamflora 
med bland annat hållav (VU) och skirmossa (NT). I Hällingsjö 
samhälle finns, framförallt vid Gingsjön i norr och mellan Gar-
verivägen och väg 156 i söder, större ansamlingar av grova ekar 
och andra lövträd, med goda förutsättningar att hysa rödlistade 
och andra skyddsvärda arter.

hänsyn och skötsel

Gisslebäcken måste skyddas dels mot exploateringsingrepp och 
påverkan av avlopps- eller dagvatten. Lövbårderna längs bäcken 
bör lämnas för fri utveckling, liksom källflödesskogen i väster. 
De ekar som står på kommunal mark i Hällingsjö bör vårdas med 
hög naturvårdsambition i enlighet med kommunens grönplan. 
Rådgivning bör ske till privata markägare med grova ekar i sam-
hället. I åtgärdsprogrammet för skirmossa (NT) föreslås reser-
vatsbildning.

Dammen i Hällingsjö. 
Foto: Emma Nevander

Badplats vid Gingsjön. 
Foto: Pia Sartorius
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l27 storåns dalgång

värden

Storåns dalgång utgör ett storslaget odlingslandskap i skogsbyg-
den, med intressant ravinlandskap och värdefulla betesmarker, 
grova lövträd, lövskogs-, våtmarks- och vattenmiljöer. Lygner-
nöring går upp i ån, flodpärlmussla (EN) finns i Storån och fågel-
livet är rikt med ett flertal intressanta arter kopplade till öppna 
mader, betesmarker och lövbårder utmed vattendraget. Dal-
gången fortsätter in i Marks och Bollebygds kommun. Det öppna 
landskapet och artrikedomen finns idag tack vare på det sätt som 
området är brukat. 

hänsyn och skötsel

Brukare och boende i dalgången har en nyckelroll för att värdena 
ska bestå. För den biologiska mångfalden bör den jämvikt mel-
lan öppen mark och trädbeväxt mark som finns i området idag få 
fortsätta. 

Ett aktivt jordbruk och djurhållning i dalgången bör stödjas. 
Återskapande av våtmarker eller ett mer meandrande lopp och 
ökade våröversvämningar i Häggbäcken nedre lopp bör utredas 
för att gynna våtmarksfåglar. Områdesbestämmelser bör tilläm-
pas för bebyggelse i dalgången. Ingen bebyggelse bör tillåtas i 
ravinerna. Tillstånd till vattenverksamhet, schaktning, utfyllnad 
eller liknande bör ges mycket restriktivt. Kommunens grönområ-
den i Rävlanda bör skötas med hög naturvårdsambition. Åtgärder 
pågår för att förbättra förutsättningarna för fiskens vandring i 
vattendraget, som en del i ett restaureringsprojekt för hela Rolf-
sån.

l28 stockasjön – hasjön

värden

Ett stort opåverkat skogs-, sjö- och myr område med lite bebyg-
gelse. En del påverkan av modernt skogsbruk, men ändå en rik 
skogsfågelfauna. Inom området finns storskogs,- myr- och sjö-
fåglar som tjäder (EU), trana, nattskärra (NT), fiskgjuse och 
storlom, men också fåglar mer kopplade till gamla inägomarker 
såsom nötkråka (NT) och göktyta (NT). Området är endast unge-
färligt avgränsat och fågellivet ganska lite undersökt. 

hänsyn

Hänsyn till storlomhäckning bör tas i Stockasjön. Vid skogs-
bruksaktiviteter bör fågelfaunan beaktas, framförallt i närheten 
av myrar, på berg och vid branter. Röjning och hävd av gamla 
inägor bör uppmuntras.
 
 

Midnatt vid Stockasjön. 
Foto: Helena Bevengut-Lasson.

Åker- och betesmarker i Storåns 
dalgång. Foto: Karin Meyer

De två viktigaste skötselaspekterna 
kan sammanfattas så här:
1. Värna ett aktivt brukande av det 

redan öppna jordbrukslandskapet och 
ett fortsatt bete i raviner, mader och 
naturbetesmarker.

2. Vattensystemet bör ha ett så fritt 
lopp som möjligt och den lövskog som 
redan kantar vattnet bör få utvecklas 
fritt.
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För att ytterligare öka användbarheten och säkerställa en god 
hantering av naturvärdena i samband med fysisk planering och 
tillståndsärenden, har naturområdena kategoriseras in i fyra hän-
synsnivåer. hänsynsnivåerna anger vilken hänsyn som bör tas i 
samband med exploateringar. Ju högre naturvärde ett område har 
desto större hänsyn bör tas. 
 
I det pågående arbetet med ÖP 2012 och naturvårdsplan sker av-
vägning mellan konkurrerande intressen när det gäller markan-
vändning. Ett mål i ÖP 2012 är att skapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle, där utveckling av de befintliga tätorterna med närhet 
till kollektivtrafiken och service prioriteras. I naturvårdsplanen är 
huvudsyftet att lyfta fram naturvårdens intressen. En avvägning 
mellan dessa intressen sker i arbetet med ÖP 2012.

Redovisade hänsynsnivåer utgör inget hinder för utveckling av 
befintliga och bildande av nya riksintressen för kommunikatio-
ner. Naturvårdsplanen utgör inget hinder för skötsel av befintliga 
kraftledningsgator.

Kontinuerligt kan avvägningar som inte ryms inom ÖP 2012 
behöva göras mellan olika intressen. Det kan vara mellan tät-
ortsutveckling och naturvård, liksom mellan olika miljömål och 
andra regionala mål. I alla dessa fall av avvägningar kan hän-
synsnivåer användas.

För att hänsynsnivåerna också ska kunna användas för nytill-
kommande naturområden av olika slag anges nedan hur hänsyns-
nivåerna bör förhålla sig till olika naturvårdsunderlag.

Karta över naturområden med hänsynsnivåer 1-4. Kartan uppdateras i 
naturdatabasen när nya områden kommer till.

hÄNsyNsNIvåEr
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hänsynsnivå 1

 Karta över naturområden med hänsynsnivå 1. Kartan uppdateras i natur-
databasen när nya områden kommer till.

hänsynsnivå 1 innefattar:

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

eller naturvårdsavtal) exklusive strandskyddsområde. 
• Områden där Länsstyrelsen utreder naturreservat och där kom-

munen ännu inte tagit ställning till skyddet.
• Områden klassade som Klass I - högsta naturvärde i naturdata-

basen.
• Ängs- och betesmarker som beskrivs som särskilt värdefulla 

och klassats vara i aktuell hävd i Jordbruksverkets inventering.
• Nyckelbiotoper som enskilda eller tillsammans bildar område 

över fyra hektar. 

riktlinje:

Ny exploatering i Hänsynsnivå 1- områden får inte förekomma. 
Exploatering i närheten får inte ske så att utpekade värden hotas.

undantag från riktlinjen:

• I naturreservat reglerar reservatföreskrifter vad som är tillåtet. 
Frågor kring dispenser och dylikt hanteras enligt miljöbalken.

• För ingrepp i generellt biotopskydd, t ex stenmurar i odlings-
landskapet, finns dock möjlighet att söka dispens hos Länssty-
relsen. 
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 • En exploatering i områden som har klass I i naturdatabasen får 
endast ske om en ny naturvärdesinventering tydligt visar att 
klassningen inte är befogad. Vid en sådan bedömning ska sam-
råd ske med den myndighet (Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
Naturvårdsverket) som ansvarat för inventeringarna.

• Till viss del berörs hänsynsnivå 1-område med anledning av 
behov av en ny vägförbindelse mellan ”Södra Landvetter” och 
Mölnlycke.  

• Utbyggnad får ske inom, av Trafikverket 2007 beslutad, järn-
vägskorridor för Götalandsbanan för sträckan Mölnlycke - 
Bollebygd. Även utbyggnad av Götalandsbanan inom utred-
ningsområdet för sträckan Almedal - Mölnlycke får ske när 
Trafikverket beslutat vilken sträcka som ska byggas. 

• Utveckling får ske av riksintresset för Landvetter flygplats, 
omfattande bland annat utbyggnad av en parallellbana.

• Utveckling får ske av riksintresset för kommunikationer avse-
ende Väg 40, Väg 549 och Kust-till-kustbanan.

hänsynsnivå 2

Karta över naturområden med hänsynsnivå 2. Kartan uppdateras i natur-
databasen när nya områden kommer till.

hänsynsnivå 2 innefattar:

• Riksintressen för naturvården, kulturvården eller friluftslivet. 
• Landskapsbildsskydd. 
• Områden klassade som Klass II – mycket högt naturvärde i na-

turdatabasen.
• Övriga ängs- och betesmarker som klassats som aktuella i 

Jordbruksverkets inventering.
• Övriga nyckelbiotoper.
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riktlinje:

Exploatering i hänsynsnivå 2-områden bör undvikas. En-
staka byggnader och anläggningar kan prövas av Miljö- och 
bygglovsnämnden om det kan ske på sådant sätt att utpekade vär-
den inte påtagligt skadas. Även exploatering i närheten ska ske 
med hänsyn till områdets naturvärden. En eventuell exploatering 
ska föregås av detaljplan och kombineras med bevarandeåtgärder 
så att naturvärdena gynnas. Landskapsbildsskyddet måste hante-
ras i särskild ordning.

undantag från riktlinjen:

• Omvärdering av områden kan endast göras om en ny natur-
värdesinventering tydligt visar att den gamla klassningen eller 
avgränsningen inte är befogad. Vid en sådan bedömning ska 
samråd ske med den myndighet (Länsstyrelsen, Skogsstyrel-
sen, Naturvårdsverket) som ansvarat för inventeringarna.

• För de områden som utgör riksintressen för naturvården, kul-
turvården och friluftslivet gäller att de ska skyddas mot åtgär-
der som ”påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön”. Under 
förutsättning att detta villkor klaras kan en något mer omfat-
tande exploatering än för andra hänsynsnivå 2-områden accep-
teras för mark med riksintresse belägen intill samlad bebyg-
gelse. Observera att ett område både kan vara av riksintresse 
och dessutom omfattas av olika inventeringar/skydd enligt 
hänsynsnivå 1 eller 2, då gäller inte detta undantag. 

• Exploatering för Slambymotet får ske. Utredningar har redan 
genomförts.

• Vattentäkt i Rya Hed utreds. Kommunen ska i så fall bevara 
utpekade naturvärden i största möjliga mån.

• I ÖP 2012 föreslås ny bebyggelse i Södra Kullbäckstorp. Kommu-
nen ska ta största möjliga hänsyn till utpekade naturvärden i områ-
det. Kommunen ska visa att en exploatering kan ske utan att natur-
värdena i angränsande hänsynsnivå 1-område påtagligt skadas.

• I ÖP 2012 föreslås ny bebyggelse i ”Södra Landvetter” vid en 
ny spårbunden knutpunkt. Kommunen ska ta största möjliga 
hänsyn till utpekade naturvärden i området.

• I ÖP 2012 föreslås ny utbyggnad i gränsen mellan Wendels-
berg och Mölnlycke Fabriker. Kommunen ska i så fall bevara 
utpekade naturvärden i största möjliga mån. Avgränsning och 
hänsyn ska prövas i detaljplan.

• Avgränsning och hänsyn vid eventuell exploatering på marker-
na öster om Vällsjön och vid Björnmossen i Pixbo ska prövas 
i detaljplan. Största möjliga hänsyn ska tas till utpekade natur-
värden.

• Utbyggnad får ske inom, av Trafikverket 2007 beslutad, järn-
vägskorridor för Götalandsbanan för sträckan Mölnlycke - 
Bollebygd. Även utbyggnad av Götalandsbanan inom utred-



70 Naturvårdsplan för Härryda kommun

HäNsyNsNivåer

ningsområdet för sträckan Almedal - Mölnlycke får ske när 
Trafikverket beslutat vilken sträcka som ska byggas. 

• Utveckling får ske av riksintresset för Landvetter flygplats, 
omfattande bland annat utbyggnad av en parallellbana.

• Utveckling får ske av riksintresset för kommunikationer avse-
ende Väg 40, Väg 549 och Kust-till-kustbanan.

hänsynsnivå 3

Karta över naturområden med hänsynsnivå 3. Kartan uppdateras i natur-
databasen när nya områden kommer till.

hänsynsnivå 3 innefattar:

• Områden klassade som Klass III – högt naturvärde i naturdata-
basen.

• Ängs- och betesmarker som klassats som restaurerbara i Jord-
bruksverkets inventering. 

• Värdefulla odlingslandskap enligt Länsstyrelsens bevarande-
program.

• Naturvärdesobjekt enligt nyckelbiotopsinventering.

riktlinje:

En eventuell exploatering ska föregås av detaljplan där största 
möjliga hänsyn tas till utpekade naturvärden. Även exploatering 
i närheten skall ske med hänsyn till naturvärdena. 
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hänsynsnivå 4

hänsynsnivå 4 innefattar:

• Områden klassade som ”Värdefullt landskap” i denna natur-
vårdsplan.

• Gröna kilar enligt GRs strukturbild, se sidan 29.

riktlinje:

Vid all exploatering ska iakttas extra stor försiktighet med hän-
syn till de speciella värden som pekas ut för de olika områdena. 
Läs om värdena under kapitlet Värdefulla landskap.
 

Karta över landskapen med hänsynsnivå 4. 

Tolkning av de gröna kilarna med utgångspunkt från Göteborgsregionens struktur-
bild.

Göteborg

Mölnlycke

landvetter

landvetter 
flygplats

hindås

rävlanda

Öjesjö

härryda

Mölndal

hällingsjö

Jonsered



72 Naturvårdsplan för Härryda kommun

HäNsyNsNivåer



73Naturvårdsplan för Härryda kommun

Fortsatt arbete med  
NaturvårdsplaNeN 

FOrtsatt arBEtE  
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Smedstorp
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Förutom att naturvårdsplanen är underlag vid fysisk planering så 
finns behov av fler aktiva åtgärder. En åtgärdsplan för naturvårds-
planen bör tas fram. 

Åtgärdsplanen ska kopplas till budget och verksamhetsplan. Den 
kan innefatta åtgärder i form av skötsel och skydd, information 
och råd till markägare och allmänhet. Åtgärderna ska gå att här-
leda till de lokalt antagna politiska inriktnings- och verksamhets-
målen och därmed Riksdagens miljömål.

Idébank
Syftet med idébanken är att samla åtgärdsförslag som kommit 
upp under arbetet med naturvårdsplanen. Dessa är underlag till 
en åtgärdsplan.

allmänt 

• Utveckla samspelet mellan naturvård, friluftsliv, kulturmiljö 
och folkhälsa.

• Ta tillvara, förvalta och utveckla genomförda naturvårdspro-
jekt.

• Initiera eller medverka till att två naturvårdsprojekt startar årli-
gen (verksamhetsmål för miljö 2011-01-10).

• Inrättande av en kommunekologtjänst bör prövas.

skötsel

• Långsiktigt förvalta kommunens naturmark utifrån områdes-
anpassad skötsel. 

• Låta all personal som arbetar med skötsel av kommunala mar-
ker genomgå en anpassad utbildning med inriktning på natur-
vårdsskötsel.

• Utveckla åtgärdsförslag enligt fågelinventeringen i Mölndal-
sån (ref. 87 i naturvårdsplanen). 

• Utveckla åtgärdsförslag enligt inventering av skyddsvärda 
träd. 

• Revidera skötselplanen för Gallhålans naturreservat i samar-
bete med Länsstyrelsen (påbörjat 2010).

Bevarande/skydd

• Aktivt samråda med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i frågor 
kring områdesskydd. 

• Kommunen medverkar aktivt till utvidgningen av Gallhålans 
naturreservat.

• Utreda hur särskilt värdefulla träd kan säkerställas.  
• Se över om och i så fall vilka naturområden som behöver ett 

förstärkt skydd.
• Diskutera med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen för priorite-

FOrtsatt arBEtE MEd NaturvårdsplaNEN 
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ring av vilka sump/källflödesskogsmiljöer med hållavar (VU/
CR) som bör säkerställas.

• Kontakt med Länsstyrelsen om hur alkonblåvingemiljöerna (EN) 
i Högarås myr-skogskomplex (L7) i Tahult ska bevaras och stär-
kas.

Inventering/utredning

• Inventering av hasselsnok (VU). Diskussion med Länsstyrel-
sen om inventeringsmetodik.

• Inventering av hållavar (VU/CR) i sump-/källflödesskogar. 
Lämpligt som examensarbete. Kontakt med universitet/hög-
skolor. 

• Inventera sandmarker och isälvssedimentmarker utmed Möln-
dalsån, till exempel vid Hindås, Rya, Härryda och Bråta. In-
venteringen bör inriktas dels på kärlväxter, dels på steklar och 
olika småmiljöer. På grund av exploatering, plantering och 
igenväxning finns väldigt lite kvar av naturtyper med sand i 
markytan, frånsett ett antal igenväxande grustäkter. Naturtypen 
upptäcktes sent i planarbetet och har därför i stort sett inte in-
venterats. I några av grustäkterna har dock vissa naturvårds-
intressanta arter noterats, såsom strandlummer (NT), backsva-
lekolonier (NT) och en mångfald av sandbin. Lämpligt som 
examensarbete. Kontakt med universitet/högskolor. 

• Utöka kunskapen om naturtyper och arter som är särskilt in-
tressanta ur Härryda kommuns perspektiv. Naturtypernas eller 
arternas landskapsekologiska sammanhang och särskilda krav 
på hänsyn och bevarandeåtgärder bör förtydligas.

• Utreda om möjlighet att tillsammans med brandkåren utöva 
naturvårdsbränning i hed-myr-lövbränneområde. Kontakt med 
Länsstyrelsen.

• Öka kunskapen om förekomst av arter enligt artskyddsförord-
ningen, särskilt i områden där utbyggnad eller åtgärder plane-
ras.

• Det landskapsekologiska perspektivet och grönstrukturen bör 
utredas ytterligare.

samverka

• Samverka med grannkommuner i frågor kring områden med 
höga naturvärden som ligger vid eller korsar kommungräns.

• Samverka med intresserade kommuner som har ett aktivt na-
turvårdsarbete, i första hand i Göteborgsregionen och inom 
Västra Götalandsregionen.

• Samverka med föreningar och personer med stor lokalkänne-
dom.
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Fortsatt arbete med  
NaturvårdsplaNeN 

Medborgare/brukare

• Utveckla naturinformation till många olika målgrupper.
• Utveckla informationen utifrån ”Guide till naturen” med mer 

information på hemsidan och engelsk översättning.
• Utveckla samarbetet med skolor och förskolor kring deras an-

vändning av den tätortsnära naturen.
• Informationssatsning till fritidshusägare om naturvård kring 

husknuten. Syftet är bland annat att inspirera till ängsskötsel 
och fler fågelholkar i landskapet.

• Ta reda på var områden med tysta kvaliteter finns (verksam-
hetsmål för miljö 2011-01-10).

• Lägga ut information om tätortsnära rekreationsområden i Till-
gänglighetsdatabasen (verksamhetsmål för miljö 2011-01-10).

• Se till att avståndet från bostad till natur/grönområde inte är 
mer än 300 meter vid nybyggnation (verksamhetsmål för miljö 
2011-01-10).

• En friluftsplan tas fram som komplement till naturvårdsplan/
Grön plan (verksamhetsmål för miljö 2011-01-10).

uppdatering

• Hålla naturdatabasen uppdaterad. Uppdateringsrutiner för na-
turdatabasen - En metodstudie skulle kunna göras tillsammans 
med Marks kommun och Länsstyrelsen om möjlighet till on-
line-uppdateringar av vissa skikt, bland annat artskiktet.

• Uppdatera och revidera naturvårdsplanen med ett tidsintervall 
om cirka tio år eller i samband med revidering av översiktspla-
nen. 
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Fortsatt arbete med  
NaturvårdsplaNeN 

 rEFErENsEr

Labbera, Råda Säteri



78 Naturvårdsplan för Härryda kommun

 

 rEFErENsEr

1. APPELQVIST, T. & BENGTSSON, O. 1992: Områden med 
värdefull moss- och lavflora i Härryda kommun. Miljö- och häl-
soskyddskontoret, Härryda kommun.

2. BERGIL, C. M.FL. 1987: Värden och anspråk kring Råda-
sjön (remissupplaga).  Härryda kommun.

3. BOHUSLÄNS MUSEUM. 1981: Kulturhistorisk undersök-
ning 9. Härryda kommun.

4. ENVALL, K. 1986: Inventering av ädellövskog – Härryda 
kommun. Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län, 1986:3 
Länsstyrelsen. 

5. ENVALL, K. & SMÅLANDER A. 1988: Ängs- och hag-
marksinventering – Härryda kommun. Naturinventeringar i Gö-
teborgs och Bohus län, 1988:2 Länsstyrelsen. 
* Länsstyrelsen. Senare kompletteringar till ängs- och hagmarksinventeringen.

6. ERIKSSON, M O G M.FL. 1986: Flodpärlmussla i Göte-
borgs och Bohuslän. Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus-
län, 1986:2 Länsstyrelsen.

7. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND. 
1987: Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom Göte-
borgsregionen.

8. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND. 
1987: Naturen i Göteborgsregionen.

9. HALLINGBÄCK, T. & HJORTSTAM, K. 1979: Vegeta-
tionsinventering av gammelskogen Klippan. Stiftelsen för väst-
svenska fritidsområden.

10. HALLINGBÄCK, T. M.FL. 1983: Skyddsvärda myrar i 
Göteborgs och Bohus län. Naturinventeringar i Göteborgs och 
Bohus län, 1983:4. Länsstyrelsen. 

11. KNUTSSON, G. 1969: Stor-Göteborg: Grusförsörjning. 
 Sydsvenska Ingenjörsbyrån.

12. LÄNSSTYRELSEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS 
LÄN. 1989: Områden av riksintresse för naturvård och frilufts-
liv.
12*. Länsstyrelsen i Västra Götaland. Områden av riksintresse för naturvård och fri-
luftsliv. Sammanställning tillgänglig 2007.

13.  LÄNSSTYRELSEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS 
LÄN. 1989: Områden av riksintresse för kulturminnesvården.

14. LÄNSSTYRELSEN I GÖTEBORGS OCH BOHUS 
LÄN. 1990: Fisket och vattenbruket – Härryda kommun.

15. MAGNUSSON, E. 1978: Beskrivning till jordartskartan 
Göteborg SO. Sveriges Geologiska Undersökning.

16. NILSSON, C. 1992: Naturvärden och konflikter längs 
Mölndalsån. Projektarbete biologlinjen.

 rEFErENsEr



79Naturvårdsplan för Härryda kommun

 rEFErENsEr

17. OLSSON, G. 1982: Odlingslandskap i Härryda kommun. Kul-
turhistorisk rapport 8. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

18. SAHLIN, E. 1980: Storåns dalgång: Naturvårdsinventering 
samt förslag till skötselplan. Naturinventeringar i Göteborgs och 
Bohus län, 1980:8. Länsstyrelsen.

19. JOHANSSON, E. 2006: Hamlingens betydelse för den biolo-
giska mångfalden. En inventering av gårdsmiljöer i Härryda kom-
mun. Magisterexamensarbete i ekologi, Högskolan i Skövde.

20. GÖTEBORGS ORNITOLOGISKA FÖRENING. 1993: 
Skyddsvärda fågellokaler i Göteborgstrakten. Fågelskyddskom-
mittén. Fåglar på Västkusten, supplement 26.

21. SKOGSSTYRELSEN.  Nyckelbiotopinventering. www.svo.se

22. SKOGSSTYRELSEN. Sumpskogsinventering. www.svo.se

23. SKOGSSTYRELSEN. Naturvärdesobjektsinventering.  
 www.svo.se

24. SKOGSSTYRELSEN. Biotopskydd. Registerutdrag samt 
GIS: www.svo.se

25. SKOGSSTYRELSEN. Naturvårdsavtal. Registerutdrag samt 
GIS: www.svo.se

26. LÄNSSTYRELSEN. Våtmarksinventering. Samt Länsstyrel-
sens koncept av rapporten över Våtmarker i f.d. Göteborgs och 
Bohus län. www.gis.lst.se

27. NATURVÅRDSVERKET. Myrskyddsplan för Västra Göta-
land. 

28. LÄNSSTYRELSEN.  Bevarandevärde för odlingslandskapet.  
www.gis.lst.se

29. LÄNSSTYRELSEN. Kalkade våtmarker. www.gis.lst.se

30. LÄNSSTYRELSEN. Nationell bevarandeplan för odlings-
landskapet. www.gis.lst.se

31. LÄNSSTYRELSEN. 1995: Lax och öring i Älvsborgs län. 

32. LÄNSSTYRELSEN. 2005: Flodpärlmussla i V. Götalands 
län - Känd förekomst 2005.

33. LÄNSSTYRELSEN. 2006: Natura 2000 områden.

34. FISKERIVERKET,  Provfisken.

35. BERGIL, C. 1998: Naturvärdesinventering av Råstjärnskogen 
i Härryda kommun. Melica. I samarbete med Thomas Appelqvist 
och Björn Nordén, Pro Natura.

36. HÄRRYDA KOMMUN. 2004: Rådasjöns naturreservat, 
beslut och skötselplan.



80 Naturvårdsplan för Härryda kommun

 37. SKOGSVÅRDSSTYRELSEN. 2003: Naturvärdesinventering 
på fastigheter i Bråtaområdet, Härryda kommun.

38. GF KONSULT AB. 2004: Bråta – Maderna i Härryda och 
Partille. Natur- och friluftslivsvärden, förslag till skötsel och 
säkerställande. GF konsult AB.

39. GF KONSULT AB. 2005: Storåns dalgång – Naturinvente-
ring. På uppdrag av Härryda kommun.

40. GF KONSULT AB. 2003: Sammanställning av dokumente-
rade natur- och friluftsvärden. Yxsjöområdet, Härryda kommun. 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

41. NATURSKYDDSFÖRENINGARNA I HÄRRYDA OCH 
MÖLNDAL. 2003-02-14: Yxsjöskogarna i Härryda kommun. 
 Michael Nilsson.

42. GF-ARKITEKTER. 1992: Översiktsplan för delar av 
Härryda och Mölndals kommuner. Finnsjöns friluftsområde med 
program för utveckling och säkerställande.

43. APPELQVIST, T. 2006: Några synpunkter på ett par skogs-
områden kring Hålsjön- Rambo mosse. På uppdrag av Länssty-
relsen.

44. NATURSKYDDSFÖRENINGARNA I HÄRRYDA OCH 
MÖLNDAL. 2008: Naturvårdsprojektet Rambo mosse – Hål-
sjön. Delrapport 2006-2007.  

45. HIMMERLAND NATUR- OCH VATTENVÅRD AB. 
2005: 

 i. Naturvärdesbedömning av fastighet Landvetter 9:1 i  
 Härryda kommun.  
 ii. Naturvärdesbedömning av Härryda Björröd 1:179 samt  
   Härryda Gökskulla 4:51 och 4:52 i Härryda kommun.     

46. NATURCENTRUM AB. 2002: Naturvärdesinventering, 
 Järnvägsutredning kust till kustbanan sträckan Mölnlycke - Bol-
lebygd.

47. LÄNSSTYRELSEN. 2006: Inventering av Alkonblåvinge 
och Klockgentiana.

48. APPELQVIST, T., BENGTSSON, O. & NILSSON, M. 
1993: Alkonblåvingen i Landvetter – utbredning och skötselåt-
gärder. Uppdrag för Härryda kommun.

49. LÄNSSTYRELSEN. Flora och faunaregister. 

50. LÄNSSTYRELSEN. Fiskevårdsåtgärder för öring i Rolf-
sån. www.rolfsan.se 

51. LÄNSSTYRELSEN. 2003: Kräftor i västra Götaland. Mil-
jömålsuppföljning av flod- och signalkräfta 2003. Samt utdrag 
på förekomst i sjöar och vattendrag i Härryda kommun. 

 rEFErENsEr



81Naturvårdsplan för Härryda kommun

 rEFErENsEr

52. LÄNSSTYRELSEN. 2001: Bottenfauna i västra Götalands 
län. Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten.

53. Länsstyrelsen. 2003: Beslutsunderlag för utvidgning av 
Klippans naturreservat.

54. RYDBOM, L. 1987: Kulturminnesvårdsprogram för Härry-
da kommun.

55. NATURVÅRDSVERKET OCH BOVERKET. 2009: 
Strandskydd – en vägledning för planering och prövning, Hand-
bok 2009:4

56. GÖTEBORGS ORNITOLOGISKA FÖRENING. 2008: 
Skyddsvärda fågellokaler i Härryda kommun. Remissupplaga 
2008-03-31. Rapporten färdigställdes i december 2010 med titeln 
Värdefulla häckfågelområden i Härryda kommun.

57. BOHLIN J. 1992: Hindås isälvsavlagringar i Värdefull 
natur i Härryda kommun. Miljö & Hälsa 1992:2 

58. HENRIKSON, L., HALLDÉN A. 1998: Lygnern och Rolf-
såns vattensystem – naturvärden, fisk och miljöproblem.

59. HALLDÉN, A. 1992: Inventering avseende vandringshin-
der och reproduktionsområden för öring i övre delarna av Rolf-
såns vattensystem.

60. IGNITA VATTEN & FISKEVÅRDSBYRÅ. 2005: Fiske-
vandring och fiskvägar vid Bosgården och Apelnäs. Storån, 
Rolfsåns vattensystem (106). På uppdrag av Marks kommun.

61. TERRA LIMNO CONSULT. 1985: Vattendrag mynnande i 
Storån och N Lygnern. Inventering och förslag till fiskevårdande 
åtgärder.

62. FRANC, N. 2007: Tallmulmblomflugan Chalcosyrphus 
piger, återfunnen i Västergötland efter 100 år. Aromia nr 1, 
2007.

63. LINDQVIST, J. 2002: Skalbaggar i Bråtaskogen samt skri-
velsen skalbaggar vid Råda säteri.

64. LANDSKAPSGRUPPEN. 2006: Wendelsberg skötselplan. 
Samt översiktlig utredning över djurlivet i Wendelsbergsparkens 
dammar. Rapport av Naturcentrum AB. På uppdrag av Härryda 
kommun.

65. B, NORDÉN. 1992: ”Menegazzia terebrata i O- och P-län, 
en uppföljning av gamla lokaler våren 1992”.  Stencil.

66. SKOGSSÄLLSKAPET 2003: Förvaltningsplan för Skogs-
bruk i Härryda kommun.

67. ARBETSGRUPPEN FÖR MÖLNDALSÅNS FISKE-
VÅRDSPLAN. 1998: Fiskevårdsplan för Mölndalsån. 



82 Naturvårdsplan för Härryda kommun

 

 rEFErENsEr

68. GF KONSULT AB. 1999: MKB inför kommunalt beslut om 
ett eventuellt återupptagande av kraftproduktion vid Tullefallets 
kraftstation vid Härsjödamm, Härryda kommun. På uppdrag av 
Härryda kommun.

69. NEVANDER, E. 2008: Inventering av skyddsvärda träd i 
Härryda kommun – grova träd, hamlade träd, hålträd och al-
léer.  Härryda kommun

70. JORDBRUKSVERKET 2004: TUVA Databas för ängs- 
och betesinventering 2002-04  www.jordbruksverket.se

71. SAHLIN, E. 1984: Smedstorps mosse i Härryda natur nr 
1/1984. Härryda SNF.  

72. OKÄND, 1992?: Kartmarkeringar för hållav, klockgentiana 
m.fl. vid olika lokaler. Johan Bohlin -1992?  

73. RISMAN, P-O. 2003: Skyddsvärd skogsö i myrområde.  
Skrivelse till kommunen. 

74. OKÄND, Okänd tid: Markerade områden kring Yxsjön-
Skärsjön. 

75. BOHLIN, J. 1992: Värdefull natur i Härryda. Härryda 
kommun, Miljö & Hälsa 1992:2.

76. NATURSKYDDSFÖRENINGARNA I HÄRRYDA OCH 
MÖLNDAL. 1990: Förslag på värdefulla naturområden, Skri-
velse remissvar till ÖP 90. 

77. FRILUFTSFRÄMJANDET I MÖLNLYCKE. 1990: 
Skyddsvärda ”Främjarskogar” i Mölnlyckes närområden, Skri-
velse remissvar till ÖP 90. 

78. MILJÖKONTORET, HÄRRYDA KOMMUN: Karta med 
markeringar för pågående och avslutade täkter i Härryda kom-
mun. 

79. BIODIVERS NATURVÅRDSKONSULT. 2008: Land-
skapsekologisk analys av skogsområdet runt Yxsjön samt konse-
kvensbeskrivning för naturvärden vid genomförande av Land-
vetter Park. 

80. VÄGVERKET. 1995 & 2007: Protokoll för värdefulla väg-
kanter i Härryda kommun.  

81. HÄRRYDA FÄLTBIOLOGER, 1990?: Förslag på värde-
fulla naturområden, Skrivelse remissvar till ÖP 90?.

82. APPELQVIST, T. & BENGTSSON, O. 2007: Åtgärdspro-
gram för alkonblåvinge och klockgentiana 2007-2011. Natur-
vårdsverket rapport 5686.

83. LÄNSSTYRELSEN O LÄN 2008: GIS-data från invente-
ring av alkonblåvinge och klockgentiana i Härryda kommun.



83Naturvårdsplan för Härryda kommun

 rEFErENsEr

84. HÄRRYDA KOMMUN 2008: GIS-data Kommunala nyck-
elbiotoper och Svenska kyrkans nyckelbiotoper.

85. ARTDATABANKEN & NATURVÅRDSVERKET 2008: 
Artportalen – Internetbaserat rapportsystem för växter och djur.  
www.artportalen.se

86. GF MILJÖ & NATUR 1997: Värdefull natur i Härryda 
kommun – komplettering till tidigare inventering.

87. STRÖM, KÅRE, 2008: Inventering av kungsfiskare, ström-
stare och forsärla i Mölndalsån i Härryda kommun. 

88. HENRICSSON, A. M.FL. 2008: Mölndalsån - Inventering 
och bedömning av naturvärden. Utloppet i Gröen. Medins bio-
logi AB.

89. NILSSON, M. 2008: Förslag till naturinventeringar i Härr-
yda kommun. Ur rapport Naturinventeringar i Härryda kommun 
– artanalys, landskapsanalys, kontinuitet.

90. NILSSON, M. 2008: Landvetter Park – hot mot unik natur i 
Göteborgsregionen. MN Naturdokumenta på uppdrag av Natur-
skyddsföreningen i Härryda och Göteborgs Ornitologiska Fören-
ing.  

91. LÄNSSTYRELSEN, 2003: Den tätortsnära naturen i Gö-
teborgsregionen. Program för skydd av tätortsnära naturområ-
den. Regeringsuppdrag om tätortsnära områden av särskilt 
värde för friluftsliv och naturvård. Rapport 2003:53.  

92. HENRICSSON, A. & ABRAHAMSSON, I. 2008: Björ-
rödsbäcken Inventering och bedömning av naturvärden. Medins 
biologi AB.

93. APPELQVIST, T. 2008: Intressanta naturområden i anslut-
ning till ny planerad sträckning för väg 549 förbi Bårhult i 
Härryda kommun. Samt dito: i anslutning till det planerade 
verksamhetsområdet norr om gården Bårhult. 

94. RIPA, U. 2008: Mail om nattviol i Gallhålans naturreser-
vat. 

95. BERGIL, C. 2008: Kobackaområdet i Härryda – naturvär-
desbedömning. Norconsult AB på uppdrag av Härryda kommun. 

96. LITHANDER, L. M.FL. 2007: Hasselsnoken vid Rambo 
mosse. Inventeringsrapport. Göteborgs Naturhistoriska Muse-
um, Västarvet. 

97. LÄNSTYRELSEN, 2010: Projekt Rolfsån. Vandringsvägar 
för fisk från Rolfsån till Storån. Anna Ek och Anders Bäck-
strand. www.rolfsan.se

98. BERGIL, C. 2006: Träd i vattendrag – några råd för åtgär-
der. GF Konsult AB.



 


