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Karta 1. Undersökningsområdet 

Syfte 
Planförslaget för Landvetter Park ligger inom ett större skogsområde med lång skoglig 
kontinuitet samt med förekomst av ett större antal skyddsvärda arter. Syftet med 
arbetet som presenteras i denna rapport har varit att: 

• sammanställa kunskaper om arter och deras habitat i området. 
• inventera habitat och vissa skyddsvärda arter. 
• göra landskapsekologisk analys av den större helhetsmiljö som planförslaget 

ligger inom. 
• bedöma konsekvenser skyddsvärda arter och deras habitat inom 

helhetsmiljön. 

Resultatet kan användas som underlag för en fördjupad MKB för Landvetter Park – 
Landvetter 9:1 m fl som rör naturvärden. 

Inventering och konsekvensbeskrivning är gjord av Peter Nolbrant, BioDivers 
Naturvårdskonsult på uppdrag av Golf Of Course AB. Uppdraget har varit att göra 
arbetet under maj 2008. 
 

Områdets avgränsning 
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Analysen innefattar naturvärden i det ”stora orörda område” som tidigare pekats ut av 
länsstyrelsen samt i vattendrag och sjöar som avvattnar planområdet. En utvidgning 
har dessutom gjorts av undersökningsområdet så att ytterligare skogsmark innefattas. 
Det stora orörda området som pekas ut av länsstyrelsen är på 1500 ha och det 
utvidgade undersökningsområdet är på 2000 ha. Planområdet för Landvetter Park är 
på ca 215 ha. 

 

Metod 
Följande delar har ingått i arbetet: 

1. Landskapsanalys inom det storområde med orörd natur som pekas ut av 
länsstyrelsen (ÖP P91/02, originalid. 038) och som planområdet ingår i. 

2. Artinventeringar och populationsuppskattningar av särskilt intressanta arter. 

3. Fördjupad inventering av strandskyddsområden som berörs av planen. 

4. Konsekvensbeskrivning för populationerna av de olika arterna i storområdet 
som helhet vid genomförandet av planen. 

Fältarbete skedde under maj månad 2008.  

 

1. Landskapsanalys inom undersökningsområdet 
 

KNN-analys av satellitbilder samt studier av flygbilder och topografisk karta. 

KNN-analys gjordes av Patrik Olsson, Skogsstyrelsen. Analysen ger en bild av skogens 
ålder och trädslag i olika delar av området.  

Studier av ortofoto samt IR-flygbilder i stereo har också gjorts för att kontrollera 
trädslag och skogens öppenhet.  

Analys i GIS av topografi, våtmarker och vattendrag tillsammans med KNN-analysen 
ger möjlighet att förutsäga förekomsten av lämpliga miljöer för olika arter.  

 

Insamling av befintlig kunskap om arter 

Kunskaper från tidigare naturvärdesbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, 
nyckelbiotopsinventeringar, kommunens arbete med naturvårdsprogram och uppgifter 
från länsstyrelsens artregister sammanställdes. Uppgifter om förekomsten av olika 
arter inom området har lämnats från Michael Nilsson, Naturskyddsföreningen i 
Härryda och Christer Johansson, Göteborgs Ornitologiska Förening. 

 

Fältbesök 

Olika delar av området besöktes för att kontrollera hur områdena såg ut verkligheten. 
Områdena som besöktes fotodokumenteras och varje foto koordinatsattes. 
Avgränsningar mellan exempelvis skogstyper gjordes på vissa platser med GPS och 
handdator. 

 

Naturvärdesbedömning 

Naturvärdesbedömningar har gjorts för både helhetsmiljöer och delområden enligt 
bruklig metod som beskrivs på sidan 7-9. Eftersom bedömning grundar sig på 
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fördjupade artinventeringar och en landskapsekologisk analys kan naturvärdesbes-
dömningarna skilja sig något från tidigare gjorda bedömningar i området. 

 

2. Inventeringar eller bedömningar av habitat för särskilt 
intressanta arter 
 

De arter som valdes ut är för särskild bedömning är rödlistade arter eller arter 
upptagna i EU:s art- eller habitatdirektiv och som tagits upp i tidigare yttrande över 
detaljplanen för Landvetter Park över arter som finns eller kan finnas i området 
Göteborgs Ornitologiska Förening 2008, Naturskyddsföreningen i Härryda 2008).  
 

Arter: Sparvuggla, pärluggla, spillkråka, mindre hackspett, tretåig hackspett, tjäder, 
trana, åkergroda. 

Metod: Från KNN-analysen, IR-flygbilder och topografisk karta sågs lämpliga miljöer 
ut i storområdet. Tidigare kunskaper sammanställdes. Systematisk inventering av 
arterna skedde ej p g a att bästa inventeringstid ligger tidigare på säsongen. 
Observationer av individer, spår eller bohål noteras. Områdets lämplighet för arterna 
bedömdes och en grov uppskattning av populationerna gjordes. 
 

Arter: Hasselsnok 

Metod: Lämpliga miljöer inom storområdet sågs ut genom IR-foto och topografisk 
kartan. Tidigare kunskaper sammanställdes. Lämpliga områden inom planområdet 
besöktes vid upprepade tillfällen. Besök gjordes även under kvällen och lösa stenar 
vändes för att söka efter övernattande ormar. Arten är svårinventerad och avsaknad av 
observationer behöver inte betyda att arten inte förekommer. 
 

Arter: Storlom, smålom, fiskgjuse, fisktärna 

Metod: Möjliga häckningssjöar/tjärnar för lommar och tärnor sågs ut på karta. 
Tidigare kunskaper sammanställdes. Samtliga sjöar och tjärnar besöktes vid minst ett 
tillfälle inom storområdet. Alla observationer noterades. 
 

Arter: Bivråk 

Metod: Området avspanades från vägar och stigar inom storområdet vid ett flertal 
tillfällen.  
 

Arter: Nattskärra 

Metod: Från IR-flygbilder, GIS-skikt över hyggen från Skogsstyrelsen och topografisk 
karta sågs lämpliga områden ut. Tidigare kunskaper sammanställdes. Området 
avlyssnas längs rutter som förlades på vägar och stigar. Vandring längs rutterna skedde 
mellan 10.30-01.00 vid ett tillfälle den 27 och 30 maj. 
 

Arter: Bred paljettdykare, bred gulbrämad dykare 

Metod: Lämpliga sjöar sågs ut från karta i det område som avvattnar planområdet. 8 
fällor sätts ut per lokal enligt metod i Naturvårdsverkets basinventering för arterna 
(Johansson & Jacobsson 2007). Fällor sattes i Skärsjön och Stora Äntetjärn den 12/5 
och vittjades den 16/5. I Stora Ristjärn sattes fällor ut den 16/5 och vittjades den 
20/5. I Skällsjön sattes fällor ut den 19/5 och vittjades den 22/5.  
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Arter: Citronfläckad kärrtrollslända 

Metod: Skådning efter adulter med kikare gjordes vid de tillfällen då 
våtmarksvegetationen inventerades den 30/5 i planområdet i Skärsjön och Stora 
Äntetjärn. Skådning efter adulter gjordes även vid utsättning och vittjandet av 
dykarfällor. 
 

Arter: Flodpärlmussla  

Metod: Tidigare uppgifter sammanställdes från vattendrag nedströms planområdet. 
Områdena besöktes för kontroll från land av förhållandena. 
 

Arter: Klockgentiana, klotgräs, strandlummer 

Metod: Tidigare kunskaper sammanställdes. Eftersom klockgentianan blommar först i 
augusti och plantorna i maj är dåligt utvecklade är det vid tillfället svårt att bedöma 
mängden klockgentiana. Små plantor sågs som med största sannolikhet var 
klockgentiana. Vandring med vadarstövlar gjordes längs stranden i Skärsjön för att 
inventera vattenvegetationen. Även strandkanten längs sträckan genomsöktes. 
 

Arter: Kryptogamer 

Metod: Från KNN-analys, topografisk kartan samt nyckelbiotoper sågs lämpliga 
miljöer ut, spridningskorridorer samt utvecklingsområden. Tidigare kunskaper 
sammanställdes i GIS för bedömning. Vissa intressanta områden som bergbranter och 
sumpskogar besöktes och naturvårdsintressanta kryptogamer noteras. 

 

3. Fördjupad inventering av strandskyddsområden som 
berörs av planen 
Inventering gjordes av landmiljöerna som berörs av planen inom strandskyddsområdet 
vid Skärsjön och Stora Äntetjärn den 30/5. Även vattenvegetationen längs stränderna 
ut till ca 0,5 m vattendjup inventerades i Skärsjön inventerades samma datum.  

 

4. Konsekvensbeskrivning för populationerna av de olika 
arterna i storområdet som helhet 
En genomgång har gjorts av faktorer som kan påverka arter och deras habitat som 
beskrivs i detaljplan och tidigare MKB.  

Olika typer av påverkan och kumulativ påverkan på arter definieras genom att 
förändring av habitatytor, habitatkvaliteter, fragmentering, störning och vattenkvalitet.  

Bedömning av konsekvenserna för populationerna av skyddsvärda arter och deras 
habitat som orsakas vid genomförande av planen jämfört med 0-alternativ samt fri 
utveckling. 

Konsekvenser bedöms generellt enligt nedan. Vid förlust av habitat beror dessutom 
effekten på vilken kvalitet den del av habitatet har som går förlorad. 

Förlust av habitat eller population med: 
0-5 %  0, ingen eller obetydlig negativ konsekvens  
6-15 %  -, måttligt negativ konsekvens 
16-25 %  2-, betydande negativ konsekvens 
26-35 %  3-, starkt negativ konsekvens 
>35 %  4-, mycket starkt negativ konsekvens
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Metod för naturvärdesbedömning 
 

Naturvärdesbedömningar är ingen exakt vetenskap utan bygger på den samlade kunskapen 
som finns inom naturvård, ekologi och naturgeografi där en lång rad aspekter värderas och 
vägs samman.  

 

Syftet är att bedöma ett enskilt områdes betydelse för att bevara och utveckla den biologiska 
mångfalden lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Vid bedömningarna används i första hand 
ett regionalt perspektiv där områdena jämförs med andra områden inom regionen. Syftet är 
att bedömningarna ska kunna användas som underlag vid samhällsplanering, för att kunna 
ta hänsyn i areella näringar eller vid naturvårdande åtgärder. Naturvärdesbedömningarna 
bör präglas av öppenhet gentemot markägare, företag och myndigheter och presenteras på 
ett sådant sätt att markägare och andra berörda aktörer inspireras till att bevara mångfalden. 

 

Bedömningen görs dels genom vilka arter samt växt- och djursamhällen som påträffas och 
dels genom förekomst av strukturer och processer. Rödlistade arter1, signalarter2 och 
indikatorarter för ängsmarker3 är viktiga vid denna bedömning. Dessutom är strukturer, 
geologi, geomorfologi samt naturliga processer och kulturhistoria som ger förutsättning för 
intressanta arter eller växt- och djursamhällen en viktig utgångspunkt vid bedömningen. 
Naturgeografiska objekt kan ha naturvärden i sig själva utan att ha några särskilda 
biologiska värden. Dessa objekt bör dock bedömas enligt särskild metod4. Betydelse för 
friluftsliv, tätortsnära natur, forskning, landskapsbild eller kulturhistoria ingår inte i 
naturvärdesbedömningen. Där dessa aspekter bedöms vara viktiga anges de separat som 
tilläggsinformation. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ArtDatabanken. 2008. Rödlistade arter i Sverige. www.artdata.slu.se/rodlista/index.cfm 
 

2 Skogsstyrelsen. 2002. Handbok för inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen. 
3 Naturvårdsverket. 1987. Inventering av ängs- och hagmarker. 
4 Kling, T. 1995. Partille blir till – en geovetenskaplig inventering och naturvärdesbedömning. 
Partille kommun. 

Förekomster som noteras vid naturvärdesbedömning 
• Värdefulla strukturer i miljöerna (t ex gamla träd, död ved,  
  skrovelbark, branter, block, grässvål, blomrikedom, sandblottor mm) 
• Intressanta miljöfaktorer (t ex hög luftfuktighet, beskuggning, källmiljöer, solexponering,  
  varmt mikroklimat, strömmande vatten) 
• Intressant geomorfologi eller strukturer på landskapsnivå (t ex större sandavlagringar,  
  ravinsystem, meandrande åar, mosaiklandskap mm) 
• Intressanta välutvecklade växt- och djursamhällen. 
• Pågående värdefulla former av skötsel/processer (t ex slåtter, bete, erosion) 
• Tecken på lång kontinuitet av naturtyper, miljöfaktorer, strukturer eller processer. 
• Kulturhistoriska spår 
• Signalarter (indikatorarter) 
• Rödlistade arter 
• Regionalt ovanligare arter 
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KLASS 1 Högsta naturvärde  
Kriterier Exempel Betydelse Miljömål Planering/ 

Miljöbalken 
• Uppfyller ett eller flera 
kriterier för urval.* 
 • Biotoper med livskraftiga 
populationer av hotade 
arter. 
• Lång historisk kontinuitet 
och särskilt stor ekologisk 
betydelse. 
• Kärnområden som är 
viktiga för arters 
överlevnad i regionen. 
• Större sammanhängande 
miljöer eller kluster av 
värdefulla miljöer. 
• Mycket svåra att 
återskapa. 

De finaste exemplen ur 
klass 2. 

Det enskilda området 
har stor betydelse på 
regional och nationell 
nivå. Få 
motsvarigheter i 
regionen. 

För att miljömålen ska 
uppfyllas krävs att 
områdena bevaras och 
sköts på ett sådant sätt 
att deras värde består 

Hänsynsnivå 1 bör alltid 
tillämpas. ”Ekologisk 
särskilt känsliga 
områden” enligt MB 3 
kap 3 § och PBL. 

KLASS 2 Mycket höga naturvärden 
• Uppfyller ett eller flera 
kriterier för urval.* • 
Särskilt artrika miljöer, 
ovanliga eller välbevarade 
naturtyper eller geologiska 
formationer. 
• Naturliga eller 
kulturskapade biotoper 
som är svåra eller omöjliga 
att återskapa. 
 

Artrikare äldre 
skogsbiotoper, 
ogödslade 
naturbetesmarker, 
hagmarker med grova 
hagmarksträd, stora 
högmossar, opåverkade 
vattendrag och 
våtmarker, viktiga 
fauna- eller 
floralokaler. De flesta 
nyckelbiotoper i 
skogen och 
nyckelbiotoper i vatten. 
Naturtyper enligt EU:s 
habitatdirektiv som är 
välutvecklade.. 
 

Betydelse på regional 
och nationell nivå. 
Viktiga 
spridningscentra och 
värdekärnor. 

För att miljömålen ska 
uppfyllas krävs att 
områdena bevaras och 
sköts på ett sådant sätt 
att deras värde består 

Hänsynsnivå 1 bör 
tillämpas. ”Ekologisk 
särskilt känsliga 
områden” enligt 
miljöbalken 3 kap 3 §. 

KLASS 3 Höga naturvärden 
• Artrikare miljöer än 
”vardagslandskapet” men 
utan stor artrikedom eller 
livskraftiga populationer av 
särskilt skyddsvärda 
populationer. 
Har betydelse för 
variationen i landskapet. 
• Vissa av dessa områden 
kan på sikt eller med 
särskilda åtgärder uppnå 
klass 2. 
 

Alla ädellövskogar över 
2 ha, alla odikade 
våtmarker över 10 ha, 
delvis gödslade 
naturbetesmarker. 
Nyckelbiotoper utan 
dokumenterade 
rödlistade arter samt 
många 
naturvärdesobjekt. 
Sjöar, vattendrag, 
våtmarker, stenmurar, 
alléer, gamla 
ädellövträd, 
åkerholmar, lövdungar, 
branter och raviner.  
Skyddsområden, 
randområden och 
spridningskorridorer i 
anslutning till klass 1-2 
områden.. 

Betydelse på lokal 
nivå för biologisk 
mångfald; spridning 
av arter och variation 
i landskapet. 
Det är av betydelse 
för regional 
naturvård att 
totalarealen av dess 
områden ej minskar. 

Arealen får inte minska 
utan snarare öka för att 
miljömålen ska 
uppfyllas. 

Hänsynsnivå 2 bör 
tillämpas beroende på 
typ av miljö.  
En del av de arealmässigt 
små miljöerna omfattas 
av generellt biotopskydd 
enligt miljöbalken 7 kap 
11 § och förordning 
(1998:1252) om 
områdesskydd 5§. Detta 
innebär hänsynsnivå 1. 
Områden som man 
generellt tar hänsyn till i t 
ex jord- och skogsbruk. 
 

KLASS 4 Vissa naturvärden 

PRODUKTIONSLANDSKAP 

1

2

3

4

Produktionslandskap (> 80 % av ytan) 
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*) Viktiga kriterier vid urval och värdering 
a) Biotoper med stor artrikedom och rödlistade arter eller riklig förekomst av signalarter. 

b) Viktig ekologisk funktion, t ex reproduktionsområden, rastplatser, uppväxtmiljöer och 
viktiga spridningskorridorer. 

c) Naturliga eller kulturskapade biotoper med lång kontinuitet, t ex naturskogar, högmossar 
eller naturbetesmarker. 

d) Miljöer och arter som är ovanliga i landskapet i övrigt. 

e) Områden som är opåverkade av mänskliga ingrepp. Detta gäller inte alltid, t ex inte i 
odlingslandskapet där skötsel är en förutsättning för naturvärdenas bevarande. 

f) Miljöer som innehåller rikligt med strukturer eller pågående processer som är nödvändiga 
för krävande och specialiserade arter och där sannolikheten är mycket hög att finna sådana 
arter. 

g) Mångformiga miljöer eller miljöer som bidrar till att skapa mosaiklandskap av ett flertal 
naturtyper som finns inom nära avstånd vilket ger förutsättningar för skyddsvärda arter. 

h) Områden med särpräglade, särskilt tydliga eller vetenskapligt intressanta geologiska 
formationer. 

 

Ytterligare stöd vid bedömningen 
i) Ett större område har högre värde än ett mindre, som för övrigt är likvärdiga. Storleken har 
särskild betydelse för naturtyper som hyser arealkrävande arter.  

j) Större helheter av mindre delområden eller kluster av mindre områden för ett högre 
naturvärde när de bedöms som en helhet än de enskilda delområdenas naturvärden om de 
bedöms var för sig.  

k) En naturvärdesklassning av ett mindre område kan höjas om det utgör en del av en större 
helhet eller om det ligger i närheten av andra områden varifrån skyddsvärda arter har 
möjlighet att sprida sig. 

• Gemensamt för många högt värderade områden (klass 1-2) är att ”de har värden som är 
svåra eller omöjliga att få tillbaka om de försvinner” 

 

Tilläggsinformation vid naturvärdesbedömning 
Som komplement till naturvärdesbedömningen noteras följande aspekter där dessa bedöms 
vara viktiga.  

• Friluftsliv, rekreation och tätortsnära natur 

• Landskapsbild 

• Pedagogik och forskning 

• Kulturhistoria 

Den bedömda betydelsen noteras som: 

1. Stor betydelse 

2. Viss betydelse 
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Rödlistade arter 
ArtDatabanken, som är en för Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket 
gemensam enhet, har via olika flora- och faunavårdskommittéer bedömt utdöenderisken för 
olika arter. Arter som bedömts att riskera dö ut i Sverige klassas som hotade eller 
missgynnade (nära hotade) och hamnar på den svenska rödlistan. Metoden följer det 
system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) använder för global rödlistning. För 
närvarande är ca 3700 arter rödlistade i Sverige. Information om rödlistade arter och 
artfaktablad: www.artdata.slu.se  Globalt rödlistade arter:  www.iucnredlist.org 
 
RE Försvunnen (Regionally Extinct) 
CR Akut hotad (Critically Endangered) 
EN Starkt hotad (Endangered) 
VU Sårbar (Vulnerable) 
NT Missgynnad (Near Threatened) 
DD Kunskapsbrist (Data Deficient) 

Signalarter 
En art vars förekomst signalerar att området där den påträffas kan ha höga naturvärden och 
att rödlistade arter troligen förekommer i området. Skogsstyrelsen har sammanställt en lista 
med signalarter för skogsmiljöer som använts vid nyckelbiotopsinventering5. En bra signalart 
bör vara lätt att upptäcka, identifiera i fält och vara starkt knuten till miljöer med höga 
naturvärden. 

I rapporten används förkortningar efter artnamn där S3 = mycket bra signalart, S2 = bra 
signalart och S1 = mindre bra signalart. 

Nyckelbiotop 
Ett begrepp som används av Skogsstyrelsen för skogs- och trädmiljöer som från 
naturvårdssynpunkt är särskilt skyddsvärda och där det kan förväntas förekomma rödlistade 
arter. Före eventuella skogliga åtgärder krävs alltid samråd med Skogsstyrelsen. Det finns 
dessutom vissa vattenmiljöer som definieras som nyckelbiotoper6. 

Nationella miljömål 
Sveriges riksdag har satt upp 16 nationella miljömål inklusive delmål. Uppföljning av målen 
sker efter hand. Flera av målen berör naturvård som målen; Ett rikt odlingslandskap, 
Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och 
djurliv. Mer om miljömålen kan man läsa på hemsidan: www.miljomal.nu 

Nationellt åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) 
Ett regeringsuppdrag till Naturvårdsverket att ta fram åtgärdsprogram och särskilda insatser 
för att klara de mest hotade arterna. En del program rör livsmiljöer för flera arter. Totalt 
omfattar satsningen drygt 200 program och cirka 400 arter. De hittills framtagna 
åtgärdsprogrammen kan hämtas på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se 

Habitatdirektivet och fågeldirektivet 
Inom EU regleras naturvårdsfrågorna genom dessa direktiv. Ett av syftena med direktiven är 
att bevara arter och naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som skyddsvärda, i 
ett sammanhängande ekologiskt nätverk av naturområden – Natura 2000. Varje land utser 
själv områden som ska vara med i nätverket. Arter och naturtyper som tagits upp som 
särskilt skyddsvärda finns listade i direktivens bilagor7. Det går läsa mer om arterna i 
vägledningar på Naturvårdsverkets hemsida    www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-
naturvard/Skydd-och-skotsel-av-vardefull-natur/Natura-2000/Vagledning/ 

I rapporten betyder förkortningen EU efter ett artnamn att arten är upptagen inom EU:s 
habitat-  eller fågeldirektiv. 

                                                 
5 Skogsstyrelsen 2002. Handbok för inventering av nyckelbiotoper.  
6 Naturvårdsverket 2003. Bevarande av värdefulla naturmiljöer i och i anslutning till sjöar och vattendrag. 
7 Naturvårdsverket 2000/1997. Svenska djur och växter/naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. 

Faktaruta naturvård 
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Resultat från inventering och 
sammanställning 
Områdesbeskrivning 

 
Karta 2. Helhetsmiljö och vattenmiljöer med höga naturvärden samt värdekärnor. (Anmärkning: 
Avgränsningen av delområde 5 som visas på kartan är den som gäller jämfört med övriga kartor i 
rapporten) 

Det undersökta området utgör ett stort skogsområde på ca 2000 ha utan bebyggelse. 
De centrala delarna av detta område är dessutom till största delar opåverkat av 
rationellt skogsbruk. Denna mer opåverkade helhetsmiljö är på ca 1300 ha. 
Skogstypen i området består av sek suboceanisk boreonemoral skog. Detta är en 
skogstyp med en utbredning som begränsas till de sydvästra delarna av Sverige, Norge 
och Skottland vilket gör att den totala utbredningen i Europa är liten. Skogstypen 
består av gran, tall, björk, asp samt ädellövträd som t ex ek och innehåller många arter 
som gynnas av fuktigt och milt klimat som exempelvis skuggmossa, stubbtrådmossa, 
purpurmylia, skogstrappmossa och hål-lav. Årsmedelnederbörden i området är enligt 
SMHI ca 975 mm / år viket gör Landvetter till ett av de nederbördsrikaste områdena i 
Sverige. 

Skogen inom helhetsmiljön är till största delen självföryngrad samt till stor del ogallrad 
och utan moderna skogbruksåtgärder. Kontinuiteten av naturligt föryngrad skog utan 
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modernt skogsbruk är troligen obruten i stora delar av området. Inom området 
förekommer dock en del nya hyggen samt, mitt i området, ett ca 35 ha stort område 
med 40-årig planterad gran. Viss gallring syns även i delar av området. 

I helhetsmiljön verkar tillgången till bohål och döda stående träd vara god. Spillkråka, 
större hackspett, mindre hackspett och gröngöling som skapar hål för andra arter ser 
ut att finnas i god mängd i landskapet. Hålhäckande arter som svartmes, talgoxe och 
tofsmes finns rikligt. Dessutom har talltita, blåmes, rödstjärt, kattuggla och sparvuggla 
noterats under 2008. Uppgifter från 1990-talet finns även om pärluggla. Vid Skärsjön 
och Survetjärn sågs rikligt med fladdermöss vilka gärna utnyttjar hålträd under dagen. 

Eftersom terrängen i området är kuperad och berggrunden, som består av gnejs, 
genomkorsas av flera sprickdalar finns det gott om bergbranter, särskilt i den västra 
delen. Jordtäcket är på höjdområdena tunt och på vissa platser finns öppna 
hällmarker. En hård skogsbrand 1925 brände bort delar av humuslagret i norra delen 
av området vilket bidragit till ytterligare magrare mark inom stora delar av området 
(Lidner 1935). Under 1990-talet samt under 2008 uppstod dessutom nya skogsbränder 
i några mindre delar av området. 

Terrängformerna, den långa skogshistorian samt skogbränderna ger förutsättningar för 
en mycket varierad natur.  

 

Grandominerad skog 

Norr och söder om Yxsjön finns områden med gammal granskog med lång 
kontinuitet (i område 1 och 2, karta 2) och som till stora delar aldrig berörts av 
modernt skogbruk. Skogen står vid bergbranter vilket kan ha bidragit till att delar av 
skogen undkommit skogsbränder. I områdena finns granar som bedöms vara runt 200 
år gamla. Här finns även rikligt med död ved och gamla murkna granlågor. På lågorna 
växer flera ovanliga mossor som skugglobsmossa VU, vedtrappmossa NT, 
skogstrappmossa NT, grön sköldmossa och stubbtrådmossa NT samt svampen 
gransotdyna NT vilka alla är beroende av god tillgång på grövre lågor och fuktigt 
mikroklimat. På stående gran växer bl a trådticka. På blötare mark vid bäckar, tjärnar 
och kärr finns större inslag av lövträd, främst björk och klibbal. På främst klibbal 
växer hållav VU på flera ställen, vilken kräver orörda miljöer med stabilt fuktigt 
mikroklimat.  

Bland intressantare kärlväxter i granskogen förekommer bl a orkidéerna knärot och 
spindelblomster tillsammans med linnea och grönpyrola. Även marksvampfloran i 
området är intressant med rödlistade arter som grantaggsvamp NT och svart 
taggsvamp NT. 

I granskogen häckar 
bl a duvhök och 
spillkråka. Tjäder ses 
regelbundet och spår 
efter den hotade 
tretåiga hackspetten 
som är beroende av 
gammelskog har 
tidigare setts (Pro 
Natura 2006). 

 

 

 

 
Gammal granskog med gott om lågor med ovanliga mossor som 
grön sköldmossa i nyckelbiotop i område 2. 
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Hedekskog i område 2. 

 
Överst hällmarkstallskog och underst fukthed i område 4. På 
båda platserna hörs nattskärra (bilden nedan). 

Ädellövträd 

På vissa platser finns även 
inslag av ädellövträd. Ek 
förekommer spritt i stora delar 
av områdena, förutom kanske i 
område 5. I bl a den västra 
delen av område 2  (karta 2) 
förekommer sydsluttningar 
med ren hedekskog. I område 
6a växer även en hel del ek 
samt de rödlistade arterna 
dvärgbägarlav NT samt 
rutskinn NT som är knutna till 
ek. I vissa blockiga branter 
förekommer också rikligt med 
hassel samt en del lind. På lind 
hittas den tidigare rödlistade 
svampen lindskål. 

 

Självföryngrad skog på brandfält 

Öster om Yxsjön breder en 
helt annan skog ut sig som 
också ingår i taigan med dess 
dynamik som orsakas av 
skogsbränder. Här ligger ett 
600 ha stort område som 
drabbades av en stor skogs-
brand sommaren 1925. 
Branden var hård och brände 
på vissa platser bort stora delar 
av humusskiktet. Efter 
branden togs skadade och 
brända träd om hand men inga 
föryngringsåtgärder gjordes. 
Idag växer en 80-årig 
självföryngrad skog i området. 
På många platser ser man gott 
om spår av branden genom 
förkolnade trärester i mark-
skiktet och brandstubbar. 
Branden har skapat en mosaik 
av skogstyper inom området.  

På höjdområden eller i 
sluttningar där det redan tunna 
jordskiktet brändes bort finns 
idag glesa hällmarkstallskogar 
med ett fältskikt av främst 
ljung och med öppna hällar. 
Enstaka grova martallar kan hittas som överlevde branden. I centrala delarna av 
område 4 (karta 3) finns även suboceanisk fukthed med tall där fältskiktet domineras 
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Lövbränna i område 3. Fnöskticka till höger. 

 
Gles blandskog i område 4. 

 
Självgallrande granskog i område 3. 

av blåtåtel och pors.  De glesa tallskogarna med hällmarker är en av de bästa miljöerna 
för nattskärran som förekommer talrikt, särskilt i område 4 (karta 5). 

På många andra ställen växer 
skogar som domineras av 
björk och asp, sk 
lövbrännor. Exempel på 
sådana skogar finns främst i 
område 3 och 4 (karta 6). 
Lövbrännorna är glesa och 
luckiga, och på marken växer 
rikligt med blåbärsris. 
Träden har kommit upp i 
sådan ålder att mängden död 
lövträdsved i vissa delar 
börjar bli riklig. Här finns 
gott om vedlevande svamp 
som fnösktick, björkticka 
och rävticka, en signalart 
som växer på asp.  

Ofta är skogen på 
brandfältet en luckig 
ljusöppen blandskog av 
björk, asp, tall och sk 
kjolgranar med vida lågt 
sittande grenar. Fältskitet 
domineras av blåbär eller 
ljung beroende på markens 
näringsinnehåll och 
fuktighet. I mindre partier 
finns dock tät självföryngrad 
granskog som genomgår 
självgallring och som troligen 
uppstått från enstaka 
kvarstående granar som fröat 
av sig. 

I lägre partier finns mindre 
tallmossar. Intill öppna 
myrar och tjärnar växer 
klenare tall- och 
björksumpskog. Längs 
mindre bäckar och bäckdråg 
förekommer även 
gransumpskog med 
senvuxen gran. 

Den luckiga strukturen, den 
rika tillgången på blåbär samt tillgången till tall i myrmosaiker och hällmarkstallskog 
gör brandområdet till en mycket lämpliga miljö för tjäder som har en livskraftig 
population i området. Den luckiga ljusöppna och insektsrika skogen och hällmarkerna 
är också mycket lämplig för nattskärran som är vanlig i området. Ytterligare en art som 
gynnas av brandfältet med den rika tillgången på lövträd och döende träd är den 
mindre hackspetten som förekommer med flera par. Sparvugglan är ännu en art som 
finns i området och som gärna häckar i gamla hackspettbon i björk och asp och som 
på så sätt gynnats av branden.
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Brandrefugie med havstulpanlav och purpurmylia 
i område 4. 

 
 
Brandfält från maj 2008 i område 2. 

 
 

Brandfält f i område 4 från 
1990-talet. 

Brandrefugier 

Inom brandområdet kan man hitta sk 
brandrefugier som av olika anledningar 
klarat sig undan branden. Ofta rör det 
sig om blockiga bergbranter intill 
våtmarker. Den fuktigare marken kan ha 
dämpat branden så att träden klarat sig 
och skrymslen vid bergbranter och 
block kan ha gett skydd åt 
uttorkningskänsliga lavar och mossor. 
Här kan man hitta signalarter som 
vedtrappmossa NT, skuggmossa, 
purpurmylia, havstulpanlav och 
kattfotslav som tecken på att skogen 
delvis fått stå kvar och att tillräckigt 
fuktigt mikroklimat funnits intill 
bergväggar och i klippskrevor. Enstaka 
gamla träd kan även stå här som 
överlevt branden. 

 

Nya brandfält 

Tre mindre nya brandfält, om vardera ca 1 ha, finns inom området (karta 2). Två 
områden brann under 1990-talet. Här kan man idag se överlevande tallar, varav en del 
har brandlyror, samt brandstubbar och död ved. En kraftig föryngring av tall sker i 
områdena, sk tallbrännor har uppstått.  

En helt färsk skogsbrand skedde under maj 2008 inom delområde 2. 

Under 1840-talet skedde dessutom en större skogsbrand i delområde 1 väster om 
Benetjärn där man idag kan se spår av branden genom gamla brandstubbar. 

Skogsbränderna 1840, 1925, 1990 och 2008 
innebär att det finns en landskaplig kontinuitet 
av skogsbränder inom området.  



 17

 
 
Myrmosaik i område 5. 

 
 
Öppen myr med bl a myrlilja i område 4. 

 
 
Vrångetjärn. 

Mosaiker av myrar, tallmossar och fastmarksholmar 

Söder om brandområdet och 
Skärsjön finns ytterligare en 
skogstyp i område 5. Detta är en 
mosaik av tallmossar med klen 
senvuxen tall samt fastmarksholmar 
med gammal grövre tall och gran. 
Vissa träd bedöms vara minst 150 
år. Skogen är gles och det 
förekommer en hel del död ved i 
form av torrakor och grövre lågor 
som ligger solexponerat. 

Mosaiker med tallmossar och 
barrskog finns även i norra delen av 
område 1 samt i norra delen av 
område 3 dock ej så välutvecklade som i område 5. Mosaiker med tallmossar är miljöer 
som typiska tjäderspelplatser brukar bestå av. 

 

Öppen myrmark och kärr 

En del områden med öppen 
myrmark förekommer i områdena 
2, 4 och 5, ofta i anslutning till 
tjärnar. Myrmarkerna domineras av 
ljung, klockljung, tuvsäv och pors. I 
Kärrdråg växer rikligt med blåtåtel 
och myrlilja. Myrlilja, klockljung 
och pors är typiska arter för myrar i 
sydvästra Sverige. Bland insekterna 
som ses är myrpärlemorfjäril, 
hedblåvinge, citronfjäril och 
kärrgräshoppa i blötare partier. 
Bland fåglarna som noterades var 
enkelbeckasin, skogssnäppa, 
ängspiplärka och buskskvätta. 

 

Tjärnar 

I området som helhet finns ca 20 
tjärnar och mindre sjöar. Dessa 
vatten omges av gungflyn med bl a 
starr, sileshår och vitmossor. Bland 
fåglarna som troligen häckar 
återfinns kricka, gräsand och knipa 
samt skogssnäppa. Vid vissa tjärnar 
flyger rikligt med trollsländor. 
Kärrtrollslända är en av de 
vanligaste arterna men även tidig 
mosaiktrollslända, nordisk 
kärrtrollslända och röd flickslända 
förekommer. I Stora Äntetjärn 
fångades bred paljettdykare. 
Tjärnarna är naturligt näringsfattiga 
och känsliga för övergödning 
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Stora Äntetjärn med bred paljettdykare. 

 
 
Lokal för klotgräs i Skärsjön. Fiskgjuse. 

 
 
Björrödsbäcken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöar 

Tre sjöar med stränder av 
klippor, sten, grus och 
sand finns inom området. 
Dessa är Yxsjön, Skärsjön 
och Skällsjön. Sjöarna är 
näringsfattiga klarvatten-
sjöar med svagt brunfärgat 
vatten. Yxsjön och Skär-
sjön är flikiga med rikligt 
med öar och har en 
representativ fågelfauna 
med bl a storlom, fisk-
gjuse, fisktärna och drill-
snäppa. Stränderna är 
långgrunda och har en 
intressant flora med bl a klockgentiana VU och klotgräs VU samt åtminstone tidigare 
även strandlummer NT. Sjöarna är naturligt mycket näringsfattiga, med därtill typisk 
vattenvegetation av kortskottsväxter och dessutom kransalger av både släktena Chara 
och Nitella, vilket också indikerar sjöarnas känslighet för ökad näringstillförsel. Sjöarna 
har också en naturligt låg buffertförmåga vilket gör dem mycket känsliga för 
försurning. 
 

Vattendrag 

Mindre bäckar som förekommer i 
skogsmiljöerna är ofta omgivna av 
gransumpskog med senvuxna 
granar. Mot norr avvattnas 
området via Björrödsbäcken där 
det förekommer öring och några 
ovanligare arter av vattenlevande 
evertebrater som nattsländan 
Tinodes pallidulus och bäcksländan 
Nemurella pictetii  (Henricsson & 
Abrahamsson 2008). Björröds-
bäcken rinner ut i Mölndalsån där 
det bl a förekommer flodpärl-
mussla, åtminstone uppströms Björrödsbäckens utlopp (Naturcentrum 2004). I gamla 
åfåror längs Mölndalsån finns den hotade smala dammsnäckan VU.
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Rödlistade arter eller arter inom EU:s artdirektiv 

 

Storlom EU 

Storlommen behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, dvs. fiskar, i viss mån 
vatteninsekter. Den behöver även lämplig plats att bygga sitt bo på, vilket nästan 
uteslutande innebär öar, särskilt mindre holmar och skär, belägna i klarvattenssjöar 
(oligotrofa och mesotrofa), i sällsynta fall längs ostkusten.  

Tillgång till områden med minimal mänsklig störning är viktig. Arten är 
störningskänslig under häckningen (maj-juli/augusti), främst under ruvningsperioden 
och lämnar boet när exempelvis båtar kommer för nära. Höjning av vattenståndet eller 
vågsvall under våren kan förstöra boet som ligger i strandlinjen.  

1 par häckar i den västra delen av Skärsjön och 1 par i östra delen av Yxsjön. Möjligen 
kan ytterligare ett par häcka i Yxsjön.  

 
Karta 3. Förekomst av storlom, bred paljettdykare, klotgräs och klockgentiana. I det snedstreckade 
området finns fukthed som möjligen kan lämpa sig för klockgentiana. 
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Smålom NT, EU 

Smålommen häckar vid små och oftast fisktomma skogstjärnar och myrgölar, flertalet 
av dem mindre än 1 ha. Häckningstjärnarna har oftast flacka gungflystränder med små 
gungflyholmar. Föräldrafåglarna hämtar fisk till ungarna i näringsfattiga 
klarvattensjöar, på pendelavstånd upp till närmare 10 km från häckningsplatsen. Som 
fiskesjöar används nästan uteslutande sjöar som innehåller goda bestånd av siklöja. 

Inga tecken på häckande smålom har kunnat ses i någon av tjärnarna. De bedöms inte 
heller utgöra optimala häckningstjärnar. Däremot har observationer av överflygande 
smålom gjorts vid flera tillfällen i maj 2008. Troligen finns någon häckningstjärn 
utanför området. Yxsjön och Skärsjön använd troligen inte som välfrekventerade 
fiskesjöar. 
 

Fiskgjuse EU 

Fiskgjusen är beroende av lämpliga träd för sitt bobygge. Det vanligaste trädslaget är 
tall (≥90%) där det stora risboet byggs i toppen av plattkronade, kraftiga träd, så att 
utsikt fås över omgivningen. Enstaka bon kan placeras i kraftledningsstolpar, stora 
torn eller på stora stenar i sjöar och vattendrag. Arten är ofta störningskänslig vid 
boplatsen.  

Fiskgjusen kan jaga upp till någon mil från boplatsen.  

1 par häckar inom orådet. 2005 häckade ett par vid Skärsjön (Himmerland 2005). 
Häckningstallen blev dock förstörd under 2006 vilket gjorde att trädet fick överges. 
2008 upptäcktes ett bo med häckande fiskgjuse i nordvästra delen av området. Flera av 
sjöarna och tjärnarna utnyttjas som fiskesjöar som bl a Yxsjön, Skärsjön, Långetjärn 
och Slättebacketjärn. Under maj 2008 sågs ytterligare ett par fåglar vid Skärsjön vilka 
troligen häckar utanför området men som kan utnyttja exempelvis Skärsjön som 
fiskesjö. 
 

Bivråk VU, EU 

I augusti 2005 sågs två fåglar vid upprepade tillfällen över område 4 (Himmerland 
2005). I maj 2008 sågs dock inga fåglar. Fåglarna som sågs 2005 kan möjligen härröra 
från någon häckning utanför området. 
 

Tjäder EU 

Tjädern kräver större sammanhängande skogsområden för att den skall finnas i 
livskraftiga bestånd. I dessa måste ett flertal villkor vara uppfyllda. Således kräver arten 
vintertid förekomst av äldre successionsfaser av talldominerade skogar (äter tallbarr 
och tallskott), medan den sommartid påträffas i mycket varierande marker, allt från 
gammal bärrik skog (bl.a. är blåbärsris viktigt) som till nyupptagna hyggen. 
Förekomsten av våtmarker är en mycket betydelsefull faktor, då hönan under den 
tidiga våren till stor del livnär sig på späda skott av tuvull. Tillgången på proteinrika 
blad, blommor och frön bestämmer till stor del hönans möjlighet att producera ägg. 
Våtmarker är dessutom en viktig biotop för kycklingarna, som under de första 
levnadsveckorna livnär sig på insekter.  

Sammanfattningsvis kan sägas att tjädern kräver stora sammanhängande 
skogsområden som innehåller en stor variation ifråga om successionsstadier och 
våtmarker (sumpskog, kärr och myr). Dessutom är arten starkt traditionsbunden till 
speciella lekplatser.  
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Karta 4. Förekomst av tjäder. 

Spillning av tjäder har tidigare setts över en stor del av den beskrivna helhetsmiljön 
inom ett 680 ha stort område (muntligen Nilsson 2008). Miljöerna med glesare skog 
där det växer rikligt med blåbär, tallmossar och hällmarkstallskog och gammelskog gör 
området rikt på mycket lämpliga tjädermiljöer. En spelplats med spelande tuppar 
upptäcktes i början på maj strax väster om planområdet i delområde 4. Vid senare 
tillfällen sågs här även en höna samt vid ytterligare ett tillfälle en tupp. I detta område 
har det också registrerats flest tjäderspillningar (Nilsson 2008a). Detta område bedöms 
vara den bästa tjäderspelplatsen i området som helhet. Färsk tjäderspillning sågs även i 
sydvästra delen av område 3 i maj. Totalt bedöms det finnas 3-5 spelplatser i området 
som helhet. Om man antar att varje spelplats igenom snitt hyser 4 tuppar och att 
antalet hönor är ungefär lika stort som antalet tuppar hamnar den totala populationen 
vuxna individer på 24-40 fåglar vilket innebär 1,9-3,1 fåglar per kvadratkilometer inom 
helhetsmiljön. Kanteffekter från hyggen, granplanteringar och bebyggelse kan göra att 
antalet fåglar i verkligheten ligger på den lägre halvan.  
 

Orre EU 

Observationer från 2007 och 2008 har gjorts av orre inom glesbevuxnare delar i 
område 4 (Nilsson 2008a). Inventeringen i maj 2008 kan innebära att eventuellt spel 
kan ha missats. Miljöerna för lekplatser bedöms dock inte vara särskilt bra. Öppna 
myrar finns i området men orrar bruka föredra något större öppna ytor. Spel kan även 
ske på hyggen. Lekplats för orre finns utanför området. Möjligen kan hönor lägga ägg 
inom området. 
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Fisktärna EU 

Fisktärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda kustområden samt 
störningsfria häckningsplatser. För att större kolonier ska kunna etableras krävs 
rovdjursfria områden; framför allt mink och räv bör hindras nå häckningsplatserna. 
Under häckningen födosöker fisktärnorna inom ett område i storleksordningen 1-5 
km2. 
Fisktärna sågs uppehålla sig både i Yxsjön och i Skärsjön. Enligt uppgifter häckar flera 
par i Yxsjön (GOF 2008a). Uppträdandet vid Skärsjön tyder på att det möjligen sker 
häckning även här. Fler lämpliga häckningsöar finns. 
 

Sparvuggla EU 

Flera tidigare uppgifter om sparvuggla finns från området. Våren 2008 upptäcktes en 
spelande sparvuggla vid Raketjärnarna i område 4 (Nilsson 2008a).  

Den optimala häckningsmiljön är gammal, flerskiktad grandominerad blandskog med 
rik förekomst av grova lövträd (främst asp, björk och al). Sparvugglan är dock flexibel 
i sitt val av häckningsplats och förekommer likaväl i naturskogsbestånd som i områden 
med en blandning av rena produktionsbestånd och hyggen, så länge lämpliga boträd 
finns att tillgå. Lämpliga boplatser består ofta av gamla bohål från större hackspett 
eller tretåig hackspett. Föda utgörs huvudsakligen av gnagare och småfåglar. Arten 
jagar över arealer i storleksordningen 1,5 km2. 

De lövrika miljöerna med mycket äldre asp där hackspettar hackar ut bohål bedöms 
vara särskilt värdefulla häckningsmiljöer för sparvugglan. Dessa miljöer ligger i 
områdena 3 och 4. Arten har även hörts under häckningstid i västra delen av 
planområdet i område 2 (Nilsson 2008a). En bedömning av antal par i området är 
mycket vansklig men en möjlig siffra kan vara 3-6 par inom helhetsmiljön. Större 
mellanårsvariationer kan förekomma. 
 

Pärluggla EU 

Tillgång på lämplig föda i form av olika smågnagare, främst sork men även skogsmöss, 
näbbmöss och småfåglar. För god häckningsframgång krävs höga gnagartätheter.  

Tillgång på lämpliga häckningsplatser i form av trädhåligheter. Häckar helst i hål av 
spillkråka, men kan undantagsvis hålla till godo med naturliga håligheter och hål av 
gröngöling och större hackspett. Arten häckar dessutom gärna i holk. Bra bohål är en 
bristvara och hannarna försöker därför stanna året runt i häckningsreviret.  

Pärlugglan häckar med de största tätheterna i tät granskog. Även om den föredrar 
granskog, helst äldre sådan med små luckor och öppningar i form av stormfällen etc., 
häckar den frekvent även i barr- och lövblandskogar innehållande tall, björk och asp. I 
södra Sverige häckar den sällsynt men regelbundet i bokbackar, grövre aspbestånd på 
inägomark och i Bornholm i Danmark t.o.m. i ren bokskog. I områden med dålig 
tillgång på lämpliga bohål accepterar den även ren tallskog. Ofta påträffas arten i 
gränsområden till hyggen och inägor samt kring större myrar, förmodligen därför att 
bytestillgången är högre i dessa marker än centralt inne i den täta skogen. Emellertid 
utsätter sig ”kantugglorna” därmed samtidigt för en högre predationsrisk från andra 
ugglor som t.ex. slag- och kattuggla.  

Arten jagar över arealer i storleksordningen 3–10 km2.  

Enligt uppgift pärlugglan under 1990-talet ha funnits i skogarna runt Survesjön. Inga 
aktuella uppgifter om kända häckningar finns inom området men känd förekomst 
finns inom närområdet. Många lämpliga miljöer finns dock i området med gammal 
gran- och blandskog och bohål från spillkråka. Ofta häckar den i kanten mot öppnare 
ytor som myrar, hyggen och inägor eftersom sorktillgången är högre där. Lämpliga 
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och tänkbara miljöer för pärlugglan finns särskilt i samtliga delområden. Det är mycket 
möjligt att arter häckar inom helhetsmiljön. Ugglan är beroende av tillgången på sork. 
Under perioder med dålig sorktillgång kan arten försvinna från områden varefter de 
återkommer vid god sorktillgång. 
 

Nattskärra VU, EU 

Nattskärran behöver illgång till lämpliga födosöks- och häckningsområden i torra glesa 
skogar eller tallplanteringar. Den vanligaste häckningsmiljön är gles, luckig tallskog på 
sandig mark eller hällmarker, och uppskattningsvis finns mer än 90 % av det samlade 
beståndet i sådana miljöer. Ofta häckar den i sådana skogar i direkt anslutning till små 
hyggen, gläntor, brandfält eller torra impediment. Det finns dock vissa regionala 
skillnader i biotopval – i sydligaste Sverige (Skåne, Halland, Blekinge) finns en 
betydande del av beståndet (ca 50 %) i gles löv- och blandskogsmiljö.  

Nattskärran livnär sig huvudsakligen på större nattflygande insekter som nattaktiva 
fjärilar, skalbaggar och tvåvingar. Under födosöket hittar man den i öppna områden 
som gläntor, över mossar, på kalhyggen, i kraftledningsgator och längs 
skogsomgärdade vägar.  

Under häckningen kan födosöken ske uppemot 5 km bort från häckningsplatsen.  

 
Karta 5. Förekomst av spelande nattskärra 2008. 
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Brandområdet från 1925 med de glesa hällmarkstallskogarna och luckiga 
blandskogarna inom områdena 3 och 4 utgör värdefulla miljöer för nattskärran. Även 
nyupptagna hyggen som inte är mer än 7-10 år gamla är viktiga för arten. Miljöer som 
bedömts vara lämpliga har ritats in på karta. Inventeringsrutt och avlyssnat område har 
också markerats. Hörda nattskärror har slutligen markerats vilka är 11-15 st om man 
tar hänsyn till troliga dubbelräkningar. Utifrån inventeringen bedöms 13-20 spelande 
fåglar finnas inom undersökningsområdet då alla tänkbara miljöer för nattskärran inte 
helt har kunnat täckas in. 83-86% av de hörda nattskärrorna (beroende på eventuella 
dubbelräkningar) ligger inom brandområdet från 1925. Tätast koncentration finns i 
delområde 4 där 60-67% av observationerna är gjorda. En täthet på 1,7-2,2 hörda 
nattskärror per kvadratkilometer inom brandområdet är en hög siffra.  
 

Mindre hackspett  NT 

För att häcka framgångsrikt behöver ett par cirka 40 ha äldre lövdominerad skog inom 
ett område på upp till 200 ha. Både hona och hane hävdar överlappande revir på 
omkring 100 ha under en dryg månad före äggläggning. Revirets storlek ökar med 
lövskogens uppsplittring. Under vintern utsträcks födosöket till ett större område på 
flera hundra hektar, men varje individ återvänder till samma natthål kväll efter kväll. 
Häckar i murkna lövträdsstammar eller stubbar (oftast klibbal eller björk), vanligen 3–
7 meter över marken. Ett nytt bohål hackas ut varje vår, men även under andra 
årstider kan nya natthål hackas ut.  

 
Karta 6. Förekomst av mindre hackspett. 
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Regelbundna observationer av mindre hackspett har gjorts i område 1, 2, 3 och 4 
(Nilsson 2008a). Bobyggande fågel sågs i område 4 under 2008 (Nilsson 2008a) samt 
en individ observerades i område 3 under inventeringen. Arten är beroende av skogar 
med rik tillgång på äldre lövträd och död ved. Lövbrännorna i område 3 och 4 där det 
börjar bli gott om döda lövträd och tickangripna träd är särskilt värdefulla miljöer.  

Inom brandområdet uppskattas arealen särskilt lövrik skog till 130 ha (karta 6). Detta 
bör innebära att det kan finnas ca 3 revir inom brandområdet.  Det tämligen stora 
inslaget av ek och björk i området 2 gör att det även kan finnas ett revir även här. 
Område 1 innehåller inga större arealer skog och fåglar som observeras här kan 
komma från revir i område 3. En uppskattning är därför att det finns ca 4 par med 
mindre hackspett inom helhetsmiljön.  

Lämpliga miljöer finns även i angränsande miljöer till helhetsmiljön som t ex längs 
Mölndalsån där arten observerats samt vid Långenäs. 
 

Tretåig hackspett VU, EU 

Spår efter tretåig hackspett har tidigare setts i granskogarna i område 1 och 2 (Nilsson 
2008a). Miljön med gammal gran är lämplig för arten och häckning är möjlig. Även 
lövbrännor uppges vara en kanske nog så viktig miljö för arten vilket gör att även 
område 3 och 4 är värdefulla. 
 

Spillkråka EU 

Spillkråkan kräver tillgång på lämplig föda i form av vedlevande insekter och myror. 
Födosöker ofta lågt i träd, på stubbar m.m., gärna i rotrötad gran efter hästmyror.  

Tillgång på lämpliga häckningsplatser behövs också, främst i form av grov asp, tall 
eller bok. I södra och mellersta Sverige råder ingen uttalad brist på lämpliga 
häckningsträd. För att spillkråkan skall häcka måste stamdiametern i brösthöjd 
överstiga 30 cm för asp och 40 cm för tall. Medelåldern på utnyttjade tallar är i 
Småland 115 år, Uppland 170 år, Dalarna 187 år och i Gästrikland 239 år.  

Spillkråkan är en nyckelart i skogsekosystem genom att den årligen producerar ett stort 
antal bohål lämpliga för större hålhäckande fåglar och däggdjur.  

Spillkråkan är en stannfågel som under sommarhalvåret i södra Sverige födosöker över 
arealer i storleksordningen 100-1 000 ha. Själva kärnområdet kan vara runt 100 ha 
medan deras hemområde kan vara 300 ha. Olika hemoråden överlappar ofta varandra. 

På många ställen i helhetsmiljön finns grova tallar och grova torrakor som utnyttjas 
som boträd av spillkråkan. Arten förekommer över hela undersökningsområdet. Bohål 
är sedda från område 2, 4 (2 platser) och 6a samt en individ sågs i område 1. En 
häckning konstaterades i östra delen av område 4 år 2007 (Himmerland 2007). En 
uppskattning är svår att göra men en grov uppskattning är 4-10 par inom 
helhetsmiljön. 

Lämpliga områden för arten finns även i anslutning till helhetsmiljön mot sydost. 

 

Göktyta NT 

Arten hörde sommaren 2007 i delområde 2 och även strax söderut vid Bolås. Osäkert 
om arten häckar inom området. 
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Nötkråka NT 

Observationer av nötkråka under häckningstid har gjorts i område 1, 2, 3 och 4 
(Nilsson 2008a). Arten häckar i flerskiktad granskog och behöver även närhet till 
hasselrika miljöer. Särskilt lämpligt bedöms område 2 vara då det här finns både 
gammal granskog och gott om hassel. Uppskattningsvis häckar 1-2 par inom 
helhetsmiljön. 

 

Åkergroda EU 

Åkergroda leker ofta i barrskogsmiljöer med små tjärnar och mindre vattensamlingar. 
2005 observerades åkergrodor i område 4 (Himmerland 2005). Grodrom, troligen från 
åkergroda, har setts under 2008 i Svarttjärn i område 4 (Nilsson 2008a). Eftersom det 
finns gott om mindre tjärnar i södra delen av område 4 bedöms detta område vara 
särskilt lämpligt för arten. Arten har konstaterats leka i Yxsjön och i Slättebacketjärns 
vassområde (Nilsson 2008a). Den bör även kunna förekomma i fler tjärnar och 
småvatten inom helhetsmiljön. 

 

Hasselsnok VU, EU 

Från artregistret finns uppgifter 
om hasselsnok i norra delen av 
undersökningsområdet, vid 
Landvettersjön, från 1999. 
Noggrannheten för uppgiften är 
tyvärr 1 km vilket gör att lokalen 
kan ligga utanför området. Den 
luckiga skogen med ljungrika 
hällmarker och sydvända 
halvöppna sluttningar med en 
del stenblock gör att lämpliga 
miljöer ser ut att finnas inom 
delområde 4. De miljöer som 
bedömts som mest lämpliga har 
markerats på karta 7. Områdena 
har besökts vid flera tillfällen 
och lösa stenblock har lyfts 
under kvällstid för att se om 
ormar gått till nattvila. 
Kopparödla noterades endast 
vid besöken. Hasselsnok är svårinventerad vilket gör att avsaknaden av observationer 
inte garanterar att arten inte finns i området. 

 

Bronshjon Callidium coreaceum NT 

Spår av den vedlevande skalbaggen bronshjon sågs vid en inventering i område 1 år 
2006 (Pro Natura 2006). Arten är beroende av långsamt växande naturskogsbestånd 
med gran. Lämpliga miljöer bör finnas i område 1 och 2. Möjliga spår efter arten har 
även sett i område 5 (Nilsson 2008a) 

 

Bred paljettdykare Graphoderus bilineatus EU 

Riklig förekomst av arten finns i den vegetationsrika Stora Äntetjärn. I Skärsjön, Stora 
Ristjärn och Skällesjön där fällor också sattes ut fångades inga individer av arten. 

 

Karta 7. Möjliga miljöer för hasselsnok. Inga är påträffade i 
områdena under sökandet. 
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Flodpärlmussla VU, EU, ÅGP 

Flodpärlmussla är tidigare påträffad i Mölndalsån, uppströms Björrödsbäckens utlopp, 
vid naturreservatet på en sträcka av ca 5 km från Risbohults naturreservat ned till 
Härryda (Nilsson 2008a). Uppgifter från boende längs ån kan tyda på att den 
förekommer på fler platser nedströms denna sträcka. Lämpliga miljöer ser ut att finnas 
även i detta område. Arten är inte påträffad i Björrödsbäcken eller Mölndalsån 
nedströms Björrödsbäcken. Miljön i Mölndalsån nedströms Björrödsbäcken ser inte 
heller ut att vara optimal för flodpärlmussla men vissa möjligheter kan finnas i mer 
strömmande partier. 

 

Smal dammsnäcka Omphiscola glabra VU, ÅGP 

Arten förekommer i små vattensamlingar och finns i flera av de grunda avsnörda 
åfårorna längs Mölndalsån som uppstått genom åns meandring (Nilsson 2008a).  

 

Flodkräfta EN 

Tidigare uppgifter finns om flodkräfta i Mölndalsån. P g a kräftpest och utplantering 
av signalkräfta är det dock troligt att arten är utgången. 

 

Klotgräs VU 

Denna lilla konkurrenssvaga ormbunksväxt lever på grunda vegetationsfattiga stränder 
vid sjöar och mindre vattensamlingar. Arten är känslig för igenväxning och 
övergödning och har försvunnit från många av sina tidigare lokaler. Den finns senast 
från 1999 rapporterad från Yxsjön på några kvadratmeter stor yta (Artregistret). En ny 
lokal upptäcktes vid stranden av Skärsjön. Här fanns en livskraftig population av arten 
fördelade på två ytor nära varandra om totalt ca 100 m2 (karta3). 

 

Strandlummer NT 

Gamla uppgifter från 1924 om denna lilla konkurrenssvaga strandväxt finns från 
Yxjön (Artregistret). Nyare uppgifter från 1994 finns från bäcken som avvattnar 
Skärsjön ca 350 m nedströms utloppet (Artregistret).  Det finns strandavsnitt längs 
Skärsjöns stränder som ser lämpliga ut för arten.  

 

Klockgentiana VU 

Uppgifter om klockgentiana finns från tre sjöar i området (karta 3). I Yxsjön finns två 
lokaler och vid Skärsjön två lokaler där arten nyligen observerats (Artregistret). Vid 
Stora Ristjärn finns ytterligare en lokal där den observerats vid ett tillfälle runt 1990. 
Rikligast verkar den enligt uppgift finnas vid Nabben i Skärsjön (Nilsson 2008a). Vid 
inventeringen av stranden i planområdet vid Skärsjön observerades små plantor på 
flera ställen där den inte är noterad tidigare. Totalt sågs här ett 30-tal exemplar. Norr 
om Skärsjön finns en fukthed som möjligen kan lämpa sig för klockgentiana (karta 3).  
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Karta 8. Nyckelbiotoper, bergbranter, sumpskogar och brandrefugier som kan fungera som värdefulla 
kärnområden och spridningsmiljöer för mer krävande kryptogamer. Brandrefugier i brandfältet är 
markerade med små bokstäver. 

Skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii NT, S3 

Växer vanligen på murkna stammar, oftast grova granlågor i barrskog. Minskad 
förekomst av grov död ved av främst barrträd innebär ett hot. Då arten även kräver 
hög luftfuktighet och skugga utgör alla skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar 
närhet av lokalerna ett hot. Arten förekommer i både område 1 och 2 där det 
förekommer rikligt med granlågor (Pro Natura 2006, Skogsstyrelsen 2008). Områdena 
bedöms som mycket gynnsamma för arten. 
 

Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum NT, S2 

Vedtrappmossa växer på murken ved som börjat spricka upp men inte blivit för mjuk. 
Den föredrar lågor av framför allt gran och tall, men kan även hittas på t.ex. asp, gärna 
av grövre dimensioner där omgivande markvegetationen tar längre tid på sig att vandra 
in. Arten förekommer rikligast i gamla väl slutna skogar med god tillgång på död ved. 
De substrat som mossan föredrar är relativt kortlivade och därför är det viktigt att det 
finns en kontinuerlig tillgång på dessa till vilka den kan sprida sig. Skogsavverkning 
och bristen på grov död ved i skogen är de allvarligaste hoten mot arten. Arten är 
påträffad i område 2 där det förekommer rikligt med granlågor (Skogsstyrelsen 2008). 
Områdena bedöms som mycket gynnsamma för arten. Vedtrappmossa har även 
hittats i den nordligaste brandrefugien i delområde 4 (Weibull 2001). 

a

b
c

d

e
f

g
h 
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Skugglobsmossa Tritomaria exsecta VU 

Mossan växer främst på murken ved. Arten torde tillhöra den grupp levermossor som 
är beroende av död ved i gamla skogar för sin långsiktiga överlevnad i landet. Då dessa 
skogsmiljöer försvinner och uppträder fragmenterat är artens långsiktiga överlevnad 
hotad. Kända lokaler bör undantas från rationellt skogsbruk och all ved lämnas. Arten 
förekommer i område 1 (Pro Natura 2006). Områdena bedöms som mycket 
gynnsamma för arten. 
 
Stubbtrådmossa Cephalozia catenulata NT 
Mossan växer på murken ved i fuktig skogsmark, vanligast på liggande granstammar. 
Alla skogsskötselåtgärder på eller i omedelbar närhet av artens lokaler utgör ett hot. På 
lång sikt torde bristen på grova, kvarlämnade, fuktigt liggande granstammar allvarligt 
hota artens fortlevnad. Arten förekommer i både område 1 och 2 (Pro Natura 2006, 
Nilsson 2008a) där det förekommer rikligt med lågor. Områdena bedöms som mycket 
gynnsamma för arten. 
 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis EU 
Mossan växer på multnande lågor och stubbar av främst gran i frisk till fuktig 
barrskog. Skogsavverkning och bristen på grov död ved i skogen är de allvarligaste 
hoten mot arter. Mossan observerades på en murknande granlåga i delområde 2. 
 
Hål-lav Menegazzia terebrata VU, S3 
Hål-lav förekommer i fuktig och skyddad miljö som intill bäckar eller våta marker. 
Den tycks främst förekomma på klibbal i sumpskog och klibbalskärr samt mossiga, 
skuggiga klippor. Avverkning av sumpskogar eller dikning av klibbalskärr och andra 
sumpmarker utgör ett hot. Ett annat hot är att klibbal på lång sikt kan konkurreras ut 
av andra trädslag, främst gran. Kraftig beskuggning från gran kan på sikt hota vissa 
förekomster. Mindre sumpskogar som lämnas utan skyddszon vid slutavverkning får 
en ökad ljus- och vindexponering vilket hotar arten. Arten är förekommer i både 
område 1 och 2 på ett flertal platser (Pro Natura 2006, Skogsstyrelsen 2008). 
Områdena bedöms som gynnsamma för arten. 
 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT, S3 
Dvärgbägarlav växer nästan uteslutande på gammal hård ved av ek och tall, i södra 
Sverige på ek och i norra Sverige på tall. Veden utgörs framförallt av grova stubbar, 
grenar och lågor. Arten hotas av att grova lågor blir allt sällsyntare i dagens 
kulturskogar samt att nybildningen av lämpliga substrat går mycket långsamt. 
Dvärgbägarlaven förekommer i område 6a där det förekommer gott om ek 
(Skogsstyrelsen 2008). 
 

Grantaggsvamp Bankera violascens NT, S2 
Den påträffas främst i mossiga och örtrika äldre granskogar på kalkrik mark i något 
fuktiga lägen. Körskador och skogliga åtgärder som markberedning kan vara 
ödesdigert för artens markmycel. Grantaggsvampen missgynnas generellt av 
trakthyggesbruket och har troligtvis minskat åtminstone i södra och mellersta Sverige. 
Arten förekommer i område 1 (Pro Natura 2006). 
 

Svart taggsvamp Phellodon niger  NT,  S 
I Sverige finns den främst med gran i ört- och mossrik barrskog på kalkrik mark, gärna 
på lätt störd mark, t.ex. utmed stigar. Men den kan också uppträda i tallskog, både på 
rik och på fattig mark. I Sverige föredrar den att växa i äldre skogar, gärna i s.k. 
”bondeskogar”, som tidigare varit betade och som ofta har trädkontinuitet. Arten 
överlever sannolikt inte en föryngringshuggning då barrträdens rötter dör efter 
avverkningen. Arten förekommer i område 1 (Pro Natura 2006). 
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Gransotdyna Camarops tubulina  NT 
Gransotdyna är nedbrytare på grova, murkna, ofta barklösa stubbar och liggande 
stammar av gran. I Sverige förekommer den i äldre, näringsrika, granskogar på frisk till 
fuktig mark. Arten kräver tillgång till lågor och stubbar i frisk till fuktig miljö och är 
helt bunden till skogsbestånd med hög bonitet. Gransotdyna hotas av det intensiva 
utnyttjandet av granskogar med hög bonitet. Arten förekommer främst i de sydliga 
delarna av landet där bristen på äldre skog är mest påtaglig. Arten förekommer i 
område 2 (Nilsson 2008a). Områdena bedöms som mycket gynnsamt för arten. 
 
Rutskinn Xylobolus frustulatus  NT, S2 
Rutskinn lever som vednedbrytare på främst gammal, grov ek där den orsakar 
kärnröta i stam och grova grenar. Arten hotas av avverkning av värdträd och passande 
värdträd. Arten förekommer enligt uppgift i område 6a där det förekommer gott om 
ek (Härryda kommun 2008). 
 

Lavar och mossor i brandrefugierna 
Bokstäverna hänvisar till karta 8 på sidan 27. 

a. Skuggmossa, kornknutmossa, stor revmossa, blodlav, gammelgranslav, kattfotslav, 
havstulpanlav 

b. Skuggmossa, havstulpanlav, gammelgranslav, blodlav 

c. Vedtrappmossa, stor revmossa, långfliksmossa, gammelgranslav 

d. Skuggmossa, långfliksmossa 

e. Skuggmossa, purpurmylia, stor revmossa, klippfrullania, gammelgranslav 

f. Skuggmossa, purpurmylia, skuggsprötmossa, späd frullania, klippfrullania, stor 
revmossa, blåmossa, havstulpanlav, kattfotslav, gammelgranslav, skriftlav, blodlav, 
korallav 

g. Purpurmylia, stor revmossa, kattfotslav, blåmossa, gammelgranslav 

h. Skuggmossa, gammelgranslav, blodlav 

 
Naturvärdesbedömningar 
Helhetsmiljön  

Helhetsmiljön på 1300 ha bedöms ha högsta naturvärde, klass 1. Bedömningen 
grundar sig på att det är ett för södra Sverige mycket stort naturskogsområde med fina 
exempel på suboceanisk boreonemoral skog både med lång kontinuitet och med olika 
successioner och skogstyper efter skogsbrand. I området finns krävande arter både 
som gynnas av brandrefugier och av uppkomsten av brandfält med efterföljande 
successioner. Områdets storlek med självföryngrad skog efter brand och dessutom i 
direkt anslutning till mycket gammal barrskog med historisk kontinuitet där stora delar 
av både brandfält och gammal granskog undgått moderna skogsbruksåtgärder gör 
området unikt i regionen. 

• Större delen av området består av självföryngrad skog i stora delar opåverkad 
av gallringar och moderna skogsbruksåtgärder. 

• Den skogliga kontinuitet bedöms vara mycket lång i områden som inte 
brunnit. Träd som troligen är runt 200 år samt rikligt med krävande 
signalarter förekommer. Kontinuiteten av skog utan moderna 
skogsbruksmetoder är enlig historiska källor obruten inom större delen av 
området och kan följas till 1500-talet (Nilsson 2008b). 
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• Delar av området består av barrskog som har mycket rik tillgång på död ved 
och mycket bra förutsättningar för krävande naturskogsarter. 

• Området innefattar ett mycket stort brandfält med många brandspår och med 
naturligt själföryngrad skog, där stora delar har en luckig struktur. 

• Stora delar innehåller en rik förekomst av lövskog av främst asp och björk, 
naturligt föryngrad efter skogsbrand, där mängden död lövträdsved börjar bli 
stor. 

• Området innehåller brandfält från 1840-talet, 1925, 1990-talet och 2008 vilket 
gör att det finns en landskaplig kontinuitet av skogsbrand inom området 

• Området innehåller en stor variation av naturtyper och består av successioner 
efter brand, brandrefugier, myrmosaik, hällmarker, fukthed, kärr, tjärnar, 
bergbranter och större sjöar. 

• I området har det noterats ca 18 rödlistade arter och ca 15 EU-arter som lever 
i området. Förutsättningarna för livskraftiga populationer av naturskogsarter 
av exempelvis kryptogamer samt mer arealkrävande fågelarter som nattskärra, 
tjäder och mindre hackspett bedöms som goda med tanke på områdets 
storlek och kvaliteter. 

• Området utgör ett mycket fint exempel på suboceanisk boreonemoral skog 
med typiska arter för denna skogstyp som har en begränsad utbredning i 
Europa. Dessutom visar området prov på flera olika successioner och olika 
skogstyper som uppstått efter brand i denna skogstyp. 

• I området finns flera ansvarsarter i ett nationellt och europeiskt perspektiv. 

 

Främst följande naturtyper som tas upp i ”Svenska naturtyper i det europeiska 
nätverket Natura 2000” finns det bra exempel på inom området. 

• Västlig taiga, 9010 (de flesta av undertyperna finns representerade) 

• Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på 
exponerade stränder, 3130 

• Skogsbevuxen myr, 91D0 

• Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn, 7140. 

• Dystrofa sjöar och småvatten, 3160. 

Dessutom förekommer även silikatrasbrant 8110, klippvegetation på silikatrika 
bergssluttningar 8228 och lövsumpskogar av fennoskandisk typ 9080 i mindre 
omfattning. 

 

Området bedöms ha stor betydelse för 

• Friluftsliv, rekreation och tätortsnära natur 

• Pedagogik och forskning (hög potential) 

• Kulturhistoria 

I rapporten ”Värdefulla tätortsnära naturområden – utgångspunkter för 
områdesförslag” tas det aktuella området upp (Bergil 2003). Här beskrivs området som 
”Tätortsnära och goda bär- och svampmarker. Potential som närströvområde för både 
Mölnlycke och Landvetter med kvalitet av storströvområde.” 
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Kärnområden 

Helhetsmiljön kan grovt delas in i olika skogstyper. Delområde 1 och 2 domineras till 
stora delar av gammal granskog med inslag av klibbal och björk i sumpskogsavsnitt. I 
område 2 finns även områden med ädellöv som ek och hassel. Delområde 3 och 4 
består av skog som självföryngrats på brandfältet från 1925. Delområde 5 består av en 
myrmosaik med tallmossar och fastmarksholmar bevuxna med gammal barrskog. 
 

1. Benedalen-Paradistjärnarna 170 ha 

Detta område bedöms som eget område ha högsta naturvärde, klass 1.  

Bedömningen grundar sig på att det är ett stort opåverkat barrskogsområde med 
bergbranter som har lång skoglig kontinuitet och rikligt med död ved. 

Kriterier som stöder bedömningen är a, b, c, d, e, f, g och i på sidan 9. Dessutom 
bedöms området ha stor betydelse för friluftsliv, rekreation och tätortsnära natur samt 
potential för forskning och pedagogik. 

De höga naturvärdena är främst knutna till den i området dominerande suboceaniska 
granskogen med inslag av lövträd och till den rikliga mängden död ved i form av både 
lågor och stående träd. Flera skogstyper förekommer som granskog, sumpskog med 
inslag av klibbal och björk, tallskog på hällmark och tallmosse i den nordvästra delen. 
Krävande arter som förekommer är bl a hål-lav och skogstrappmossa. Delar av 
området, väster om Benedalen, utsattes för en skogsbrand på 1840-talet, där man idag 
kan hitta brandstubbar (Lidner 1935, Nilsson 2008a). 

Området har enligt historiska källor en till stor del obruten historisk kontinuitet av 
skog med bl a gran och tall utan moderna skogbruksåtgärder tillbaka till minst 1500-
talet (Nilsson 2008b). Troligen finns även en kontinuitet av grova lågor. Den rikliga 
förekomsten av goda skogliga signalarter tillsammans med förekomsten av granar med 
ålder på ca 200 år och gamla brandstubbar styrker denna bild. 

Större delen av området ingår i det naturreservat som är under bildande. 

Totalt har 10 rödlistade arter, 2 EU-arter och 17 signalarter (S3, S2) påträffats. Inga 
inventeringar av insekter är gjorda. Förutsättningar finns för mer krävande arter av 
exempelvis vedlevande skalbaggar i bl a grövre granlågor och döda stående träd. 
 

Naturvårdsintressanta arter: 
Svampar 
Trådticka Climacytis borealis S2 
Rävticka Inonotus rheades  S2 
Grantaggsvamp Bankera violascens NT, S2 
Korktaggsvamp Hydnellum sp S3 
Svart taggsvamp Phellodon niger  NT,  S 
Rödgul trumpetsvamp Cantharellus aurora S2 
 
Lavar 
Hållav Menegazzia terebrata VU, S3 
Havstulpanlav Thelotrema lepadium S3 
Kattfotslav Arthonia leucopellae S2 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea S1  
 
Mossor 
Skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii NT, S3 
Skugglobsmossa Tritomaria exsecta VU 
Purpurmylia Mylia taylorii S2 
Stubbtrådmossa Cephalozia catenulata NT 
Stor revmossa Bazzania trilobata S1 
Späd frullania Frullania fragilifolia S1 
Klippfrullania Frullania tamarisci S1 
Kornknutmossa  Odontoschisma denudatum S2 

Platt fjädermossa Neckera complanata S2 
Skuggmossa Dicranodontium denudatum S2 
 
Kärlväxter 
Knärot S3 
Spindelblomster S3 
Missne S2 
Lind S3 
Svartbräken 
Gaffelbräken 
Mattlummer 
 
Insekter 
Bronshjon Callidium coreaceum NT 
 
Fåglar 
Mindre hackspett  NT 
Tretåig hackspett VU, EU 
Spillkråka EU, observerad under häckningstid 
Tjäder  EU 
Duvhök 
Nötkråka NT 
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2. Slättebackatjärn 130 ha 

Även detta område bedöms som eget område 
ha högsta naturvärde, klass 1.  

Bedömningen grundar sig främst på att det är 
ett stort opåverkat barrskogsområde med 
bergbranter som har lång skoglig kontinuitet 
och mycket rikligt med död ved. Delar av 
området har lägre naturvärden p g a att skogen 
är yngre. 

Kriterier som stöder bedömningen är a, b, c, d, 
e, f, g och i på sidan 9. Dessutom bedöms 
området ha stor betydelse för friluftsliv, 
rekreation och tätortsnära natur samt potential 
för forskning och pedagogik. 

De höga naturvärdena är främst knutna till den 
i området dominerande suboceaniska granskogen med inslag av klibbal och björk samt 
till den rikliga mängden död ved i form av både lågor och stående träd. Flera 
skogstyper förekommer som granskog, sumpskog med inslag av klibbal och björk, 
bergbranter med hassel, asp och lind samt områden med hedekskog. Krävande arter 
som förekommer är bl a grön sköldmossa, hål-lav och skogstrappmossa. 

Även detta område har i delar en obruten skoglig kontinuitet med bl a gran, tall, 
triviallöv och ek samt troligen även kontinuitet av grövre lågor. Förekomsten av gran 
med en ålder på uppskattningsvis ca 200 år samt den rikliga mängden av signalarter 
styrker detta. 

Ett nytt brandfält på ca 1 ha har uppstått efter en markbrand som skedde i maj 2008. 

Totalt har 7 rödlistade arter, 4 EU-arter och 25 signalarter (S3, S2) påträffats. Inga 
inventeringar av insekter är gjorda. Förutsättningar finns för mer krävande arter av 
exempelvis vedlevande skalbaggar i bl a grövre granlågor och döda stående träd samt i 
död ved på det nya brandfältet. 

Naturvårdsintressanta arter: 
Svampar 
Gransotdyna Camarops tubulina NT 
Lindskål Holwaya mucida 
Rävticka Inonotus rheades  S2 
Grovticka  Phaeolus chrysoloma S2 
Rostticka Phellinus ferruginosus S2 
Skönsopp Boletus calopus S3 
Blodsopp  Boletus luridiformis S3 
Rödgul trumpetsvamp Cantharellus aurora S2 
Blomkålssvamp Sparassis crispa S1 
Mandelriska Lactarius volemus S2  
Sotriska Lactarius lignyotus S3 
 

Lavar 
Hållav Menegazzia terebrata VU, S3 
Havstulpanlav Thelotrema lepadium S3 
Korallblylav Parmeliella triptophylla S3 
Kattfotslav  Arthonia leucopellae S2 
Rostfläck Arthonia vinosa S1 
Grynig filtlav Peltigera collina S2 
 

Mossor 
Skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii NT, S3 
Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum NT, S2 
Stubbtrådmossa Cephalozia catenulata NT 
Kornknutmossa  Odontoschisma denudatum S2 
Späd frullania Frullania fragilifolia 
Klippfrullania Frullania tamarisci S1 

Stor revmossa Bazzania trilobata S1 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis S1, EU 
Skuggmossa Dicranodontium denudatum S2 
Fällmossa Antitrichia curtipendula S2 
Trädporella Porella platyphylla S2 
 

Kärlväxter 
Knärot S3 
Spindelblomster S3 
Grönpyrola S2 
Dvärghäxört S3 
Kambräken S1 
Linnea 
Blåsippa S1 
Missne S2 
Lind S3 
 

Fisk 
Öring 
 

Fåglar 
Sparvuggla EU 
Pärluggla EU 
Mindre hackspett NT 
Spillkråka EU, bohål 
Göktyta NT (2007) 
Nötkråka NT 
Stjärtmes (häckande) 
Forsärla (häckande)
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3. Abborrtjärn 110 ha 

Detta delområde bedöms som enskilt 
område har mycket höga naturvärden, 
klass 2. Stora områden med självföryngrad 
skog efter brand och utan moderna 
skogsbruksåtgärder som i detta område är 
mycket ovanligt och unikt i regionen. Detta 
gör att området möjligen bör bedömas 
som högsta naturvärde, klass 1, trots att 
inte särskilt mycket signalarter eller 
rödlistade arter förekommer. Brand-
skogarna i område 3 och 4 har så stor areal 
att de bör bedömas som klass 1 
tillsammans. 

Bedömningen grundar sig på mycket fina 
exempel på självföryngrad skog efter 
skogsbrand där stora delar ännu klarat sig 
undan skogbruksåtgärder. I vissa delar ser dock 
viss gallring ut att skett. Historiska källor visar 
även att området har en obruten historisk 
kontinuitet av skogsmark med bl a gran, tall och 
ek där inga moderna skogsbruksåtgärder tidigare 
skett (Nilsson 2008b). 

Kriterier som stöder bedömningen är a, b, c, d, 
e, f, g och i på sidan 9. Dessutom bedöms 
området ha stor potential för friluftsliv, 
rekreation samt för forskning och pedagogik. 

Stora delar består av ljusöppna lövbrännor med 
björk och asp samt med inslag av tall och gran 
som uppstått efter branden 1925. Brandstubbar 
kan ses i området. I fältskiktet växer rikligt med 
blåbär. Det förekommer gott om död solbelyst 
lövträdsved bevuxen med tickor bl a rävticka. På 
vissa platser i väster kan man även se tätt med självföryngrad och självgallrande 
granbestånd som uppstått från kvarstående gran efter branden. Några brandrefugier 
kan identifieras där det förekommer skuggmossa, kornknutmossa, havstulpanlav och 
kattfotslav. 

I området finns även mosaiker med öppen myrmark, tallmosse och björksumpskog.  
Mycket bra förutsättningar för mindre hackspett, tjäder och tretåig hackspett finns i 
området. 

Totalt har 3 rödlistade arter, 3 EU-arter och 5 signalarter (S3, S2) noterats i området. 
Inga inventeringar av insekter är gjorda. Förutsättningar finns för mer krävande arter 
av exempelvis vedlevande skalbaggar i bl a solexponerad lövträdsved och tickor. 
 
Naturvårdsintressanta arter: 
Svampar 
Rävticka Inonotus rheades  S2 
 
Lavar 
Havstulpanlav Thelotrema lepadium S3 
Kattfotslav  Arthonia leucopellae S2 
 
Mossor 
Skuggmossa Dicranodontium denudatum S2 

Kornknutmossa Osontoschisma denudatum S2 
Stor revmossa Bazzania trilobata S1 
 
Fåglar 
Tjäder  EU 
Nattskärra VU, EU 
Mindre hackspett  NT 
Spillkråka EU 
Nötkråka NT 
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4. Raketjärnarna 210 ha 
Även detta område bedöms som 
enskilt område har mycket höga 
naturvärden, klass 2. Stora områden 
med självföryngrad skog efter brand 
och i stort sett utan moderna 
skogsbruksåtgärder som i detta 
område är mycket ovanligt och unikt 
i regionen. Brandskogarna i område 3 
och 4 har så stor areal att de bör 
bedömas som klass 1 tillsammans. 

Bedömningen grundar sig på mycket 
fina exempel på självföryngrad skog 
som uppkommit efter skogsbranden 
1925. Vissa gallringar har dock skett i 
delar av området. Historiska källor 
visar även att området har en 
obruten historisk kontinuitet av 
skogsmark med bl a gran, tall och ek 
där inte moderna skogsbruksåtgärder 
tidigare skett (Nilsson 2008b). 

Kriterier som stöder bedömningen är 
a, b, c, d, e, f, g och i på sidan 9. 
Dessutom bedöms området ha stor 
potential för friluftsliv, rekreation 
och tätortsnära natur samt stor 
betydelse för kulturhistoria samt 
potential för forskning och 
pedagogik. 

Den självföryngrade skogen består 
främst av glesa lövrika blandskogar 
och dels hällmarkstallskog. Delar av 
skogen domineras av löv och kan betecknas 
som lövbrännor. En hel del död lövträdsved 
har börjat utvecklas vilket gynnar arter som 
mindre hackspett. På många platser finns ett 
välutvecklat fältskikt med blåbär. Området 
uppvisar en stor variation av naturtyper med 
en ansamling av små tjärnar, öppna myrar, 
sumpskogar, bergbranter, hällmark och 
fukthed.  

Området har mycket bra miljöer för 
exempelvis mindre hackspett, tjäder och 
nattskärra. Område 4 har den tätaste 
förekomsten av nattskärra inom helhetsmiljön 
och här gjordes även flest observationer av 
tjäder.  

Två mindre brandfält från 1990-talet om 
varder ca 1 ha finns i västra delen av området. 

Flera brandrefugier förekommer längs bergbranter och sumpskogar inom området där 
signalarter som vedtrappmossa NT, skuggmossa, purpurmylia, havstulpanlav och 
kattfotslav förekommer.
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Totalt har 4 rödlistade arter, 7 EU-arter och 9 signalarter (S3, S2) noterats.  

Naturvårdsintressanta arter: 
Svampar 
Rävticka Inonotus rheades  S2 
Fjällig taggsvamp Sarcodon squamosus S1 
Blodsopp Boletus luridiformis S3 
 
Lavar 
Havstulpanlav Thelotrema lepadium S3 
Kattfotslav Arthonia leucopellae S2 
 
Mossor 
Purpurmylia Mylia taylorii S2 
Späd frullania Frullania fragilifolia 
Klippfrullania Frullania tamarisci S1 
Stor revmossa Bazzania trilobata S1 
Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum NT, S2 
Skuggmossa Dicranodontium denudatum S2 
 
 
 
 

Kärlväxter 
Blåsippa S1 
Knärot S3 
Kambräken S1 
Mattlummer 
 
Amfibier 
Åkergroda EU 
 
Fåglar 
Sparvuggla EU 
Pärluggla EU 
Tjäder  EU 
Orre EU 
Nattskärra VU, EU 
Mindre hackspett NT, bo i asp 2008 
Spillkråka EU, konstaterad häckning strax öster 
om området 
Nötkråka NT 

 

5. Söder Långetjärn 81 ha 

Detta område bedöms som enskilt 
område ha höga naturvärden, klass 
3. Delar av området som har stor 
mängd död ved och gamla träd 
bedöms dock ha mycket höga 
naturvärden, klass 2. 

Kriterier som stöder bedömningen 
av mycket höga naturvärden i vissa 
delar är c, e, f och k. 

De höga naturvärdena grundar sig 
på att området består av en 
myrmosaik med fastmarksholmar 
med naturskogskaraktär och tallar 
som är över 150 år och förekomst 
av grov död ved. 

De delar som bedöms ha mycket 
höga naturvärden innehåller luckig 
naturskog med både gammal gran 
och tall samt med rikligt med död 
ved. 

2 EU-arter och 2 signalarter har 
noterats. Även i detta område kan 
det förekomma intressantare arter 
av vedlevande insekter som 
behöver grov död ved, särskilt i torrare mer solexponerade lägen. 

 

Naturvårdsintressanta arter: 
Lavar 
Kattfotslav  Arthonia leucopellae S2 
 
Mossor 
Stor revmossa Bazzania trilobata 

Fåglar 
Pärluggla 
Tjäder  EU 
Rödstjärt 
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6a Långenäs branter och 6b Hällsnäs branter 
Gammal skog med gran och ek i nordsluttningar och rik förekomst av död ved. 
Områdena bedöms ha mycket höga naturvärden, klass 2. 

Totalt har 3 rödlistade arter, 1 EU-art och 10 signalarter (S3, S2) noterats. 

Naturvårdsintressanta arter: 
6a. Långenäs branter 
Svampar 
Rutskinn Xylobolus frustulatus NT, S2 
 
Lavar 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT, S3 
Havstulpanlav Thelotrema lepadium S3 
 
Mossor 
Späd frullania Frullania fragilifolia 
Grov fjädermossa Neckera crispa S3 

Platt fjädermossa Neckera complanata S2 
Fällmossa Antitrichia curtipendula S2 
Skuggmossa Dicranodontium denudatum S2 
 
Kärlväxter 
Linnea 
 
Fåglar 
Spillkråka EU, bohål 

 
6b. Hällsnäs branter 
Svampar 
Gullticka Skeletocutis amorfa S 
Rostticka Phellinus ferruginosus S2 
Gullgröppa Pseudomerulius aureus 
 
Lavar 
Havstulpanlav Thelotrema lepadium S3 
 

Mossor 
Stubbtrådmossa Cephalozia catenulata NT 
Kornknutmossa  Odontoschisma denudatum S2 
Skuggmossa Dicranodontium denudatum S2 
Fällmossa Antitrichia curtipendula S2 
 
Kärlväxter 
Knärot S3

 
Vattenmiljöer 
A. Yxsjön 

Sjön bedöms ha mycket höga naturvärden, klass 2. 

Bedömningen grundar sig på att sjön är ett fint exempel på oligotrof sjö med 
strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder samt sjöns stora 
flikighet och antal öar. I sjön finns rödlistade arter som klotgräs och klockgentiana. 
Äldre uppgifter finns även om strandlummer. Storlom häckar årligen i sjön med minst 
ett par. Fiskmåskolonier häckar på öarna. Även fisktärna häckar samt fiskgjuse 
utnyttjar sjön för fiske. Sjön är naturligt näringsfattig och försurningskänslig. 

Naturvårdsintressanta arter: 
Kärlväxter 
Klotgräs 
Klockgentiana, 2 lokaler 
Strandlummer NT, uppgifter från 1924 
Sydbläddra 
 
Fisk 
Öring (i utloppet) 

Amfibier 
Åkergroda EU 
 
Fåglar 
Storlom  EU (häckande) 
Fiskgjuse EU (fiskande) 
Fisktärna EU (flera par häckande) 
Storskarv (häckande) 
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B. Skärsjön 
Sjön bedöms ha mycket höga naturvärden, klass 2. 

Bedömningen grundar sig på att sjön är ett mycket fint exempel på oligotrof sjö med 
strandpryl, braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder. Sjöns flikighet 
och öar skapar variation mellan långgrunda stränder och klippor vilket ger 
förutsättning för variation och mer krävande arter. I sjön finns en representativ flora 
och fauna med livskraftiga bestånd av rödlistade arter som klockgentiana och klotgräs. 
Uppgift om strandlummer finns även ca 350 m nedströms utflödet. Arten kan 
möjligen även förekomma vid sjöns stränder eftersom det ser ut att kunna finnas 
lämpliga miljöer. Storlom häckar årligen i sjön och fiskgjuse häckade senast 2005 vid 
sjön. Fiskgjusarna har bytt boplats men utnyttjar sjön för fiske. Även ytterligare ett par 
verkar häcka inom fiskeavstånd från sjön. Fiskmåskolonier häckar på öarna. Fisktärna 
uppträder vid sjön och kan möjligen häcka. Sjön är naturligt mycket näringsfattig och 
försurningskänslig. Omsättningstiden är långsam, ca 1,1 år. Sjön kalkas med 50 ton/år 
och har därför högt pH (Lindström & Berntsson 2007). Sjön avvattnas till 
Kungsbackaån. 

Naturvårdsintressanta arter: 
Kärlväxter 
Klotgräs VU. Ca 100 m2 vid norra stranden. 
Strandlummer NT, 350 nedströms utloppet 
Klockgentiana VU. Flera lokaler i västra änden 
av sjön samt längs norra stranden 
Brunag, flera platser 

Fåglar 
Storlom EU (häckande) 
Smålom NT, EU (överflygande) 
Fiskgjuse EU (fiskande) 
Fisktärna EU (möjlig häckning)

 

C. Stora Äntetjärn 
Tjärnen bedöms ha mycket höga naturvärden, klass 2.  

Bedömningen grundar sig på en att sjön är grund med rik våtmarksvegetation som ger 
förutsättningar för en rik fauna av vattenlevande evertebrater med bl a god förekomst 
av bred paljettdykare och trollsländor med bl a nordisk kärrtrollslända Leucorrhina 
rubicunda. Larv av obestämd gulbrämad dykare Dytiscus sp fångades även vid 
inventeringen. Sjön är naturligt näringsfattig och försurningskänslig. Sjön avvattnas via 
Buasjön och Skärsjön vidare ut i Kungsbackaån. Sjön kalkas inte men uppmätta pH-
väden har legat nära neutralt (Lindström & Berntsson 2007) 

Naturvårdsintressanta arter: 
Insekter 
Bred paljettdykare Graphoderus bilineatus EU 



 
 
D. Stora Ristjärn 

Tjärnen bedöms ha höga naturvärden, klass 3. 

Bedömningen grundar sig på förekomst av tidig mosaiktrollslända och röd flickslända 
som kan användas som signalarter för artrikare vatten samt anslutande våtmarker med 
bl a klockgentiana.   

I norr ligger lilla Ristjärn i direkt anslutning. Tjärnarna omges av gungflyn och 
sumpskog i väster och norr. I sydväst fortsätter ett kärrdråg mot väster. I våtmarkerna 
västerut finns uppgifter från 1990-talet om klockgentiana.  

Sjön är naturligt näringsfattig och försurningskänslig. 

Naturvårdsintressanta arter: 
Kärlväxter 
Klockgentiana VU (i våtmarken väster om 
tjärnet på 1990-talet) 
 

Insekter 
Tidig mosaiktrollslända Brachytron pratense 
Röd flickslända Pyrrhosoma nymphula 
Kärrgräshoppa  Mecostethus grossus 

 
E. Skällsjön 
Sjön bedöms ha vissa naturvärden, klass 4. 

Sjön avvattnas via Björrödsbäcken till Mölndalsån. Inplanterad regnbågslax finns i 
sjön. Sjön ingår i kalkningsprogram och uppmätta pH-värden är därför höga 
(Lindström & Berntsson 2007). Sjön är naturligt näringsfattig och försurningskänslig. 
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F. Survesjön 

 
Sjön bedöms ha höga naturvärden, klass 3. 
Sjön avvattnas via Yxsjön. Sjön omges av gungflyn. I söder ansluter även sumpskogar. 
Sjön kalkas inte och vid mätningar har pH legat mellan 5 och 5,6 (Lindström & 
Berntsson 2007). 
 

Björrödsbäcken 

 
Björrödsbäckens nedre del (upp till vägbron) bedöms ha mycket höga naturvärden, 
klass 2. 
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Bäcken har tidigare bedömts ha måttlig till stor betydelse för biologisk mångfald 
(Henricsson & Abrahamsson 2008). Bäckens nedre del hyser ett individrikt 
öringbestånd. Insjööring från Landvettersjön vandrar upp i bäcken för att leka vilket 
gör bäcken särskilt värdefull. Bottenfaunasamhället bedöms ha höga naturvärden. Den 
övre delen är påverkad genom grävning och går till delar genom betesmark. Denna del 
bedöms ha vissa naturvärden, klass 4. 

Naturvårdsintressanta arter: 
Ryggradslösa djur 
Nattsländan Tinodes pallidulus  
Bäcksländan Nemurella pictetii 

 
Fisk 
Öring 

 

Mölndalsån nedströms Björrödsbäckens utlopp 

 
Sträckan bedöms ha mycket höga naturvärden, klass 2 

Ån har här ett naturligt meandrande lopp med ett periodvis naturligt översvämmande 
flodplan med gamla avsnörda åfåror. Sträckan är svagt strömmande med till stor del 
sandig botten. Grundare mer steniga sträckor förekommer också. Förutsättningarna 
för flodpärlmussla bedöms inte vara särskilt goda längs sträckan. Längs Mölndalsån 
uppströms Björrödsbäckens utlopp finns dock bestånd av flodpärlmussla (Nilsson 
2008a). I ån finns för övrigt bl a öring, den ovanligare vattenskalbaggen stor klobagge 
Stenelmis canaliculata samt flodkräfta EN. Kräftpest har förekommit och signalkräfta är 
inplanterad vilket gör det tveksamt om flodkräfta fortfarande finns kvar. 

Ån kantas till stor del av äldre fuktig klibbalskog som till delar är gallrad längs 
sträckan. Grov klibbal med död ved förekommer. Uppgifter om mindre hackspett 
NT, entita NT och stjärtmes finns i den för arterna mycket lämpliga miljön. I den 
fuktiga miljön i gamla avsnörda åslingor växer vattenväxter som svärdslilja och missne. 
I fyra av de blöta sänkorna finns uppgifter om smal dammsnäcka Omphiscola glabra VU 
samt lekande åkergroda EU (Nilsson 2008a). Här finns även ett bestånd av 
strutbräken S3. Området är dessutom ett fint strövområde. 

Naturvårdsintressanta arter: 
Växter 
Missne S2 
Strutbräken S3 
 

Ryggradslösa djur 
Stor klobagge Stenelmis canaliculata 
Flodkräfta EN (troligen utgången) 
Smal dammsnäcka Omphiscola glabra VU 
 

 

Fisk 
Öring 
Elritsa 
 

Amfibier 
Åkergroda EU 
 

Fåglar 
Mindre hackspett 
Forsärla
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Inventering och naturvärdesbedömningar av 
strandskyddsområdena som berörs av Landvetter Park 
 

 
 
Strandskyddsområde vid Skärsjön 
Som helhet får strandskyddsområdet bedömningen höga naturvärden, klass 3.  

Bedömningen grundar sig på förekomsten av rödlistade arter på land och längs 
stranden samt signalarter i brandrefugier. Sjön har dessutom mycket höga 
naturvärden, klass 2, med bl a häckande storlom EU.  

Två spelande nattskärror VU hördes i området 2008. (Område 1 och område 7). 
Klotgräs VU hittades på två närliggande platser längs stranden om totalt ca 100 m2. 
Små plantor av klockgentiana VU hittades längs en sträcka längst i väster samt på två 
ytterligare platser inom det aktuella området. Åkergroda EU påträffades 2005 i område 
5. I östra delen av område 9 löper en nordvästvänd bergbrant intill en sumpskog där 
signalarten skuggmossa påträffades. Norrut i direkt anslutning till område 1 löper en 
västvänd hög bergbrant intill en sumpskog där signalarten purpurmylia växer. 
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Delområde 1 

Domineras av självföryngrad 
hällmarkstallskog som uppstått 
efter skogsbrand. En del större 
öppna berghällar förekommer 
samt en del stenblock med 
skrymslen lämpliga för reptiler 
och där kopparödla hittades. 
Ljung och lingon dominerar. 
Skogen är halvöppen med en 
del en i buskskiktet. Bland 
övriga träd förekommer asp, 
varav en del är grövre, 
tillsammans med björk och 
gran. En del död ved i form av 
lågor och stående träd med död ved förekommer. I området spelade nattskärra. 
Norrut ansluter en sumpskog med klen björk samt en hög bergbrant med 
purpurmylia. 

Mycket höga naturvärden, klass 2. Självföryngrad skog efter brand samt mycket hällmarker 
som är en bra miljö för nattskärra samt konstaterad förekomst av nattskärra VU. 

 

Delområde 2  

Luckigt hygge med 10-15 årig 
tall samt en del gran. En del 
björk samt tämligen grov asp är 
kvarlämnad. Savande asp 
förekommer där bl a olivgrön 
guldbagge Potosia cuprea sågs 
söka föda. På marken 
dominerar ljung helt 
tillsammans med en del 
örnbräken. I blötare sänkor 
även blåtåtel. Nattskärra 
hördes i området. 

Inga särskilda naturvärden.  

 

Delområde 3  

En kulle som inte avverkats och som 
domineras av äldre asp tillsammans med 
en del björk, tall, gran och en ek. I 
buskskiktet förekommer en del en och i 
fältskiktet dominerar ljung helt. En del 
död ved av asp förekommer. 

Vissa naturvärden, klass 4. Litet område med 
självföryngrade träd efter brand. En del 
död ved förekommer. 
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Delområde 4 

Sumpskog intill en öppen myr. I 
väster växer klen björksumpskog som 
i öster övergår till klen tallsumpskog i 
med tuvull och pors i fältskiktet. 

Vissa naturvärden, klass 4. 
Sumpskogar har generellt naturvärde.  

 

Delområde 5 

Ute i kärrdråget dominerar bl a 
blåtåtel och myrlilja. Här växer även 
en hel del rundsileshår. Närmare den 
södra kanten övergår vegetationen till 
ljung, klockljung och tuvsäv. I kärret 
flyger citronfjäril och ljung-
/hedblåvinge. Åkergroda 
förekommer. 

Vissa naturvärden, klass 4. Våtmarker 
som Kärrdråg, mossar och 
sumpskogar har generellt 
naturvärden. Åkergroda är upptagen i 
EU:s habitatdirektiv. 

 

Delområde 6 

En del av en sydvänd sluttning med en del block och hällmarker bevuxet av blandskog 
med lövinslag som ligger norr om våtmarken. Blocken och det sydvända läget med 
hällmarker med ljung gör det lämpligt för reptiler. 

Höga naturvärden, klass 3. Området ingår i ett större område norrut med självföryngrad 
skog efter skogsbrand  med gott om lövträd. 

 

Delområde 7 

Hygge med uppväxande tall och gran. Hygget är luckigt med en del hällmarker 
(delområde 8) vilket kan göra det lämpligt för nattskärra. Nattskärra hördes i 
anslutning till området strax norrut. 

Vissa naturvärden, klass 4. Hällmarker och luckighet gör att området kan nyttjas av 
nattskärra som hördes i området. 

 

Delområde 8 

Hällmarker glest bevuxna med 
mossor och lavar. Ljung i kanterna. 

Vissa naturvärden, klass 4. Hällmarker 
och tall i området gör det till en bra 
miljö för nattskärra. 
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Delområde 9 

Ett kärrdråg som domineras av blåtåtel, pors, 
myrlilja och blåbär. Kärret omges av 
tallsumpskog och delvis gransumpskog med 
senvuxen gran på vilka det växer gammelgranslav. 
Här växer även en del björk. I norr och väster 
kantas sumpskogen av självföryngrad blandskog 
som står i en sluttning med vissa hällar. I sydost 
kantas våtmarken av en nordvästvänd bergbrant 
med skrymslen där bl a signalarten skuggmossa 
växer. En del död ved förekommer i området. 

Höga naturvärden, klass 3. Bergbrant med 
skrymslen och signalarten skuggmossa tyder på 
brandrefugie samt även senvuxen gran med 
gammelgranslav och gammal tall. 

 

Delområde 10 

I sydost övergår kärret i en tallmosse 
bevuxen av tämligen ung och 
rakvuxen tallskog. Uppslaget av 
björk är stort. 

Vissa naturvärden, klass 4. Våtmarker 
som kärr och sumpskogar har 
generellt naturvärden. 
Tallsumpskogar kan utnyttjas av 
tjäder. 

 

Delområde 11 

Hygge med uppväxande 10-15-årig tall och gran. Enstaka lövträd av björk, asp och ek. 

Inga särskilda naturvärden 

 

Delområde 12 

En kantzon med skog har lämnats 
mellan hygget och sjön. I väster är 
zonen ca 20 meter bred medan den 
är smalare (mellan 5-10 meter bred) i 
östra delen. Träden domineras av 
tall med ett stort inslag av björk 
samt en mindre del gran. Marken 
består av hällar med tunt jordtäcke 
där ljung dominerar varvat med 
smärre fuktstråk där det växer 
blåtåtel och pors. I mitten av 
området mynnar ett bäckdråg. Här 
saknas träd och på marken växer bl 
a trådstarr samt en stor mängd storsileshår och rundsileshår. I den östra delen 
förekommer en del äldre tallar med en brösthöjdsomkrets upp till drygt 150 cm som 
verkar ha undgått skogsbranden 1928. En mindre mängd torrakor förekommer varav 
någon är grövre. Spår efter hackspett ses på döda tallar. I den östra strandskogen har 
hörts tofsmes och större hackspett och längre österut utanför planområdet, stjärtmes.  
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Höga naturvärden, klass 3. Skogar längs sjöar har generellt naturvärden på grund av att 
de utgör intressanta övergångszoner med ett solexponerat läge och hög luftfuktighet 
samtidigt som de utgör skydd för sjön. Förekomsten av äldre tallar där vissa har döda 
toppar samt förekomst av torrakor höjer naturvärdet. Med tanke på den 
störningskänsliga fågelfaunan med fiskgjuse och storlom har en bred kantzon ett extra 
värde.  

 

Delområde 13 

Skärsjön är en näringsfattig 
sjö med långgrunda 
exponerade stränder 
omväxlande med stränder av 
berghällar rikligt bevuxna 
med bl a tuschlav. Stranden 
är flikig och gott om öar 
finns där fiskmåskolonier 
häckar. Storlom häckar på 
en ö i den västra delen av 
sjön.  

Hotade arter som växer 
längs stranden är klotgräs 
och klockgentiana. Den ovanligare växten brunag förekommer också. 

På landstranden och på grunt vatten påträffades: Blåtåtel 2, pors 2, ärtstarr 2, topplösa 
2, småsileshår 2, strandpryl 3, mannagräs 1, löktåg 2, klotgräs 2, klockgentiana 1, starr 
2, åkermynta 2, brunag 1, nålsäv 1, bågstarr 2 

På ca 10-50 cm vattendjup påträffades: Strandpryl 3, löktåg 2, notblomster 2, gäddnate 
2, rostnate 2, vit näckros, gul näckros 1, vass 1, kaveldun 1, bågstarr 2, flaskstarr 1, 
klotgräs 2, vattenpest 1, vattenbläddra 1, kransalg Chara globularis 3, kransalg Nitella sp 
1, knappsäv 2, obest. igelknopp Sparganium sp 1 

(1 = enstaka, 2 = spridd eller i enstaka större samlingar, 3 = dominerande) 

På djupare vatten växte braxengräs  

Fyrfläckad trollslända sågs längs stränderna. 

Mycket höga naturvärden, klass 2. Oligotrof sjö med kortskottsvegetation och långgrunda 
stränder där det bl a växer hotade arter som klotgräs och klockgentiana. Dessutom 
finns häckande storlom och näringssökande fiskgjuse. 

 

Strandskyddsområde vid Stora Äntetjärn 
Som helhet får strandskyddsområdet bedömningen höga naturvärden, klass 3.  

Bedömningen grundar sig att området som helhet består av självföryngrad skog som 
uppstått efter skogsbranden 1925 och där inga gallringar har skett. Området ligger 
troligen i kanten av brandfältet där ytterdelarna verkar ha undgått brand. I den östra 
delen av område 14 finns rikligt med kattfotslav på gamla granar vilket är en indikation 
på detta. En stor variation av miljöer förekommer med gransumpskog, luckig 
blandskog av gran, tall och björk och mer ren barrskog. I område 14 förekommer 
bitvis rikligt med död ved. I område 18 växer äldre gran och tall med inslag av grova 
tallar och med gott om grova barrträdslågor. I området har tidigare häckande 
spillkråka noterats. 

Stora Äntetjärn har dessutom mycket höga naturvärden, klass 2, med rik förekomst av 
bred paljettdykare samt rik förekomst av trollsländor.
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Delområde 14 

I öster finns en västvänd 
sluttning med främst 
granskog, varav en del 
senvuxna äldre rikligt 
bevuxna med 
gammelgranslav och även 
kattfotslav. Någon grövre 
tall finns. Stor revmossa 
växer i sluttningen. Marken 
domineras av mossor. 

Mot väster ett kärrdråg 
med tall och björk. Mot 
sydväst övergår 
sumpskogen till mer 
gransumpskog med 
senvuxen gran på vilka det 
växer rikligt med 
gammelgranslav, blodlav 
och kattfotslav. En del död 
ved i form av 
björkhögstubbar och 
talltorrakor förekommer. På 
marken dominerar tuvull, 
blåtåtel, pors, blåbär samt 
en del tuvor med 
björnmossa. Sumpskogen 
gränsar till ett hygge i öster. 

Ytterligare mot väster tar en 
luckig flerskiktad skog med 
tall och kjolgranar vid. En 
del äldre träd över 100 år 
och grövre tall samt en del 
död ved i form av 
talltorrakor förekommer. På 
marken växer rikligt med 
blåbär. Området 
tillsammans med 
angränsande sumpskogar är 
bra tjädermiljöer. 

Vid sjön växer några äldre 
tallar med pansarbark. Här 
står också någon 
solexponerad talltorraka. På 
udden växer barrskog med tall och senvuxen gran och med inslag av björk.  Här finns 
gott om död ved i form av granlågor samt någon granhögstubbe med klibbticka. 
Längs ut på udden växer en klibbalbukett på vilken det växer alticka och blodlav. På 
granarna växer gammelgranslav. Blåbär dominerar på marken. 

Höga naturvärden, klass 3. Ett område med självföryngrad skog utan moderna 
skogbruksåtgärder där det bl a förekommer rikligt med kattfotslav samt en hel del död 
ved. 
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Delområde 15 

Luckig barrskog med tall 
och gran. Litet inslag av en 
och björk. På marken 
dominerar blåbär med 
inslag av ljung. Rikligt med 
kjolgranar samt en liten 
mängd av gran- och 
tallågor. Mindre mängd 
hällar förekommer. I öster 
sluttning mot sjön. 
Tofsmes hördes i området. 

Vissa naturvärden, klass 4. 
Luckigheten och den 
självföryngrade skogen ger 
vissa naturvärden. 

 

Delområde 16 

Gransumpskog vid bäck 
med litet inslag av björk 
och tall. Mitt i området en 
del senvuxen gran med 
skrovelbark och rikligt 
med gammelgranslav. En 
mindre mängd klen död 
ved förekommer. 

Höga naturvärden, klass 3. 
Gransumpskog har 
generellt höga naturvärden. 

 

Delområde 17 

Självföryngrad tät 
granskog med inslag av 
tall. På marken dominerar 
mossor och bitvis blåbär. 
Skogen självgallras. 
Tämligen gott om 
granlågor förekommer 
samt enstaka högstubbe av 
gran och torraka av tall. 

Vissa naturvärden, klass 4. 
Självföryngrad granskog 
utan skogsbruksåtgärder 
ger naturvärden. 
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Delområde 18 

Barrskog med tall och gran. Flera 
grova tallar samt gott om grova lågor 
av främst gran förekommer. I en tall 
fanns häckande spillkråka 2007.  

Höga naturvärden, klass 3. God mängd 
av grova granlågor ger förutsättningar 
för vedlevande insekter samt krävande 
mossor. Träden är värdefulla för 
hålhäckande fåglar som hackspett och 
ugglor.  

 

Delområde 19 

Den långgrunda sjön kantas av rik 
våtmarksvegetation av starr och en 
mindre mängd vass och säv. Gott om 
vit näckros, gul näckros och gäddnate 
växer ute i vattnet. Längre upp på 
stranden dominerar vitmossor 
tillsammans med starr och tranbär. Ängsull, tranbär, rosling, myrlilja, klockljung och 
tuvull förekommer också. 

I sjön finns rikligt med bred paljettdykare EU. Riklig mängd med trollsländor som 
fyrfläckad trollslända, nordisk kärrtrollslända samt flicksländor ses. 

Mycket höga naturvärden, klass 2. Ett grunt vegetationsrikt tjärn med rik fauna av 
insekter, bl a den sällsyntare skalbaggen bred paljettdykare. 
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Konsekvensbeskrivning 
Förutsättningar 
Följande uppgifter är hämtade från detaljplanen för området (FB Engineering AB 
2008). Planområdet är 228 ha. Vid full utbyggnad planeras 140 lägenheter i småhus för 
permanentboende, hotell med 150-200 rum samt ca 150 stugor. Två 18-håls golfbanor 
med tillhörande serviceanläggningar samt skidtunnel kommer att anläggas inom 
området. Man kommer att kunna erbjuda vandring och cykling i kringliggande miljöer. 
Skärsjön öppnas för besökande där man kan paddla och fiska. 

Målet är att ta till vara det landskap som finns och anpassa banorna till det. På delar av 
området med tunna skikt av mager jord kommer massor att tillföras i erforderlig 
mängd. Befintliga tjärnar, våtmarker och sumpskogar integreras i banorna där det är 
möjligt. Delar kommer dock att försvinna/grävas om. Nya dammar / våtmarker 
kommer att skapas för rening och bevattning samt för biologisk mångfald. Detta 
medför stor risk för att en ökad mängd näringsämnen tillförs recipienten. 

Etableringen av anläggningen kommer att innebära omfattande markarbeten, så som 
schaktning och sprängning, vilket ger stor förändring av områdets hydrologi (FB 
Engineering AB 2008). Målsättningen är att golfbanan skall anläggas på ett sådant sätt 
att flöden av näringsämnen via dagvattenavrinning och dränering till kringliggande 
recipienter minimeras. Som möjliga åtgärder anges att ett antal nya dammar kommer 
att anläggas samt att en del våtmarker kommer att grävas ut. Genom långsam 
avledning av dagvatten via öppna diken och dammar bidar till att 
föroreningsbelastningen till recipienten reduceras enligt detaljplanen. Befintliga bäckar 
kan också grävas till meandrande form för att fördröja vattenflödet. 

Enligt miljökonsekvensbeskrivning (FB Flygfältsbyrån 2008) kommer delar av 
planområdet lämnas orörd. Ett sammanhängande område omfattande nyckelbiotopen 
och ca hälften av det sydvästra naturvärdesobjektet samt strandområdet mot Skärsjön 
undantas för etablering. Även en sydsluttning och bäckravin norr om detta område ska 
undantas för etablering. 

Ca 40 % av planens yta tas i direkta markanspråk. Resterande 60 % ska bibehållas som 
naturmiljö men kommer att påverkas av förändrade hydrologiska förhållanden, 
fragmentering och ljud från människor och fordon. Naturmiljön kommer inte att 
utsättas för avverkning annat än gallring som naturvårdsåtgärd. 
 

Påverkan 
Påverkan från genomförandet av planen kan delas upp i olika delar. 

Genomförandefas 

• Mark som tas i anspråk för avverkningar, gallringar, markarbeten och 
dränering. 

• Störande buller och aktiviteter vid anläggningsarbete. 
• Påverkan av vatten som sker vid dikningar, grävningar i våtmarker och 

bäckar, schaktningar, sprängningar och tillförsel av jordmassor 
 

Driftsfas 

• Mark som tas i direkt anspråk för byggnader, vägar och golfbanor. 
• Störning inom området från fordon och människor  
• Förändringar av kvarvarande natur mellan golfbanor genom dränering, 

gallringar, slitage och torrare mikroklimat i närheten av öppnade ytor. 
• Störning och slitage utanför området av människor som vandrar, rider, cyklar, 

paddlar, fiskar och badar. 
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• Påverkan av vatten från tidigare grävningar i vattendrag, tillförda jordmassor, 
dagvatten och avrinning från golfbanor. 

• Bevattning (återcirkulation) 
 

Kumulativ påverkan 

Området omges idag av bebyggelse och vägar främst i norr och väster men även mot 
öster där även Landvetter flygplats ligger. Detta påverkar idag spridningen av arter 
mellan området och kringliggande miljöer som t ex tjäder. 

Stora hyggen och barrplanteringar finns idag i norr och mot öster vilket begränsar 
områdets storlek och påverkar spridning av arter mellan helhetsmiljö och omgivande 
miljöer. Ytterligare hyggen kommer troligen att tas upp på fler ställen inom 
helhetsmiljön inom de närmaste åren. 

Inom området finns planer på en ny järnvägsdragning. Det beslutade alternativet går 
strax norr om planområdet för Landvetter Park. Dragningen bedöms i MKB:s som 
gjorts stå i mycket allvarlig konflikt med naturvärdena i landskapet (Naturcentrum 
2002). Som effekt av dragningen som nämns är att ytor av värdefulla biotoper förstörs 
och påverkas hydrologiskt samt att en barriäreffekt uppstår för vissa arter. Området 
lämplighet för tjäder EU, tretåig hackspett VU och fiskgjuse EU kommer att minska. 
Projektet finns inte med i Banverkets budget fram till 2015. Därför avvaktar Banverket 
med att gå vidare med järnvägsplanen. 

Svenska Kraftnät har ansökt om el-koncession för att anlägga en ny 400kV kraft-
ledning. Den kommer att ersätta den befintliga 250 kV kraftledningen. Kraftlednings-
gator har dock visat sig kunna hysa en skyddsvärd fauna och fungera som ersättnings-
miljö för skyddsvärda arter som behöver öppnare miljöer som t ex nattskärra. 
 

Alternativ 
Två andra alternativ kan användas som jämförelse vid konsekvensbeskrivningen. 

 

0-atlernativ 

Ett 0-alternativ som kan användas vid konsekvensbeskrivningen är fortsatt skogsbruk 
enligt upprättad skogsbruksplan (Andreasson 2008). Enligt denna plan skulle större 
delen av planområdets centrala delar, bland annat naturvärdesobjektet i sydväst, bli 
föremål för avverkning mellan år 2008 och år 2017. Det skogsområde som gränsar 
mot Skärsjön, branten öster om Raketjärn och sluttningen öster om den bäck som 
från norr mynnar vid Raketjärn avses sparas av naturhänsyn. Bestånden i de norra och 
nordöstra delarna av planområdet är för unga för att avverkas inom denna tidsperiod, 
gallring och röjning skulle dock förekomma. Målklassen för den självföryngrade och 
luckiga skogen med större inslag av asp, björk och tall på brandfältet är satt till PG 
(Produktionsmål med generell naturvårdshänsyn). På skogsstyrelsens hemsida 
(www.svo.se) kan man läsa om vad målet innebär. 

”I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Generell 
naturhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar lämnas. 
Generell naturhänsyn motsvarar högst cirka 10 % av avdelningens produktiva 
skogsmarksareal.” 
”Detta gäller till exempel: 

• Produktionsskogar med tall och gran 
• Dikade sumpskogar med låga naturvärden 
• Granodlingar på åkermark  
• Välskötta ekskogar 
• Produktionsinriktade björkskogar” 
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Om exempelvis lövträd och död ved sparas som det gjorts på vissa hyggen i 
intilliggande områden bevaras en del förutsättningar för exempelvis hålhäckande arter. 
Kvarlämnade grova tallar kan fortsätta att utgöra häckningsträd för fiskgjuse. 
Fiskgjusehäckningen inom helhetsmiljön sker idag på ett hygge med kvarlämnade 
grova tallar. Nattskärra kan gynnas av hyggen med kvarlämnade tallar eftersom öppna 
lämpliga ytor för arten uppstår på hyggen som är upp till 7-10 år gamla. För att bevara 
tjäderspelplatser krävs dock mer hänsyn än generell hänsyn. 

Vid rationellt skogsbruk med plantering av träd kommer även de värden som är 
koppade till den självföryngrade skogens struktur att försvinna. Täta granplanteringar 
med 10-30-årig gran får låga naturvärden.  

Som 0-alternativ gäller alltså enligt skogsbruksplanen generell naturvårdshänsyn (PG). 
Med tanke på de naturvärden som finns i området bör man anta att den övre gränsen 
på 10 % av avdelningens produktiva skogsareal avsätts för naturhänsyn och att den 
utformas för att minska skadorna på de naturvärden som finns i form av t ex mindre 
hackspett, sparvuggla, tjäder, fiskgjuse och nattskärra. Detta antas ske genom att död 
ved, hålträd, en stor del av lövträden och tjäderspelplats lämnas samt att 
hällmarkstallskogar med nattskärra och fukthed inte planteras. Nyckelbiotopen lämnas 
orörd. Naturvärdesobjektet är däremot satt som Produktionsmål med generell hänsyn 
(PG). 

Det som skogsstyrelsen förordar för tjäderspelplatser och blandskogar med stort 
inslag av björk och asp är Produktionsmål – förstärkt hänsyn (PF) som innebär att 
mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn 
(www.svo.se). 

 

Fri utvecklings-alternativ 

Det finns ett tidigare förslag om naturreservat i delar av området (Sjöstedt 2003). 
Ytterligare delar söder om det föreslagna området håller samma klass och borde därför 
även kunna ingå i förslaget. Fortsatt fri utveckling i delar av området bör därför också 
kunna användas som ytterligare ett alternativ vid konsekvensbeskrivningen.
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Konsekvenser 

Konsekvensbeskrivningen har främst inriktats på driftsfasen. 

 

Habitat 
Planalternativet 
Planområdet tar i anspråk 16 % av den definierade helhetsmiljön med 
naturvärdesklass 1 om man utelämnar de områden som lämnas orörda i västra delen 
av planområdet. De områden som ingår i helhetsmiljön som ligger öster om 
planorådet och som avskiljs från helhetsmiljön inkluderas i beräkningen. 

Det är också viktigt att titta på hur brandskogen påverkas i område 3 och 4. 
Planområdet tar i anspråk 34 % av båda ytorna 3 och 4 tillsammans samt 51 % av 
kärnområde 4 om man på samma sätt utelämnar de områden som lämnas orörda samt 
de områden i öster som utsätts för fragmentering av kärnområde 4. 

22 % av de lövrika områdena i brandområdet ligger inom planområdet (karta 6). Om 
man inte tar med de områden som enligt detaljplanen ska lämna orörda i väster 
kommer de lövrika områdena inom kärnområdena 3 och 4 tillsammans att minska 
med 15 % samt med 28 % om man räknar enbart i område 4.  

a) Konsekvenserna för orörda helhetsmiljöer och habitat för arter som behöver 
större ostörda miljöer som t ex tjäder, nattskärra, pärluggla och sparvuggla. 

• en betydande negativ konsekvens för helhetsmiljön (16 %)  

• en starkt negativ konsekvens för kärnmiljöerna 3 och 4 i brandområdet (34 
%) 

• en mycket starkt negativ konsekvens för kärnmiljö 4 (51 %) 

• en måttligt negativ konsekvens för de lövrika brandskogarna i område 3 och 4 
(15 %) samt en starkt negativ konsekvens för den lövrika marken i kärnmiljö 
4 (28 %). 

Det kommer även att lämnas natur kvar i själva golfbanan. Totalt lämnas enligt planen 
60 % av skogen orörd. Denna skog kommer dock att bli fragmenterad och utsättas för 
störningar vilket gör att den inte bedöms kunna innehålla alla de ursprungliga arterna. 
Skogen kommer att skötas naturvårdsinriktat, d v s lämnas orörd eller gallras beroende 
på vad som ger störst naturvårdsnytta (David Johansson, Golf Engineers). Detta gör 
att skogsområden med en varierande bredd på grovt räknat 20-100 m behålls mellan 
golfbanorna (uppskattat i detaljplanskartan). Dessa områden kan utnyttjas för arter 
som mindre hackspett, spillkråka och småfåglar.  

b) Konsekvenser för arter (t ex mindre hackspett och spillkråka) som kan 
utnyttja habitaten inom planområdet (räknat på 40 % habitatförlust inom 
planområdet) 

• ingen eller obetydligt negativ konsekvens för helhetsmiljön (5 %)  

• en måttligt negativ konsekvens för kärnmiljöerna 3 och 4 i brandområdet (14 
%) 

• en betydande negativ konsekvens för kärnmiljö 4 (21 %) 
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Störning 

Anläggningen kommer att göra att en betydande mängd människor kommer att 
befinna sig i planområdet. Syftet är också att fler ska vandra och cykla i omgivningarna 
samt paddla och fiska i Skärsjön. Konsekvenserna av detta blir att ytterligare ett större 
område närmast anläggningen kan bli obrukbar för vissa fågelarter. För tjäder och för 
rovfåglar kan detta avstånd vara flera hundra meter.  Om närliggande områden 
frekventeras kraftigt kan avståndet öka ytterligare. Även områden längs 
välfrekventerade stigar för vandring och mountainbike kan troligen inte utnyttjas av 
tjäder och rovfåglar. Återkommande störningar i de områden med nattskärra som 
finns i gränsen av området mot väster kommer troligen att göra att nattskärran inte 
kan utnyttja detta område. 

Slitaget på hällmarker och längs stränder påverkar lav- och mossvegetation vilken slits 
bort. Slitage längs strandlinjen och eventuell plockning av blommor kan på sikt 
påverka beståndet av klockgentiana längs strandavsnittet. Klotgräs är däremot en art 
som gynnas av viss markstörning i strandkanten. 

Fågelfaunan vid sjöar är störningskänslig och konsekvenserna av ökad båttrafik vid 
storlomshäckningen innebär störning och stor risk för misslyckade häckningar. 

För arter som tjäder, nattskärra, sparvuggla, pärluggla och fiskgjuse kommer detta att 
innebära att förlusten av habitat blir större än vad som angivits ovan och man får 
räkna upp förlusten av habitat i (a) med några procent för störningskänsliga arter.  

c) Konsekvenserna för orörda helhetsmiljöer och habitat för arter som behöver 
större ostörda miljöer inklusive uppskattad störning av närliggande miljöer 

• en betydande negativ konsekvens för helhetsmiljön (uppräknat 3 % till ca 19 
%)  

• en mycket starkt negativ konsekvens för kärnmiljöerna 3 och 4 i 
brandområdet (uppräknat 4 % till ca 38 %) 

• en mycket starkt negativ konsekvens för kärnmiljö 4 (uppräknat 6 % till ca 57 
%) 

 

Långsiktiga konsekvenser  

För mark som upptas av byggnader, vägar och golfbanor kommer de negativa 
konsekvenserna vara desamma på lång sikt. För natur som lämna orörd eller där 
naturvårdande åtgärd utförs med inriktning på att spara död ved, skapa död ved och 
gynna löv kan naturvärdet öka på lång sikt. Detta kan gynna vedlevande insekter, 
mindre hackspett, spillkråka och småfåglar. För störningskänsliga fåglar som tjäder, 
rovfåglar och nattskärra kvarstår dock den negativa effekten på lång sikt. 

 

Fragmentering 

Planorådet innebär en fragmentering som kan göra att spridning av arter försvåras i 
sydostlig riktning. Eftersom helhetsmiljön är avgränsat mot norr, väster och norr med 
vägar, bebyggelse, hyggen, ungskog och sjöar kan denna ytterligare fragmentering ha 
betydelse. Främst kan detta ha betydelse för tjäder men även störningskänsligare fåglar 
som ugglor skulle kunna påverkas. För tjäder bedöms konsekvenserna innebära att 50 
% av spridningsvägen mot sydost, vilket kan vara den viktigaste spridningsvägen till 
området, skärs av eller försämras i kvalitet vilket kan försvåra spridningen. 

Där skogen huggs ner eller där hydrologin förändras vid bergväggar med känsligare 
lavar och mossor kan mikroklimatet bli torrare vilket påverkar dessa arter negativt. 
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Exakt vilka konsekvenserna blir beror på hur avverkningar mer i detalj sker eller hur 
våtmarker påverkas av dränering.  

 

Konsekvenser av 0-alternativ  
Vid 0-alternativet görs här en bedömning där man tänker sig skogsbruk inom 
planområdet utan hänsyn till effekter av skogsbruk i andra delar av helheten. För 
bedömning har skogsbruksplanens karta använts och arealer som ska 
föryngringsavverkas och som ingår i helhetsmiljön eller kärnområdet har mätts upp. 

Konsekvenserna för alternativet med skogsbruket är helt avhängigt med hur 
hänsynsfullt skogsbruket bedrivs. I skogsbruksplanen är målklassen PG satt på 
naturvårdsintressanta områdena. Med tanke på kunskap om områdets värden antas att 
målklassens 10 % naturhänsyn utnyttjas fullt ut. Negativa konsekvenser kommer dock 
att uppstå för många arter och särskilt för vissa arter som tjäder. Skogens luckiga 
struktur kommer till stora delar att gå förlorad.  

En skillnad jämfört med planalternativet är att 0-alternativet inte innebär störningar 
från människor som rör sig i området. Detta innebär att störningskänsliga arter som 
tjäder, rovfåglar, ugglor och nattskärra fortsättningsvis kan utnyttja de delar av 
området som har lämpliga habitat. Procentandelen förlorat habitat bör därför minskas 
med några procent. 

d) Konsekvenserna för orörda helhetsmiljöer och habitat för större ostörda 
miljöer vid 0-alternativet (skogsbruk)  

• en betydande negativ konsekvens för helhetsmiljön (16 %). Vid hänsyn till att 
delar fortfarande kan utnyttjas minskas siffran med 3 %-enheter. Detta 
innebär då en måttligt negativ konsekvens för helhetsmiljön (13 %) 

• en starkt negativ konsekvens för kärnmiljöerna 3 och 4 i brandområdet (34 
%). Vid hänsyn till att delar fortfarande kan utnyttjas minskas siffran med 4 
%-enheter. Detta innebär fortfarande en starkt negativ konsekvens (28 %).  

• en mycket starkt negativ konsekvens för kärnmiljö 4 (51 %). Vid hänsyn till 
att delar fortfarande kan utnyttjas minskas siffran med 4 %-enheter. Detta 
innebär fortfarande en mycket starkt negativ konsekvens (45 %). 

• en betydande negativ konsekvens för de lövrika brandskogarna i område 3 
och 4 (18 %) samt en starkt negativ konsekvens för den lövrika marken i 
kärnmiljö 4 (33 %). Vid hänsyn till att delar fortfarande kan utnyttjas minskas 
siffran med 4 %-enheter. Detta innebär en måttligt negativ konsekvens för de 
lövrika brandskogarna i område 3 och 4 (14 %) samt fortfarande en starkt 
negativ konsekvens för den lövrika marken i kärnmiljö 4 (29 %). 

e) Konsekvenser för arter (sparvuggla, mindre hackspett, spillkråka, fiskgjuse) 
som kan utnyttja kvarlämnade lövträd, tallar eller dungar samt hålträd och död 
ved som lämnas inom området vid avverkning (generell hänsyn). 
Procentandelen förlorat habitat bör därför minskas med några procent. 

• måttligt negativ konsekvens för helhetsmiljön (6 %). Vid god 
naturvårdshänsyn minskas siffran med 2 %-enheter. Detta innebär i så fall 
inga eller obetydliga negativa konsekvenser (4 %) 

• en betydlig negativ konsekvens för kärnmiljöerna 3 och 4 i brandområdet (18 
%). Vid god naturvårdshänsyn minskas siffran med 4 %-enheter. Detta 
innebär måttligt negativ konsekvens (14 %). 
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• en starkt negativ konsekvens för kärnmiljö 4 (27 %). Vid god 
naturvårdshänsyn minskas siffran med 4 %-enheter. Detta innebär en 
betydande negativ konsekvens (23 %). 

 

Långsiktiga konsekvenser  

För detta alternativ är det också skillnader i konsekvenser om man ser på lång eller 
kort sikt. De långsiktiga konsekvenserna beror till stor del på den hänsyn som tas till 
naturvärden vid avverkningar, planteringar, röjningar och gallringar. Det gör att 
osäkerheten av konsekvenserna är stor. 

Vid en fas med tätare ungskog är de negativa konsekvenserna som störst. När skogen 
blir äldre och åter glesare kommer de negativa konsekvenserna åter att minska. Om 
gott om död ved och löv sparats kommer dock naturvärdet att kunna bli högt. 
Återkommande skogsbruksåtgärder kommer att ske även på lång sikt vilket gör att de 
negativa konsekvenserna bedöms vara ungefär lika även på lång sikt.  

 

Konsekvenser av fri utvecklings-alternativ  
Ingen konsekvens sker på kort sikt. På längre sikt sker en positiv konsekvens 
efterhand som mängden död ved ökar. På mycket lång sikt (80-100 år) sker en negativ 
konsekvens för vissa arter då mängden löv troligen kommer att konkurreras ut av 
gran. Naturvårdande åtgärder kan dock förhindra detta. I annat fall kan nya 
naturvärden med andra arter uppstå i området. 

 
Kumulativa effekter av förändrat markutnyttjande och fragmentering 
Den planerade järnvägsdragningen innebär att ytterligare mark tas i anspråk. 
Fragmenteringseffekt kan också uppstå. Framtida avverkningar kommer troligen också 
att minska den mer opåverkade helhetsmiljön.  

Den samlade effekten av detta gör att habitat för skyddsvärda arter ytterligare kommer 
att minska. Konsekvensen av detta innebär att området som helhet blir för litet samt 
att ostörda miljöer minskar så mycket att arterna troligen på sikt försvinner från 
området. Sådana arter är kan vara tjäder, fiskgjuse och pärluggla (häckning är dock 
osäker i dagsläget). 

• De kumulativa konsekvenserna av planförslag, järnväg och skogsbruk 
kommer att bli starkt – mycket starkt negativa för habitaten i helhetsmiljön. 

• De kumulativa konsekvenserna vid 0-alternativet kommer att bli starkt 
negativa för habitaten i helhetsmiljön. 

• De kumulativa konsekvenserna för friutvecklings-alternativet inom 
åtminstone kärnorådena kommer att bli betydande negativa för habitaten i 
helhetsmiljön. På längre sikt kan vissa delar av de negativa konsekvenserna 
kompenseras med att den fria utvecklingen höjer naturvärdet hos områdena 
som är opåverkade. 

 

Vattenmiljön 
I det område som avvattnar planområdet ligger värdefulla vattenmiljöer som Skärsjön, 
Yxsjön, Stora Äntetjärn, Björrödsbäcken och Mölndalsån inom nära avstånd. 

Skärsjön får anses som extremt känslig för ökad näringstillförsel samt även känslig för 
ökad tillförsel av humusämnen från myrmarker. Även övriga sjöar och vattendrag som 
avvattnar planområdet är känsliga för ökade näringsbelastningar. 
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Vid ökad tillförsel av humus vid dikningar av myrar kan siktdjupet minska vilket får till 
följd att vegetationens utbredning på djupare vatten minskar. Vid dikning av myrmark 
kan tillförseln av surt vatten också öka. 

Konsekvensen av ökande näringsbelastningar är att nuvarande vattenvegetation 
förändras. Kortskottsvegetation och kransalgssamhällen kan ersättas av 
långskottsväxter, vass och ökad mängd trådalger. Även djursamhället kan förändras. 

I vattendrag minskar mängden föroreningskänsliga arter av bottenfauna, mängden 
trådlager ökar och förutsättningarna för lekande öring försämras. 

Vid ökad sedimenttransport sätts grusbottnar igen vilket försämrar förutsättningarna 
för bottenfauna och öringreproduktion. 

De omfattande anläggningsarbetena med förändringar av hydrologi samt 
dagvattenhanteringen innebär risk för mycket starkt negativa konsekvenser för 
Skärsjön, Björrödsbäcken och Stora Äntetjärn. Starkt negativa konsekvenser uppstår 
då även på tjärnar i planområdet. I Survetjärn och Yxsjön kan negativa konsekvenser 
uppstå. Vattnet passerar dock våtmarker tjärnar och bäckar vilket gör att 
konsekvenserna bedöms bli måttliga vid Yxsjön. Förhöjda utsläpp av näringsämnen, 
humus, metaller mm är troligen svårt att helt undvika även om man anlägger 
våtmarker mm. Når man ner till de låga utsläppsmängder som man föresätter sig blir 
bedömningen måttligt negativa konsekvenser. 

Bevattning kommer att ske med recirkulation till dammar där vattnet tas ifrån. Förlust 
av vatten sker dock från systemet genom avdunstning. Under torra perioder är det 
viktigt att uttaget av vatten som påverkar Björrödsbäcken minimeras för att skydda 
öringen. 

Hur stor effekterna blir avgörs helt av hur stor belastningen kommer att bli. Vid 
anläggningsarbetet kan påverkan bli som störst. Eftersom det är svårt att avgöra hur 
stor belastningen blir vid anläggningen samt vid driften är det också svårt att i nuläget 
bedöma de faktiska konsekvenserna. För en god bedömning behövs mätvärden från 
golfbanor, anläggningsarbeten och dikningar som jämförs med belastningar från 
skogsmark med skogsbruk och fri utveckling. Man bör också ta hänsyn till hur stor del 
av avrinningsområdena till Skärsjön, Stora Äntesjön och Björrödsbäcken som 
planområdet tar i anspråk för att kunna bedöma bidraget av näringsämnen, metaller, 
vattenutag mm påverkar dessa vattenmiljöer. 

 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ för vattenmiljön 

Konsekvenser av 0-alternativet vid fortsatt skogsbruk är påverkan av vattenkvaliteten 
från hyggen som görs i anslutning till sjöar och vattendrag. Detta kan innebära 
måttliga till betydande negativa konsekvenser och beror mycket på hur och var hyggen 
anläggs, kantzoner mm. 

Konsekvensen vid fri utveckling kan vara positiva och på sikt innebära minskat 
läckage av näringsämnen och humus till vattenmiljöerna. 

 

Arter 
För de rödlistade arter eller EU-arter som har påträffats eller som troligen finns inom 
helhetsmiljön görs en konsekvensbeskrivning. För samtliga arter gäller 
konsekvenserna för populationerna inom helhetsmiljön. Konsekvenserna för 
populationerna inom helhetsmiljön påverkas då både av hur känsliga de är för åtgärder 
inom planområdet samt hur populationerna är fördelade inom helhetsmiljön. 
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Olika arter påverkas mycket olika av planområdet. Vissa arter kan fortsätta att finna 
lämpliga miljöer inom planområdet även om ytorna minskar medan andra arter 
försvinner från området.  

Kumulativa effekter är inte medtagna vid bedömningarna av konsekvenserna för 
arterna förutom för tjäder där en bedömning även görs för de kumulativa effekterna 
eftersom denna art bedöms vara särskilt känslig för den sammantagna påverkan i 
helhetsmiljön. 

 

Storlom EU 
En av de två kända häckningarna i helhetsmiljön finns i Skärsjön. Storlom är mycket 
störningskänslig under häckningen och har både i Skärsjön och i Yxsjön valt att häcka 
i den ände av sjöarna där bebyggelse saknas och där det troligen därför sker minst 
störningar med båtar. 

Vid anläggning av båtbryggor och vid ökad båttrafik i den ände av Skärsjön där 
storlommen häckar och i närheten av häckningsön är det stor risk att storlommens 
häckningar misslyckas, vilket på sikt kan leda till att de överger sjön.  

Detta innebär en mycket starkt negativ konsekvens för storlommen i helhetsmiljön. 

Om däremot ingen ökning av båttrafiken sker i närheten av häckningsön genom 
information och fågelskyddsområde är det troligt att storlommen inte påverkas. Alla 
tar dock inte hänsyn utan risk föreligger ändå att störningarna kan öka något. 

Detta kan innebära en obetydlig- måttlig negativ konsekvens för storlommen i 
helhetsmiljön. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Båda alternativen innebär oförändrad påverkan och inga särskilda konsekvenser för 
arten. 

 

Smålom NT, EU 
Häckningar sker troligen inte i någon av de tjärnar som finns i helhetsmiljön. Det är 
inte heller troligt att Skärsjön används som fiskesjö för arten. 

 

Fiskgjuse EU 
Då fiskgjusen för närvarande inte häckar vid Skärsjön bedöms påverkan av arten inte 
bli särskilt stor. Vid ökad båttrafik på sjön kan dock störning ske av fiskande fiskgjuse. 
Framtida eventuella häckningar inom planområde eller vid Sjön kommer dock troligen 
inte att ske. 

Planalternativet innebär obetydlig-måttligt negativ konsekvens i helhetsmiljön. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Skogsbruka kan innebära negativa konsekvenser om hänsyn inte tas vid avverkningar 
och om framtida lämpliga boträd inte sparas. Produktionsmålet med generell 
naturhänsyn PG bör dock innebära att eventuella boträd för fiskgjuse sparas.  

0-alternativet innebär då ingen - måttlig negativ konsekvens. 

Fri utvecklings-alternativ bör innebära att ingen påverkan sker. 

 

Bivråk VU, EU 
Inga observationer har gjorts under 2008 och häckar troligen inte i området. 
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Tjäder EU 
Mängden lämpliga tjädermiljöer och mängden tjäder bedöms som stor inom 
helhetsmiljön. En livskraftig population bör finnas inom området. 

Planområdets påverkansgräns för tjäder har satts till 200 m utanför planområdet. 
Planområdet tar då i anspråk 19 % av den areal som bedömts lämplig tjädermiljö och 
där tjäderspillning noterats inom helhetsmiljön. Planområdet bedöms påverka 20-40 % 
av de tjäderspelplatser som bedöms kunna finnas inom helhetsmiljön. Vid den 
tjäderspelplats som ligger strax väster om planområdet är det enda området där tjädrar 
verkligen observerats under inventeringen 2008. Iakttagelser av tjäderspillning tyder 
också på att detta område innehåller mycket tjäder. 

Tjäder kommer inte längre kunna utnyttja själva planområdet eller den angränsande 
miljön på ca 200 m. Om motionsslingor eller liknande anläggs utanför området kan 
ytterligare större områden bli obrukbara 

Bedömningen hur tjäderpopulationen i helhetsmiljön påverkas är svår att göra 
eftersom det även beror på hur störningar påverkar området utanför planområdet.  

Planalternativet bedöms dock minst innebära betydande till starkt negativa 
konsekvenser för helhetsmiljön 

Om man räknar med den kumulativa påverkan är konsekvenserna mycket starkt 
negativa i helhetsmiljön.  

Detta kan innebära att populationen i helhetsmiljön kollapsar eftersom 
spridningsvägarna är begränsade av bebyggelse, hyggen, sjöar och planområdet. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Skogsbruk inom området kan leda till negativa konsekvenser för arten först då hyggen 
uppstår och sedan då tät barrskog växer upp. Om skogsbruket är hänsynsfullt runt 
spelplatser blir de negativa effekterna mindre.  

0-alternativet bedöms ha måttliga – betydande negativa konsekvenser beroende på 
vilken hänsyn som tas. 

Fri utveckling bör innebära oförändrat tillstånd för arten. 

 

Trana EU 
Inga observationer har gjorts under 2008 och häckar troligen inte i området. 

 

Fisktärna EU 
Observationer är gjorda i Skärsjön vilket kan innebära att arten möjligen häckar på 
någon av småöarna. Vid ökad båttrafik och då människor går iland på öarna innebär 
det att eventuella häckningar kan spolieras. Om häckningar sker i sjön kan 
konsekvenserna bli betydande negativa. 

Om avstånd till öarna hålls och landstigning inte sker bör eventuella häckningar inte 
påverkas. Vid landstigningsförbud kan de negativa konsekvenserna bli obetydligt – 
måttligt negativa i helhetsmiljön. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Båda alternativen innebär oförändrad påverkan och inga särskilda konsekvenser för 
arten. 
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Sparvuggla EU 
Arten är inte inventerad. En observation är dock gjord strax väster om planområdet.  
De lövrika blandskogarna inom brandområdet med gott om hackspetthål bedöm som 
särskilt lämpliga miljöer för arten. Den bör dock även kunna häcka i övriga 
kärnområden. Planområdet tar i anspråk 36 % av båda kärnområdena inom 
brandområdet samt 22 % av de lövrika områdena i brandområdet.  

Det är inte troligt att sparvugglan kan utnyttja planområdet som häckningsmiljö på 
grund av fragmentering och störning. 

Populationen har uppskattats till 3-6 par. Ett revir verkar finnas inom planområdet. 
Om man antar att det endast finns ett revir inom planområdet innebär det att 17-33 % 
av reviren påverkas negativt. 

Konsekvenserna som uppstår bedöms bli betydande negativa (22 % av lövrika 
miljöerna och 16 % av helhetsmiljön) till starkt negativa (17-33% av reviren påverkas) 
inom helhetsmiljön. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Skogsbruk inom området leder till negativa konsekvenser för arten med mindre 
mängd boträd och tät barrplantering. Vid en generell naturhänsyn (PG) där död ved, 
hålträd och en hel del lövträd sparas blir de negativa effekterna mindre.  

Konsekvenserna som uppstår inom helhetsmiljön bedöms bli betydande negativa. 

Fri utveckling kommer att på sikt gynna arten då fler träd med hackspetthål uppstår. 
På riktigt lång sikt kan arten missgynnas om gran så småningom konkurrerar ut 
lövträden. 

 

Pärluggla EU 
Arten är inte inventerad. Lämpliga miljöer finns dock inom planområdet. Många andra 
lämpliga miljöer finns även inom helhetsmiljön. Planområdet tar i anspråk 16 % av 
den definierade helhetsmiljön.  

Pärlugglan behöver ostörda miljöer och kan inte använda planområdet eller dess 
närhet som häckningsmiljö. 

Konsekvenserna som uppstår bedöms vara måttligt till betydande negativa i 
helhetsmiljön. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Skogsbruk inom området leder till negativa konsekvenser för arten med mindre 
mängd boträd och tät barrplantering. Om skogsbruket är hänsynsfullt så att många 
lövträd och möjliga boträd lämnas kvar blir de negativa effekterna mindre.  

Konsekvenserna som uppstår bedöms bli måttligt negativa. 

Fri utveckling kommer att på sikt gynna arten då fler träd med hackspetthål uppstår. 
På riktigt lång sikt kan arten missgynnas om gran så småningom konkurrerar ut 
lövträden. 

 

Nattskärra VU, EU 
20-43 % av de spelande nattskärrorna inom helhetsmiljön 2008 bedöms finnas inom 
eller på gränsen till planområdet. Det är dock svårt att avgöra hur nattskärrans miljöer 
påverkas av golfbanorna. Troligen blir området med golfbanor obrukbart p g a 
störningar och att miljön inte är lämplig. Frågan är hur nattskärrorna i kanten på 
planområdet mot väster påverkas. Vid tillförsel av jordmassor på områden med gles 
tallskog på tunna jordar och hällmarker kommer habitaten troligen att förstöras. 
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Möjligen kan miljön som finns vid Skärsjön längst i väster fortsättningsvis även 
användas av nattskärra om hällmarker och hällmarkstallskog får vara orörd och ostörd. 
Det är dock mer troligt att områdena i området och i gränsen till området kommer att 
frekventeras så pass av människor att störningen blir för stor.  

Bedömningen är att konsekvenserna blir betydande till mycket starkt negativa inom 
helhetsmiljön. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Hällmarkstallskog och fukthed är sådana miljöer man normalt undantar från 
skogsbruk. Nya hyggen ned en ålder upp till 7-10 år med kvarstående frötallar innebär 
också att nya habitat för arten uppstår. 

Inga eller obetydligt negativa konsekvenser bedöms uppstå vid 0-alternativet. På kort 
sikt då nya hyggen skapas kan konsekvenserna vara positiva. 

Fri utveckling kan på sikt missgynna arten då hyggen där den i dag förekommer växer 
igen. Konsekvenserna på sikt bedöms som måttligt negativa då det förekommer glesa 
hällmarkstallskogar i området. 

 

Spillkråka 
För häckning begränsas spillkråkan främst av tillgången på grövre träd. Om grova träd 
samt all död ved sparas inom planområdet är det troligt att spillkråka även 
fortsättningsvis kan utnyttja området dock med minskad skogsareal som minskar 
lämplig habitatsyta. 

Konsekvenserna bedöms bli obetydligt till måttligt negativa inom helhetsmiljön. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Skogsbruk inom området kan leda till negativa konsekvenser för arten med mindre 
mängd boträd. Om skogsbruket är hänsynsfullt där många gamla tallar och lövträd 
lämnas kvar blir de negativa inte särskilt stora.  

Konsekvenserna bedöms bli obetydligt till måttligt negativa inom helhetsmiljön. 

Fri utveckling kommer att på sikt gynna arten efterhand som träden blir äldre. 

 

Mindre hackspett NT, EU 
15 % av de lövrika miljöerna inom brandområdet bedöms försvinna i och med 
planförslaget. 

I den mån lövrika miljöer med gamla lövträd lämnas kvar inom planområdet kommer 
arten även fortsättningsvis kunna utnyttja miljöerna inom planområdet. Genom att 
spara allt löv och all död ved samt helst skapa mer död ved minskas den negativa 
påverkan. Viktiga lövmiljöer kommer dock att ersättas med hus eller golfbana vilket är 
negativt för arten. 

Inom helhetsmiljön bedöms konsekvenserna för populationen bli måttligt negativa. På 
sikt kan de negativa konsekvenserna kompenseras med naturvårdsanpassad skötsel av 
den kvarvarande skogen. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Skogsbruk inom området kan leda till negativa konsekvenser för arten med mindre 
mängd gamla lövträd. Om skogsbruket är hänsynsfullt där all död ved samt mycket av 
lövet lämnas kvar blir de negativa konsekvenserna mindre.  

Konsekvenserna bedöms bli obetydligt till måttligt negativa inom helhetsmiljön vi 0-
alternativet. 

Fri utveckling kommer att på sikt gynna arten efterhand som träden blir äldre. 
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Tretåig hackspett 
Planen upptar 16 % av helhetsmiljön med lämplig mark med gammal skog och 
lövbrännor. Arten är inte konstaterad häckande inom helhetsmiljön. Lämpliga miljöer 
finns dock och häckningar är möjliga. 

Planförslaget innebär en måttlig till betydande konsekvens för artens habitat och 
förutsättningar i helhetsmiljön. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Skogsbruk inom området kan leda till negativa konsekvenser för arten med mindre 
mängd gamla lövträd. Om skogsbruket är hänsynsfullt där all död ved samt mycket av 
lövet lämnas kvar blir de negativa konsekvenserna mindre.  

Konsekvenserna bedöms bli obetydligt till måttligt negativa inom helhetsmiljön vi 0-
alternativet. 

Fri utveckling kommer att på sikt gynna arten efterhand som träden blir äldre. 

 

Hasselsnok 
Inga observationer är gjorda. Möjliga miljöer för arten kan finnas i sydvända blockiga 
branter med gles skog inom planområdet. Dessa miljöer är markerade som 
grönområde. Luckig och solöppen skog med tätt fältskikt av blåbär och ljung kommer 
dock att bebyggas med hus eller golfbanor kommer att anläggas. Detta kan vara 
negativt vid eventuell förekomst. 

Vid eventuell förekomst bedöms konsekvenserna för arten vara måttligt negativa i 
helhetsmiljön.  

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Endast obetydliga konsekvenser bedöms uppstå vid dessa alternativ 

 

Åkergroda 
Åkergroda är observerad inom planområdet. Den inom helhetsmiljön lämpligaste 
miljöerna med flera småtjärnar och gott om våtmarker bedöms finnas runt 
Raketjärnarna. Vissa våtmarker kommer att delvis fyllas ut och dräneras och påverkan 
på hydrologin kommer därför att bli stor i området. Samtidigt kommer någon ny 
damma att grävas. Vägtrafik i området kommer att innebära att en del grodor dödas. 

Konsekvenserna bedöms vara obetydligt negativa för helhetsmiljön. Lokalt inom 
planområdet bedöms konsekvenserna dock vara måttligt negativa. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Inga konsekvenser bedöms uppstå vid dessa alternativ 

 

Bred paljettdykare 
Riklig förekomst finns i Stora Äntetjärn. Arten hotas främst av försurning. Vid dikning 
av myrmarker kan surt humöst vatten påverka tjärnen. 

Konsekvenserna för arten bedöms som måttligt negativa. Mer kunskap om hur 
verksamheten påverkar vattenmiljön behövs dock. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ för vattenmiljön 
Konsekvenser av 0-alternativet vid fortsatt skogsbruk är viss påverkan av 
vattenkvaliteten från hyggen som görs i anslutning till sjöar och vattendrag. Detta kan 
innebära måttligt negativa konsekvenser. 
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Konsekvensen vid fri utveckling kan vara positiva och innebär minskat läckage av 
näringsämnen och humus till vattenmiljöerna. 

 

Bred gulbrämad dykare. 
Arten är inte påträffad. En obestämd dykarlarv Dytiscus sp fångades dock i Stora 
Äntetjärn. 

 

Citronfläckad kärrtrollslända 
Arten är inte påträffad. Lämplig miljö bedöms dock finnas i Stora Äntetjärn. 

 

Flodpärlmussla och öring 
Arten är inte påträffad i Björrödsbäcken eller Mölndalsån nedströms Björrödsbäcken. 
Miljön i Mölndalsån nedströms Björrödsbäcken ser inte ut att vara optimal för 
flodpärlmussla. Öring är värd för flodpärlmusslans larver. Det är därför viktigt att 
öringen inte heller påverkas negativt i området för framtida nyrekrytering och 
spridning av flodpärlmusslan. 

De omfattande anläggningsarbetena med förändringar av hydrologi samt 
dagvattenhanteringen innebär risk för starkt negativa konsekvenser för öring i 
Björrödsbäcken. Förhöjda utsläpp av näringsämnen, humus, metaller mm är troligen 
svårt att helt undvika även om man anlägger våtmarker mm. Når man ner till de låga 
utsläppsmängder som man föresätter sig blir bedömningen måttligt negativa 
konsekvenser. Mer kunskap om hur verksamheten påverkar vattenmiljön behövs 
dock. 

Vid besöket vid Björrödsbäcken noterades rikligt med långa trådlager vilket tyder på 
förhöjda näringsnivåer. Detta kan hänga samman med det mycket torra och varma 
vädret som orsakat mycket liten vattenföring. Detta innebär att koncentrationer av 
eventuella utsläpp längs bäcksträckan inte blir utspädda på samma sätt och 
näringshalterna i vattnet kan öka. Detta kan också vara ett tecken på bäckens 
känslighet och att den kumulativa effekten av befintlig påverkan och en relativt liten 
påverkan från planområdet kan få starkt negativa konsekvenser. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ för vattenmiljön 
Konsekvenser av 0-alternativet vid fortsatt skogsbruk är viss påverkan av 
vattenkvaliteten från hyggen som görs i anslutning till sjöar och vattendrag. Detta kan 
innebära måttligt negativa konsekvenser. 

Konsekvensen vid fri utveckling kan vara positiva och innebär minskat läckage av 
näringsämnen och humus till vattenmiljöerna. 

 

Klockgentiana 
Arten växer på flera ställen längs Skärsjöns stränder, även som det ser ut längs 
planområdets strand.   

Det bör inte ske någon direkt påverkan av klockgentiana. Om stranden kommer att 
frekventeras i större omfattning av människor finns det dock risk för att blommor 
kommer att plockas genom okunskap vilket på sikt påverkar arten negativt. 
Information kan motverka detta. Fuktheden (karta 3) kan möjligen utgöra lämplig 
miljö. Här kan viss förlust av habitat i så fall ske. 

Konsekvenserna bedöms som måttligt negativa i helhetsmiljön. 
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Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Båda alternativen innebär oförändrad påverkan och inga särskilda konsekvenser för 
arten. 

 

Klotgräs 
Två livskraftiga bestånd av klotgräs finns längs stranden i Skärsjön vid planområdet. 
Arten är känslig för övergödning och igenväxning. 

Om ökad näringstillförsel sker påverkas arten negativt. Viss störning av vegetationen 
längs stranden kan vara gynnsam. 

De omfattande anläggningsarbetena med förändringar av hydrologi samt 
dagvattenhanteringen innebär stor risk för mycket starkt negativa konsekvenser för 
vattenmiljön och för klotgräset. Förhöjda utsläpp av näringsämnen, humus, metaller 
mm är troligen svårt att helt undvika även om man anlägger våtmarker mm. Når man 
ner till de låga utsläppsmängder som man föresätter sig blir bedömningen obetydliga – 
måttliga konsekvenser i helhetsmiljön. Mer kunskap om hur verksamheten påverkar 
vattenmiljön behövs dock. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Båda alternativen innebär oförändrad påverkan och inga särskilda konsekvenser för 
arten. 

 

Rödlistade lavar, mossor och svampar 
Rödlistade kryptogamer finns i stort sett endast noterade i område 1 och 2. Inom 
brandområdet från 1925 finns endast vedtrappmossa NT noterad från en brandrefugie 
som ligger strax utanför planområdet i norr. Förutsättningar finns för vissa rödlistade 
kryptogamer även i ytterligare brandrefugier. En viss försämring kan ske i 
mikroklimatet i brandrefugierna inom planområdet beroende på hur mycket skog som 
gallras bort framför och ovanför branterna. 

Inom planområdet kan en viss negativ påverkan ske på två brandrefugier som kan vara 
potentiella lokaler för rödlistade kryptogamer. 

Inga eller obetydliga negativa konsekvenser bedöms uppstå för helhetsmiljön. 

Konsekvenser av 0-alternativ och fri utvecklings-alternativ  
Båda alternativen innebär oförändrad påverkan och inga särskilda konsekvenser. På 
lång sikt i takt med att skogen åldras, mer död ved uppstår och kryptogamer hinner 
spridas till området innebär detta positiva konsekvenser för gruppen.  
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HABITAT helhet/arealkrävande arter
Helhetsmiljö 2- 2- - 0 0 +
Brandområde (omr 3 och 4) 3- 3- 3- 2- 0 +
Område 4 4- 4- 4- 3- 0 +
inklusive störning
Helhetsmiljö 2- 2- - 0 0 +
Brandområde (omr 3 och 4) 4- 4- 3- 2- 0 +
Område 4 4- 4- 4- 3- 0 +
ej arealkrävande arter
Helhetsmiljö 0 0 0 0 0 +
Brandområde (omr 3 och 4) - 0 - - 0 +
Område 4 2- - 2- 2- 0 +
inklusive kumulativa effekter
Helhetsmiljö 3- till 4- 3- till 4- 3- 3- 2- -
Brandområde (omr 3 och 4) 4- 4- 4- 4- - 0
Område 4 4- 4- 4- 4- 0 +
Vattenmiljöer
Björrödsbäcken 0 till 2- 0 till 2- 0 till 2- 0 till 2- 0 + Mer kunskap om utsläppsmängder behövs
Mölndalsån 0 0 0 0 0 0 Mer kunskap om utsläppsmängder behövs
Skärsjön 0 till 3- 0 till 3- 0 till 2- 0 till 2- 0 + Mer kunskap om utsläppsmängder behövs
Stora Äntesjön 0 till 3- 0 till 3- - - 0 0 Mer kunskap om utsläppsmängder behövs
Yxsjön 0 till - 0 till - 0 0 0 0 Mer kunskap om utsläppsmängder behövs
ARTER helhetsmiljö, ej kumulativt
Storlom 4- 4- 0 0 0 0
Storlom, fågelskyddsområde - - 0 0 0 0
Fiskgjuse 0 till - - 0 till - 0 till - 0 0
Tjäder 2- till 3- 2- till 3- - till 2- - 0 0
Fisktärna 2- 2- 0 0 0 0
Fisktärna, landstigningsförbud 0 0 0 0 0 0
Sparvuggla 2- till 3- 2- till 3- - - 0 +
Pärluggla - till 2- - till 2- - - 0 +
Nattskärra 2- till 4- 2- till 4- + 0 0 -
Spillkråka - 0 - 0 0 +
Mindre hackspett - 0 - 0 0 +
Tretåig hackspett - till 2- - till 2- - - 0 +
Åkergroda 0 0 0 0 0 0
Bred paljettdykare 0 till 2- 0 till 2- 0 0 0 + Mer kunskap om utsläppsmängder behövs
Öring (Björrödsbäcken) 0 till 2- 0 till 2- 0 till 2- 0 till 2- 0 + Mer kunskap om utsläppsmängder behövs
Klockgentiana - - 0 0 0 0
Klotgräs 0 till 3- 0 till 3- 0 0 0 + Mer kunskap om utsläppsmängder behövs
Lavar, mossor och svampar 0 0 0 0 0 +
0 = ingen eller obetydlig negativ konsekvens (0-5 % minskning) 
- = måttligt negativ konsekvens (6-15 % minskning) 
2- = betydande negativ konsekvens (16-25 % minskning) 
3- = starkt negativ konsekvens (26-35 % minskning) 
4- = mycket starkt negativ konsekvens (>35 %)
+ = positiv konsekvens

Tabell. Sammanställning av konsekvensbeskrivning 
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