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Förord
Denna rapport om inventering och skötsel av den tätortsnära naturen i och runt Bollebygd har gjorts på
uppdrag av kommunstyrelsen. Rapporten är en första del och ett av underlagen till ett
kommuntäckande naturvårdsprogram som håller på att tas fram.
Ett av syftena med rapporten är att kartlägga natur- och rekreations värden i och runt tätorten och
föreslå lämplig skötsel för dessa om sådan behövs. Inventeringen visade att det finns många pärlor tätt
in på knuten. Var de finns kan man läsa om i rapporten och hitta på kartorna som finns sist som bilaga.
Rapporten ska också tjäna som ett underlag i planering av ny bebyggelse.
Till rapporten finns en folder som kortfattat beskriver närnaturen och innehåller en karta som visar
promenadvägar och utflyktsmål.
Arbetet genomförs med statligt bidrag för lokal och kommunal naturvård, LONA, och eget arbete av
kommunen. Rapporten är gjord av BioDivers Naturkonsult som ansvar för innehållet i rapporten.
Vi hoppas att rapporten inbjuder till trevlig läsning och fina promenader!

Bollebygds kommun
Ulla Henskog

Sammanfattning
Närnaturen där vi bor är en mycket viktig plats. Den påverkar vår hälsa, den är viktig för barn att röra
sig i, den ger oss upplevelser och rekreation, här kan vi lära oss om naturen, den kan berätta om
historien på platsen och den kan vara ett utrymme för sällsynta och hotade arter. Närnaturen är en
resurs som vi behöver upptäcka och som behöver komma med i planeringen av samhället. Genom
kunskap om den och rätt skötsel av den kan dess värde öka ytterligare.
Detta är en inventering av närnaturen i och runt samhället Bollebygd, en bedömning av dess natur- och
rekreationsvärden samt förslag till skötselåtgärder. Arbetet är gjort på uppdrag av Bollebygds kommun
och är delfinansierat av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.
Bollebygd ligger omgivet av mycket vacker natur där de två dalgångarna med Nolån och Sörån sätter
prägel på landskapet. Inventeringen visar att här dessutom finns områden med höga naturvärden och
hotade arter samt områden med höga pedagogiska värden och rekreationsvärden.
Det finns flera naturtyper som är särskilt intressanta i området. I åmiljöerna med omgivande
strandskogar i Sörån och Nolån finns öring samt fåglar som strömstare och forsärla. I lövträden intill
ån håller bl a den rödlistade mindre hackspetten till och på några platser hittas signalarter av lavar och
mossor som visar på äldre lövträdsmiljöer. Sörån är särskilt intressant bl.a. eftersom den hotade
flodpärlmusslan finns i ett mindre bestånd samt för att lygneröringen kan ta sig upp i ån. Längs åarna
finns flera sträckor med gång-/cykelvägar och mindre grusvägar som utnyttjas av många för
exempelvis promenader. Öring och flodpärlmussla gynnas av att vattenytan beskuggas och att
gömställen från överhängande grenar och nedfallna stammar uppstår. I de fall röjningar görs för att
öka sikten bör det göras med försiktighet och urskiljning. Sörån är rensad på stenblock och
restaurering genom att åter placera ut block skapar snabbt bättre förutsättningar för öring vilket även är
gynnsamt för flodpärlmusslan eftersom dess larver parasiterar på öringen.
Artsammansättningen i området tyder på att Bollebygd för ca 100 år sedan bestod av ett mer eller
mindre öppet kulturlandskap med blomrika slåtter- och betesmarker. Rester av detta landskap hittar
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man söder om Bollebygd i sluttningen ner mot och intill Sörån. I detta område hittas också de högsta
naturvärdena med torrängsflora av bl a rikligt med backsippa samt friskängar och fuktängar med bl a
grönvit nattviol och smörbollar. Hävdade blomrika sydsluttningar med gott om sandblottor och närhet
till betade våtmarker gör att området hyser en mycket intressant insektsfauna. Den rödlistade
violettkantade guldvingen har bl.a. hittats samt den, fram till 2005, enda kända lokalen i Västergötland
för det hotade guldsandbiet. Miljön talar för att fler rödlistade arter kan finnas i området. För dessa
arters fortlevnad är det viktigt med fortsatt hävd. Området har också höga estetiska värden och troligen
promenerar många på de mindre vägarna i området.
I området med betesmarker kring Sörån och i ett avslutat sandtag längre österut (Rinna-Getabrohult)
pågår, i ett långt framskridet skede, arbete med att ta fram en detaljplan. Syftet med planen är främst
att kombinera boende med rekreation genom att bygga en niohåls golfbana, öka tillgängligheten med
gång- och cykelvägar och ge plats för ett 50-tal nya bostadshus i sydsluttningen mot Sörån. Med en
medveten planering samt med rätt skötsel finns det dock goda möjligheter att bevara de högsta
naturvärdena. Hur golfbana, vägar och nya bostäder kan anpassas kommer att studeras närmare i
samband med utställningen av detaljplanen hösten 2005.
På flera platser i Bollebygd finns områden med vidkroniga ekar, vissa med ålder på upp till ca 150 år.
Dessa har höga estetiska värden och kan, när ekarna börjar utveckla stamhåligheter, hysa en intressant
fauna av exempelvis skalbaggar. I de flesta av dessa områden är ekarna igenväxta av andra träd och
behöver röjas fram för att inte skadas och på sikt dö.
Även parkträd som vid biblioteket, tingshuset och på flera andra ställen i samhället är intressanta
eftersom den kan hysa en artrik flora av lavar och mossor samt då de får stamhåligheter, en
intressantare fauna av exempelvis blomflugor och skalbaggar. I skolans närhet finns flera intressanta
pedagogiska miljöer; bl a åmiljöer, en korvsjö, alkärr, ravinmiljöer samt en damm där vanlig groda,
åkergroda och vanlig padda leker. Dammen kan förbättras genom att träd röjs så att den blir mer
solexponerad.
I centrala delarna av Bollebygd finns större naturområden med öppna fält, lövdungar, bäckraviner och
gott om stigar vilket tyder på att många rör sig i områdena. Genom att bl a gallra gran och göra
gallringar intill gångstigarna kan trädmiljöerna bli ännu attraktivare för promenader. Blomrikare
gräsytor kan skötas med målsättning att utveckla en större blomrikedom.
Det är också möjligt att anlägga dagvattendammar på några platser vilket kan både vara estetiskt
tilltalande samtidigt som de fungerar som naturliga renare av vattnet på sin väg mot åarna. Information
om närnaturen med dess arter är ytterligare ett sätt att uppmärksamma närnaturen som resurs.
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Inledning
Vissa saker finns så nära oss att vi kanske glömmer bort dem. Inte desto mindre kan de vara
ovärderliga för vårt välbefinnande. Vardagsnaturen eller närnaturen runt oss där vi bor och lever kan
vara en sådan sak. Ibland behöver vi stanna till för att betrakta det självklara så att vi förstår dess värde
och tar vara på det. Närnaturen är en resurs för människors, en kommuns och samhällets utveckling,
och ibland t.o.m. för ovanliga och hotade arter. Kunskapen om närnaturen måste därför finnas med i
planeringen av vårt samhälle.

Varför behövs närnatur?
En plats för hälsa
De flesta håller nog med om att det känns skönt i både själ och kropp när man på våren hamnar i en
vitsippsbacke, känner dofterna från blommorna och hör fåglarna sjunga. Blommande häggar och
lövträdens höstfärger drar också till sig uppmärksamheten. Promenader i en variationsrik och
tilltalande natur är viktig för livskvalitet och hälsa. Den viktigaste naturen för oss är den som vi har
alldeles intill oss, den som vi dagligen ser, upplever och enkelt kan gå ut i. Här kan vi följa
årstidsväxlingarna, ta vår dagliga promenad och här kan barnen leka.

Pedagogiskt lärorum
För barnen är en variationsrik närnatur särskilt viktig. Här skapas relationerna och förståelsen för
naturen med dess olika arter. Här kan barnen upptäcka gökärten, humlorna och stararna på egen hand.
Det har också visat sig att barnens lek och rörelse i naturen är viktig för deras motoriska utveckling
och inlärningsförmåga.
Närnaturområden intill skolor kan utnyttjas som mycket
värdefulla pedagogiska lärorum. Det är viktigt med en
variationsrik, spännande natur som stimulerar
nyfikenheten. Här bör finnas både lättillgängliga miljöer
och områden som får utvecklas fritt med exempelvis
kullfallna träd och hålträd där intressanta arter kan leva.

En länk till historien
Landskapet och naturen är den synliga länken till historien.
Genom att läsa landskapets formationer, sammansättningen
av arter och trädens utseende kan man säga mycket om hur
landskapet sett ut för flera hundra år sedan och hur det
utnyttjades av människorna. De upp till 150-åriga ekarnas
vida kronor som finns i Bollebygd säger att de under 1800talet växte upp i ett öppet kulturlandskap och att det under
följande år fortsatt stå i ett sådant landskap. De fina
ängsmarkerna med backsippor, svinrot och många andra
ängsväxter som finns mellan samhället och Sörån har en
ännu äldre, kanske 1000-årig, historia. Dessa ängsmarker
Slåttergubbe – en ört som växer på gamla slåtterär rester av ett gammalt kulturlandskap som dominerades
och betesmarker. När de två blommorna
av öppna blomrika slåttermarker och betesmarker som
”drängarna” som sitter på var sida om den
var utbredda under många hundra år i Bollebygd. Åarnas
mittersta slog ut var det dags för slåtter. Den
slingrande lopp, erosionsbranter, flodplan och dalgångar
hittades på tre platser vid Bollebygd.
som man ser i Söråns dalbotten berättar en ännu längre
mångtusenårig historia. Spåren i naturen kan läggas samman med rester från kvarnar och sågar,
stenbroar, torp och forntida boplatser så att en spännande bild av historien växer fram.

Biologisk mångfald
I tätortsnära natur kan det i vissa miljöer finnas en hög biologisk mångfald och även sällsynta och
hotade arter. En typ av miljö som t.o.m. har en av sina sista utposter kring bebyggda områden är gamla
ädellövträd. De riktigt gamla jätteträden är borttagna från skogsmakerna. Dessa ”urskogsträd” står som
rester kvar i exempelvis gårdsmiljöer, alléer, parker och kyrkogårdar. De kan också härbärgera en lång
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rad invånare av t ex skalbaggar som är beroende av gamla ihåliga ädellövträd – många av dessa
”urskogsarter” är idag hotade. På barken kan det växa sällsynta lavar och mossor. I Bollebygd finns
också ovanligt mycket gamla vidkroniga hagmarksekar i en kommun som för övrigt är starkt
grandominerad.
Runt Bollebygd finns flera andra miljöer med hög biologisk mångfald, mycket höga naturvärden och
rödlistade arter. Det man främst bör lyfta fram är artrika ängsmarker med bl a backsippa, svinrot,
grönvit nattviol och smörbollar med ovanliga insekter som violettkantad guldvinge och det hotade
guldsandbiet. Här finns också fina åmiljöer med häckande strömstare, öring och den hotade
flodpärlmusslan. Det finns även fina alsumpskogar och naturskogsartad lövskog och hagmarksekar
med den rödlistade mindre hackspetten samt ovanligare lavar och mossor.

Källa till kreativitet
Naturen har i tusentals år gett oss upplevelser och bilder som vi använt i t ex konst, poesi och
hantverk. Den har också gett oss berättelser som vi använt för att förstå tillvaron och oss själva. Det är
förmodligen fortfarande på det sättet; naturen runt oss är en viktig källa till inspiration och kreativitet
för människan.

Upptäck närnaturen i planeringen!
Närnaturen har flera stora värden och det är därför viktigt att kunskapen om närnaturen tas med vid
planeringen av samhällen. Naturen ger själva grundförutsättningarna för ett attraktivt boende och
rekreation. Förr var närnaturens förmåga att ge föda avgörande. Under årtusenden har detta styrt
människans bosättningar och odlingar. Även om vi idag inte längre är direkt beroende av närnaturen
för födoproduktion är det viktigt att insamla kunskaper om närnaturen innan vi planerar områden. Ett
område kan hysa många värdefulla resurser som är viktiga för rekreation, hälsa, kunskap, inspiration
och för den biologiska mångfalden. Genom att först inventera och undersöka områdena kan värdena
lyftas fram och tas till vara.

Var rädd om det som tar tid!
Generellt kan man säga att natur som tar lång tid att
utveckla har särskilt höga värden. En gräsmatta tar
ett par år att anlägga och en björkskog börjar se ut
som en björkskog efter ca 40 år. Även våtmarker
och dammar som kan hysa en hel del ovanliga och
intressanta arter kan skapas på några år. Däremot
tar det minst 100 år att skapa en välutvecklad och
artrik ängsflora med t.ex. svinrot, backsippor,
slåttergubbar och ängsvioler med alla de
insektsarter som är beroende av ängen. En ihålig
grov ek är en mycket viktig livsmiljö för bl a en
mängd vedlevande skalbaggar och lavar. För att
utveckla en sådan ek tar det minst 200 år. När arter
försvinner från ett landskap på grund av att
exempelvis lämpliga ängar eller gamla ekar
försvunnit tar det ännu längre tid för vissa av dessa
arter att återkomma, kanske många hundra år eller
t.o.m. tusentals år. Det är detta perspektivet man bör
ha när man väljer vilka områden som man
exploaterar eller bevarar, det som tar tid att
Strutbräken är en s.k. skoglig signalart. Den visar att
återskapa bör man vara rädd om.

det vuxit skog eller träd länge på platsen. Arten växer
på en plats vid Sörån.
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Den nära närnaturen
Närnaturen kan delas in i några olika typer utifrån hur de används eller hur nära närnaturen ligger. Det
är viktigt att det finns tillgång till natur som tilltalar människor alla dessa typer.

Vid huset-natur

I samhället-natur

Denna natur ligger alldeles intill
huset eller insprängt mellan husen.
Den kan bestå av både klippta
gräsmattor, planterade träd eller
mer ”vild” natur - helst i en
blandning. Denna natur ser man så
fort man tittar ut, när jag sätter mig
utanför huset och den kan användas
av små barn – därför är den särskilt
viktig. En variation av buskage,
träd och öppna ytor bör finnas.
Sikten är ofta god med halvöppen
terräng i närmaste omgivningen
och de flesta tycker nog det är
positivt om det finns vyer så att
man ser lite längre.

Lite längre bort finns natur som
man upplever när man t ex går
till skolan, bussen eller affären,
eller när man rastar hunden. Här
kanske de lite större barnen
bygger hyddor i någon
skogsdunge. Denna natur är
också mycket viktig för förskolor
och skolor för utflykter och som
studieobjekt. Det finns gott om
promenadvägar och naturen
består av en blandning av öppna
ytor, träd och skogsdungar, gärna
med vackra områden där man
kan stanna till eller sätta sig. Det
får gärna även finnas mer vilda,
orörda och ”ostädade” områden
där fåglar och andra djur trivs
och som inbjuder till utforskning.

Runt samhället-natur
Många tar lite längre promenader i omgivande natur runt
samhället. Här bör det därför finnas gott om lättgångna
stigar och en omväxlande natur med odlingslandskap,
lövskog och barrskog. Även denna natur är viktig som
utflyktsmål för t ex skolor och förskolor. Oftast upplevs
en varierad natur med betesmarker, blommande örter,
gamla träd, träddungar, varierad äldre och halvöppen
skog, rikt fågelliv, vatten och fina vyer som mest positivt.
Det är särskilt viktigt att ta vara på natur med höga
naturvärden eftersom den ofta är både vacker, spännande
och pedagogisk. Tilltalande och intressant natur är här
särskilt viktigt eftersom det inspirerar till promenader och
utflykter.

Kommun-natur
Även naturen i kommunen som
helhet är också på sätt och vis
närnatur. Här kan fin och
intressant natur locka till
cykelturer eller utflykter med
bilen. Även här bör man ha
tillgång till en varierad,
tilltalande och intressant natur
med odlingslandskap,
betesmarker, sjöar, vattendrag,
lövskog och barrskog.

Skötsel
Närnaturen behöver skötsel – annars slutar den i en tät skog ända inpå huset. Förr präglades närnaturen
starkt av människans näringsfång. Runt byn gick ett stängsel för att hålla ute betesdjuren som gick fritt
och betade på utmarken. Innanför stängslet, på den s.k. inägan, dominerade stora slåtterängar och
gamla lövträd som beskars för att ta vara på löv till vinterfoder. Här fanns också åkrarna. Inägorna
kunde säkert ofta vara ett parkliknande landskap med blommande ängar och tuktade gamla
ädellövträd. På utmarken gick som sagt betesdjuren vilket bidrog till att skogarna var öppna och ljusa.
Av någon anledning tycks de allra flesta människor tilltalas av gamla småbrutna kulturlandskap med
ängsmarker, betade marker, gamla grova ädellövträd, odlingsrösen, slingrande vägar, vatten mm.
Kanske är det ett kulturarv vi bär med oss eller kanske t.o.m. ett arv från människans vagga i Afrikas
savannlandskap. Hur som helst har denna typ av skötsel av landskapet i stort sett upphört. Ingen slår
längre ängarna eller vägrenarna med lie, betesdjuren som går på de små betesmarkerna, hagmarkerna
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och i skogen har försvunnit. På grund av bl a detta har landskapet de senaste hundra året genomgått
enorma förändringar. Markerna som hävdats under hundratals år har vuxit igen med sly, buskar och
ungskog och många av de gamla grova träden har avverkats. Istället har ett rationellt skött
produktionslandskap brett ut sig med stora åkermarker och produktionsskog av ung gran. Marken
däremellan har vuxit igen. På grund av detta är flera tusen av våra arter på stark tillbakagång och
många är hotade eller har redan försvunnit från vårat land.
Detta kan vara en av utgångspunkterna när man planerar skötseln av närnaturen. Vi befinner oss i ett
mellanland mellan produktionsmarkerna och som växer igen utan hävd. Samtidigt har vi en
mångtusenårig historia i ett halvöppet småskaligt landskap där vi fortfarande tycks trivas. Vi behöver
alltså sköta landskapet trots att vi inte behöver dess produktion av föda utan för att vi istället behöver
dess produktion av
välbefinnande och
rekreation. Vi bör också
försöka efterlikna det
gamla småbrutna
kulturlandskapet med
variation av hävdade
öppna eller halvöppna
marker, gamla grova
lövträd och dungar.
Förutom att det är
tilltalande kan också en
del av de hotade arterna
som är beroende av det
gamla kulturlandskapet
leva kvar. Vi behöver
också värna om
jordbrukaren eftersom
det är omöjligt att hålla
öppet alla marker och
skapa lämpliga miljöer
Gamla slåtter- och betesmarker växer igen. Årlig slåtter i aug-sep behövs för att
för många av de hotade
åtminstone en del av ängsfloran ska behållas. Vidkroniga ekar behöver friställas för att de
arterna utan de betande
inte ska tappa sina grenar och skadas. Bilden är från området söder om hembygdsgården.
djuren.
Här följer några exempel på åtgärder som kan gynna rekreation och/eller naturvård:
• Gallra längs stigar, gångvägar och intill hus för att ge ökad sikt och framkomlighet.
• Gallra för att gynna grövre lövträd. Gynna särskilt grövre ädellövträd.
• Röj gran till förmån för löv i lövskogsmiljöer.
• Röj och friställ igenvuxna solitärträd. Detta är särskilt viktigt med vidkroniga ekar eftersom de
annars snabbt skadas.
• Se till att det kommer upp efterträdare, helst av samma trädslag, till eventuella gamla träd på platsen.
• Spara gamla träd som har fått hålrum och partier med död ved. Spara stående döda stammar (torrakor
eller högstubbar) och grövre liggande träd (lågor) där det är lämpligt.
• Eventuellt hamlade (beskurna) träd bör om möjligt fortsätta att hamlas.
• Gynna blommande buskar och träd som är viktiga för insekter som t ex sälg, vide, rönn, oxel,
hagtorn, apel, nypon, hägg och lönn.
• Skapa variation med tätare buskage, öppna gräsytor, dungar och solitärträd.
• Skapa variation bland arter av träd och buskar och i ålderssammansättning.
• Utgå främst från de arter som redan finns på plats.
• Spara ”ostädade miljöer” för lek och/eller biologisk mångfald där det får utvecklas buskage,
död ved mm.
• Slå för att hålla öppet gräsytor. Förlägg slåttern senare under säsongen (aug-sep) på ytor med
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målsättning att skapa blomrika marker. Skapa mosaik med slagna ytor och blommande partier där
slåtter sker sent efter blomningen. Röj sly för att öppna upp igenväxande ytor med ängsvegetation.
• I områden med ängsvegetation bör om möjligt bete upprätthållas med lagom intensitet.
• På sandiga marker bör sandblottor upprätthållas eftersom skyddsvärda bin och steklar finns vid
Bollebygd. Dessa bygger sina bon i bar sandig mark. Här är det värdefullt att skapa områden som är
rika på blommande örter samt blommande buskar och träd där insekter kan söka föda.
• Anlägg småvatten.
• Röj runt beskuggade småvatten för att öka solexponeringen. Skapa större vattenspegel och djupare
vatten om vattnet är igenvuxet eller för grunt.
• Biotopförbättrande åtgärder kan göras för öring genom att skapa ståndplatser i stenröjda åavsnitt.
• Röj runt kulturmiljöer så att de blir synliga.

Information
Det är ingen tvekan om att närnaturen är viktig för vår hälsa och att den utnyttjas av många människor
för rekreation. Den är också mycket viktig för barn och skolor för att leka i och för att lära sig om
naturen. En mycket viktig del i arbetet och skötseln av närnaturen är därför kunskapsinhämtning och
kunskapsspridning. Genom att inventera och samla in kunskap om naturmiljöer och arter som finns i
området kan man få större förståelse och sammanhang. Kunskapen kan förmedlas på många sätt,
genom t ex hemsida, foldrar, kartor, skyltar, naturguidningar, skolmaterial och studiecirklar. När
kunskap och intresse ökar kan det inspirera till fler utflykter som i sin tur påverkar hälsan positivt.

Strategi
En medveten strategi är viktigt för att närnaturen som resurs ska lyftas fram och tas till vara.
Inventering

Områden med
naturvärden,
hotade arter?
Kulturhistoriska
miljöer?

Planarbete där
kunskapen tas
tillvara

Områden som används
för lek, har stigar, har
rekreationsvärden,
estetiska värden,
pedagogiska värden?

Skötselplaner och åtgärder
för att utveckla t.ex.
upplevelse- och
naturvärden. Prioritering av
områden.
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Information
kunskap

Uppdrag och syfte
Arbetet har gjorts av Peter Nolbrant, BioDivers Naturvårdskonsult, på uppdrag av Bollebygds
kommun och är delfinansierat av Naturvårdsverkets statliga bidrag till kommunal och lokal naturvård.
Syftet med inventeringen har varit att:
- inventera och presentera närnaturområden i och runt Bollebygd med naturvärden samt
intressantare arter.
- lyfta fram områden som kan vara särskilt viktiga för rekreation och pedagogik.
- föreslå åtgärder för att ta vara på och utveckla exempelvis naturvärden och rekreationsvärden.

Metod
Inventeringar av området har skett mellan februari och augusti 2005. Inventering av Nolån skedde den
4-5/2. Eftersom resultatet från Nolån skulle vara underlag för åtgärder under 2005 redovisas
inventeringsresultaten mer detaljerat i en särskild rapport (Nolbrant 2005) från detta område (område
11). Det övriga området inventerades 2/5, 13/5 och 30/5. Inventering av amfibier och vattenlevande
evertebrater skedde den 20/4. Kompletterande inventeringar av flora samt insekter skedde den 28/6,
30/6 och 3/8. Området som inventerades ses på nedanstående karta. Även Nolån ca 800 m västerut
utanför kartan innefattas i inventeringen. Uppgifter om tidigare inventeringar hämtades från bl.a.
Skogsvårdsstyrelsen, länsstyrelsen och ArtDatabanken. I samband med slutförandet av rapporten
tillkom uppgifter från Åke Karlsson, Västsvenska Entomologklubben som samlat in gaddsteklar i
kommunen under 2005, oberoende av denna inventering, bl.a. från betesmarkerna vid Sörån. Detta
material är till större delen ännu inte artbestämt.

© Lantmäteriet i Gävle 2006. Medgivande I 2006/225.

Område som inventerats 2005. Även Nolån ca 800 m västerut utanför kartan innefattas i inventeringen. Det fristående
området i öster inventerades 2006 vid inventering av de kommunägda skogarna.
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Artgrupper som eftersökts:
Kärlväxter
Lavar
Mossor
Vedlevande svampar
Vedlevande skalbaggar (observationer och fotografering)
Vattenlevande evertebrater (håvning i damm den 20/4)
Fjärilar (observationer och fotografering)
Vildbin (eftersök, insamling och fotografering den 3/8)
Fåglar
Amfibier (håvning i två dammar samt observationer)

Miljöerna har fotodokumenterats och finns sparade digitalt. En orginalkarta med inritade
områdesavgränsningar gjordes som sedan digitaliserats av Bollebygds kommun.
Vid inventeringen har ibland en tregradig skala använts för att ge en uppfattning om artens förekomst;
1 = enstaka/sporadisk, 2 = tämligen vanlig/tämligen spridd, 3 = mycket vanlig/mycket spridd
Vid naturvärdesbedömningen har en vedertagen fyrgradig skala använts (Naturcentrum, se bilaga).

Några begrepp
Rödlistade arter
Rödlistekategorierna är ett internationellt system som utarbetats för att bedöma risken för arters
utdöende. Arter som är hotade eller nära hotade upptecknas på den så kallade rödlistan. En nationell
rödlista har utarbetats och är nyligen uppdaterad (Gärdenfors 2005). Det finns även en global rödlista
som tar upp arter vilka hotas av global utrotning. Några av rödlistekategorierna är följande.
CR Akut hotad Critically Endangered. När arten löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en
mycket nära framtid.
EN Starkt hotad Endangered. När arten löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en nära framtid.
VU Sårbar Vulnerable. När arten löper risk att dö ut i vilt tillstånd i ett medellångt tidsperspektiv.
NT Missgynnad Near Threatened. När arten inte uppfyller något av ovanstående kriterier men är nära
kriterierna för sårbar.

EU:s habitatdirektiv och fågeldirektiv
Detta är en sammanställning av olika naturtyper och olika arter som länderna i EU har särskilt ansvar
att skydda (Cederberg & Löfroth 2000, Löfroth 1997). Ett av syftena är att bevara arter och
skyddsvärda naturtyper i ett sammanhängande europeiskt ekologisk nätverk av områden som kallas
Natura 2000. Sverige och EU som helhet har undertecknat FN-konventionen om skyddet av biologisk
mångfald som tillkom på den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992.

Skogliga signalarter
Vid skogsvårdsstyrelsen arbete med att peka ut skogsområden med särskilt höga naturvärden
(nyckelbiotoper) använder man bl a sig av skogliga signalarter (Norén 1995). Dessa visar på att
området har en lång historisk kontinuitet av träd, gamla träd eller död ved. För att signalarten ska fylla
sin funktion ska den vara någorlunda spridd, lätt att känna igen och se, endast finnas i områden med
historisk kontinuitet och visa att det med stor sannolikhet finns en koncentration av rödlistade arter i
området.

Indikatorarter för naturliga fodermarker
Vid ängs- och hagmarksinventeringarna som har gjorts i Sverige för att kartlägga förekomsten av de
kvarvarande ängsmarkerna har ”indikatorarter för hävdad ogödslad mark” använts (Naturvårdsverket
1987). Riklig förekomst av dessa arter indikerar alltså att marken har en lång historisk kontinuitet av
hävd genom slåtter och bete och att den inte gödslats. Igenväxning när hävden upphör och gödsling
slår ut ängsväxterna och gynnar konkurrensstarka växter som hundkäx och bredbladiga gräs.
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Resultat
Sammanfattande beskrivning av naturen vid Bollebygd
För att förstå varför naturen ser ut som den gör i Bollebygd behöver man titta tillbaka i historien. De
naturliga förutsättningarna har formats av inlandsisen och dess avsmältning för 10000 år sedan och
jordskorpans rörelser för miljontals år sedan.
Bollebygd ligger mycket vackert där två vattendrag, Sörån och Nolån, rinner samman. Söråns dalgång
är en s.k. sprickdal som uppstått genom tryck i jordskorpan för flera 100 miljoner år sedan. Med tiden
har det sönderspruckna berget eroderat ner och forslats bort av is och vatten. Även Storåns vackra
dalgång har ett mycket gammalt ursprung och har troligen mejslats fram av tidigare stora vattendrag
för miljontals år sedan. Under Bollebygd och i dalgångarna finns mäktiga sandlager som gett
förutsättningar för det numera kända källvattnet från kommunen. Dessa sandlager består av s.k.
isälvsmaterial som sedimenterat utanför isälvarnas utlopp i havet vid iskanten från den senaste
inlandsisen för ca 10000 år sedan.
Genom sitt strategiska läge med fiskrika vatten och troligen viltrika dalgång har området sannolikt
tidigt varit bosatt av stenåldersjägare. Området med de sandiga jordarna har senare förmodligen även
varit ypperligt för de första jordbrukarna som behövde lätta väldränerade jordar för sina åkrar. Det är
därför mycket möjligt att höjden där Bollebygd ligger tidigt användes för åkermark och slåttermark.
Samtidigt gav Söråns dalgång tillgång till mycket bra slåtter- och betesmarker med regelbundna
översvämningar som gödslade marken. Kombinationen av väldränerade åkermarker, slåttermarker som
översvämmas och fiskrika vattendrag har antagligen gett mycket goda förutsättningar för människan.
De naturgivna förutsättningarna tillsammans med människans betesdjur, slåtter och svedjebruk har
format landskapet och dess ekosystem. Efterhand som folkmängden ökade, framförallt under 1700och 1800-talet, kom människans brukande att påverka allt mer. Troligen har de sandiga jordarna varit i
de närmaste helt öppna med slåttermarker, betesmarker och åkrar. Det kan ha stått en del gamla

I sydsluttningen mot Sörån finns ett stort bestånd av backsippa och många andra ängsväxter. Orsaken till att
ängsvegetationen finns kvar här är en kontinuitet av bete eller slåtter under hundratals år.
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ädellövträd som hamlades på den s.k. inägomarken – den mark som stängslades in för att hålla ute
kreaturen och där byns åkrar och slåttermarker låg. Söråns dalbotten har troligen använts som
slåttermarker för att få det värdefulla vinterfodret. Även dessa områden var i så fall instängslade för att
hålla ute djuren innan skörden var bärgad. Överallt bredde ängsväxter som svinrot och slåttergubbe ut
sig. Backsippan trivs särskilt bra i betade sandiga marker och den har därför varit särskilt talrik och en
riktig karaktärsart i området. Även ljudkulissen var helt annorlunda mot idag. Trädlärkan sjöng sin
mjuka vemodiga sång över landskapet och på nätterna hördes nattskärrans surrande på höjderna medan
kornknarrens snärpande hördes från Söråns dalbotten. Även omgivningarna runt Bollebygd såg
annorlunda ut. Kreaturen gick löst och betade på utmarken och skogarna svedjades för odling och för
att förbättra betet. Skogarna var öppnare och ljusare men med många gamla träd, kanske var större
områden t.o.m. trädlösa.
I detta perspektiv är det spännande att delar av Söråns dalgång och norra sluttning ända fram tills idag
har betats och hävdats kontinuerligt. Det är möjligt att denna hävd har en tusenårig kontinuitet tillbaka
i historien vilket ger ett mycket högt naturvärde och gör det troligt att det förekommer flera
skyddsvärda arter i området. På dessa marker hittar man också backsippan i stor mängd tillsammans
med en rad numera mindre vanliga ängsväxter. Till och med trädlärkan hördes sjunga i området 2005.
Insektslivet är rikt och det hotade och numera mycket ovanliga guldsandbiet bekräftar områdets
historia och värden. Även den rödlistade fjärilen violettkantad guldvinge sågs i området. Detta område
med sina arter är alltså en rest av ett mycket gammalt och vida utbrett landskap i Bollebygd. Det är
troligt att här finns ytterligare rödlistade och undanträngd arter av t ex bin, grävsteklar och fjärilar.
En intressant iakttagelse är att det påträffas mycket lite skogliga signalarter i och runt Bollebygd.
(Skogliga signalarter är t ex lavar, mossor och kärlväxter som visar på att det finns en historisk
kontinuitet av skog eller gamla träd med höga naturvärden i ett område.) Detta styrker bilden av att
området har varit mycket öppet under en period. Möjligen har det funnits mer träd längs vissa
åsträckor. Däremot hittar man en hel del äldre ekar med en ålder runt 100 år. Vissa ekar kan vara ännu
äldre, upp emot 200 år. Ekarnas vidkroniga växtsätt visar att de vuxit upp i ett öppet kulturlandskap.
Inte heller på dessa ekar hittas signalarter vilket antyder att det för 50-150 år sedan saknats gamla
ädellövträd.
I slutet på 1800-talet och början på 1900-talet skedde stora förändringar inom jordbruket. Jorden
skiftades och byarnas splittrades när gårdarna flyttades ut till sina skiftade ägor. I och med nya
odlingsmetoder blev man inte så beroende av den stora ytan av slåttermarker. Därför övergick
slåttermarker till åkermark och betesmark. Senare under 1900-talet övergick man alltmer till bete på
åkervallar och många av de gamla betesmarkerna fick växa igen. Det är i denna tid som eken har fått
växa upp och breda ut sina kronor.
Åarna har haft en stor betydelse för människor i området. Öringen har säkert varit ett viktigt
komplement i hushållet. Senare har vattnet också utnyttjats som kraftkälla till kvarnar och sågar.
Längs Sörån låg exempelvis flera sågar. Sörån har också använts för flottning av timmerstockar vilket
är orsaken till att stenar röjts bort i vattnet. Åarna fortsätter att sätta prägel på landskapet och en lång
rad intressanta djur som öring, flodpärlmussla, strömstare, forsärla och mindre hackspett hittas i och
intill vattendragen. Insektslivet är rikt med exempelvis dagsländor, bäcksländor, trollsländor och
jungfrusländor som sin tur är föda åt fisk och fåglar.
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En hona av blå jungfruslända vilar intill Nolån. Arten är vanlig i ån. Nolån och Sörån som passerar Bollebygd sätter prägel
på landskapet.

Pågående planering som berör det inventerade området
I området med betesmarker kring Sörån och i ett avslutat sandtag längre österut (Rinna-Getabrohult)
pågår, i ett långt framskridet skede, arbete med att ta fram en detaljplan. Syftet med planen är främst
att kombinera boende med rekreation genom att bygga en niohåls golfbana, öka tillgängligheten med
gång- och cykelvägar och ge plats för ett 50-tal nya bostadshus i sydsluttningen mot Sörån. Delar av
området är sedan tidigare planlagt för industriområde. Huvuddelen av marken är i privat ägo och har
använts som grustäkter och för jordbruksändamål, på senare år mest för hästbete.
I den översiktliga miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts tidigt i planarbetet har man koncentrerat
sig på själva åmiljön. Vid den nu gjorda inventeringen av tätortsnära natur visade sig kringliggande
betesmarker hysa en mycket skyddsvärd insektsfauna, bl a guldsandbiet. Insektsfaunan gynnas av de
öppna sandiga betesmarkerna och en rik flora av blommande örter som sammantaget ger mycket höga
naturvärden. Även det gamla sandtaget som låg utanför inventeringsområdet verkade, vid ett hastigt
besök, ha en artrik stekelfauna och troligen höga naturvärden.
Områden som helt eller delvis berörs av planen i denna rapport är nr 4-9. Med en medveten planering
samt med rätt skötsel finns det dock goda möjligheter att bevara de högsta naturvärdena. Hur golfbana,
vägar och nya bostäder kan anpassas kommer att studeras närmare i det fortsatta planarbetet.
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Några särskilt intressanta naturtyper i Bollebygd
Åar och bäckar med närliggande trädmiljöer

21b
21a
21c
11

12

11

27

11
16

2
15

1

19
7

5d

4

8
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Nolån och Sörån och mindre tillflöden är markerade på kartan tillsammans med trädmiljöer längs vattendragen som är
intressanta.

Landskapet kring Bollebygd präglas av de två stora dalgångarna där Nolån och Sörån rinner. Åarna
rinner samman sydväst om samhället och får här namnet Storån. Dalgångar i sydvästlig riktning
fungerar som ledlinjer för sträckande fåglar. Under vår och höst kan man därför vissa dagar uppleva
ett intensivt sträck av en mängd fåglar av olika arter i Nolåns dalgång.
Vattendragen meandrar fram i dalgångarnas sandiga jordlager. Särskilt Sörån, i den öppna betade
dalgången söder om Bollebygd, visar upp mycket fina exempel på meandringar, erosionsbranter,
gamla åslingor och korvsjöar.
I åarna finns stationär öring. I Sörån har numera också den storvuxna lygneröringen möjlighet att ta
sig upp genom de trappor som finns vid Apelnäs och Bosgården. Lygneröringen utgör ett av Sveriges
fåtaliga bestånd av storvuxen sjölevande öring. Vid Grönkullen rivs just nu ett vandringshinder vilket
öppnar upp för lygneröringen så att ytterligare lekområden uppströms kan nås. I Sörån söder om
Hembygdsgården i Bollebygd finns fortfarande ett bestånd av den hotade flodpärlmusslan kvar (<100
ex). Musslorna kan bli över 200 år men som på många andra platser har beståndet slutat reproducera
sig. En mindre mussla på ca 5 cm sågs vilket åtminstone tyder på att någon reproduktion skett för ca
20 år sedan. Mussellarverna lever som parasiter på öringens gälar. Efter ett tag släpper larverna, faller
till botten och övergår till ett normalt musselliv. Bra vattenkvalitet och liten sedimenttransport som
kan hota att täppa igen bottnarna krävs för småmusslornas överlevnad. Öring, flodpärlmussla och
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många andra av åarnas vattenlevande djur gynnas
av träd som beskuggar vattenytan eftersom det ger
lägre vattentemperatur och högre syrehalt samtidigt
som träden ger skydd för fisken. Löv som tillförs ån
är basen i näringskedjan och är viktig för föda åt
småkryp som i sin tur är mat åt fisken. Träd som
faller i ån ger värdefullt skydd och ståndplatser åt
fisk. Stenblock i ån ger också viktiga ståndplatser
för fisken där de kan stå och vänta på att föda ska
passera. Sörån ser ut att vara rensad på stenblock
vilket gör att restaurering genom att placera ut
block snabbt skulle ge positiva effekter. Mängden
ståndplatser i form av stenar och stockar är en av
faktorerna som avgör hur tätt det kan vara mellan
öringreviren.
I åarna häckar drillsnäppa, forsärla, gräsand och i
Sörån även strömstare. Kungsfiskare hördes också i
Sörån vid två tillfällen i september 2005.

Flodpärlmussla, som både är uppsatt på den nationella
och globala rödlistan, finns i Sörån.

Många sträckor längs åarna och tillrinnande
småbäckar finns intressanta lövträdsområden med främst klibbal men också med bl a björk, asp och
ask. Ofta rinner bäckar och åarna i raviner och kantas av branter där lövträden fått stå orört en längre
tid. På vissa mindre områden ger skogen en känsla av urskog. Luftfuktigheten är hög vilket ger bra
förutsättningar för lavar och mossor och de gamla träden ger födosöksplatser och boplatser åt bl a den
rödlistade mindre hackspetten som finns i området. Mellan Boråsvägen och Sörån finns en sluttning
mot ån med blandskog som av Skogsvårdsstyrelsen är klassad som nyckelbiotop (en skogsmiljö där
det finns eller är goda förutsättningar för rödlistade arter). Ytterligare fyra områden med träd bedöms
emellertid ha nyckelbiotopskvalitet (tre längs Sörån och en längs Nolån).
Skötsel
För öring, flodpärmussla och många andra av vattendragens djur bör vattenytan vara beskuggad så
långt som möjligt. Kullfallna trädstammar som ligger i vattnet skapar värdefulla ståndplatser och
gömställen och bör därför sparas. Gamla träd, hålträd och torrakor bör sparas i åmiljöerna eftersom de
är mycket värdefulla för en lång rad arter. I Sörån kan biotopförbättrande åtgärder göras genom att
stenblock läggs ut i den rensade strömfåran så att ståndplatser för öringen uppstår. Vid vissa sträckor
vill man kanske öka sikten till vattendraget. Detta bör göras med försiktighet så att delar av
vattendraget fortfarande är
beskuggat och så att
gömställen i form av
överhängande grenar och
buskage finns kvar.

Spännande åmiljö med vacker
stenvalvsbro i Sörån nedanför
Hembygdsgården.
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Ekmiljöer

21a
22
23
20
24
1
19

18

2
5
9c
9b
9a
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Miljöer med äldre ekar eller enstaka vidkroniga ekar är markerat på kartan.

På flera platser finns miljöer med ekar, antingen enstaka
träd, grupper eller större områden. Åldern på träden
varierar men många ligger på 80 till ca 150 år. De
grövsta har en omkrets på över 3 m – en gräns man
brukar använda då man börjar tala om jätteträd, vilka är
särskilt värdefulla. Ekarna har i de flesta fall vida
kronor vilket visar att de vuxit upp i en öppen miljö.
Vissa ekar har också börjat utveckla grov skrovlig bark,
stamhåligheter och partier med död ved vilket gör dem
särskilt värdefulla för många arter. Eken är det
artrikaste av våra trädslag. På bark, löv och inne i
trädets håligheter kan hundratals arter av lavar, mossor,
svampar, skalbaggar, fjärilar, blomflugor mm leva och
föröka sig. De allra intressantaste träden är de som får
en stamhålighet där det i bottnen ligger så kallad mulm
(en kompost av söndersmulad rötad ved, fågelbon mm).
Mulmen är hemvist för en stor mängd olika
skalbaggsarter och andra småkryp varav många är
sällsynta och rödlistade.
En värdefull vidkronig ek vid hembygdsgården med partier av död ved som är viktigt för vedlevande insekter. Notera det
nyligen uthackade boet av större hackspett och spånhögen på marken.
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Många av dessa arter som kräver riktigt gamla ekar med skrovlig bark och ihåliga stammar är numera
hotade i Sverige eftersom ekarna huggits ner eller vuxit igen och dött. En stor del av exempelvis
lavarna och de vedlevande skalbaggarna behöver solexponerade stammar för att trivas. Även
solexponerade döda träd och grenar är mycket värdefulla för vedlevande skalbaggar.
Gamla ekar som stått öppet är mycket känsliga för igenväxning. Vid igenväxning dör först de nedre
grenarna och om igenväxningen blir kraftig dör hela trädet. Därför är det viktigt att röja runt ekar som
tidigare stått fristående eller i glesa hagmarksliknande bestånd för att de ska fortsätta vara vitala och
behålla sina vackra kronor.
Skötsel
Vidkroniga ekar behöver röjning så att trädkronan har ett avstånd från på minst ca 4 m till andra
trädkronor (om de inte utgörs av andra skyddsvärda ekar). Hålträd, döda grenar och döda grova
stammar bör sparas så långt som möjligt. Om igenväxningen är mycket kraftig bör röjningen göras
etappvis under några år för att inte skada eken och dess invånare.

Ängsmarker
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Fina exempel med ganska stora områden med välhävdade artrika betesmarker finns söder om Bollebygd i Söråns dalgång.
Små igenväxande fragment av de gamla ängsmarkerna finns kvar på utspridda ställen inne i Bollebygd.

Bollebygd har tidigare bestått av odlingslandskap med åkrar, slåtterängar och betesmarker.
Slåtterängar och naturbetesmarker är en av våra allra artrikaste miljöer med en mycket stor mängd
blommande örter, gräs och en mycket artrik insektsfauna av fjärilar, vildbin, blomflugor, skalbaggar,
gräshoppor m fl. Även många fåglar trivs i det äldre kulturlandskapet. För att markerna ska behålla sin
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artrikedom krävs hävd i form av slåtter och bete och att
markerna inte gödslas. I annat fall tar ett fåtal
konkurrensstarka växtarter över och slår ut
ängsväxterna. Eftersom slåtter- och betesmarkerna
övergetts och vuxit igen, gödslats för att ge bättre bete,
övergått till åkermark, planterats med skog eller
bebyggts finns endast fragment kvar av denna artrika
miljö. Inne i Bollebygd finns sådana rester kvar om än
under stark igenväxning. Längs Sörån finns däremot
fina och bitvis fortfarande välhävdade betesmarker kvar
med rikligt med backsippor och svinrot samt många
andra ängsväxter som grönvit nattviol och smörbollar.
Här flyger också den rödlistade violettkantade
guldvingen och den rödlistade törnskatan häckar. Även
den numera mycket ovanliga trädlärkan hördes sjunga i
området. Guldsandbiet har en population i området
(enda kända i Västergötland fram till 2005). Arten är
hotad och behöver välbetade sandiga solvarma områden
där det blommar rikligt med ängsvädd – en miljö som
numera är mycket sällsynt. Även det hotade
väddsandbiet har setts i området.

Svinrot växer rikligt i sydsluttningen mot Sörån

och finns även nere på flodplanet. Arten är en
Skötsel
god indikator för gamla slåttermarker.
Det är viktigt att hävden i områden med ängsväxter och
värdefull insektsfauna upprätthålls. Detta gäller både
torrängar och våtmarker. Bete gör att konkurrenssvaga ängsväxter gynnas. Trampet skapar erosion och
sandblottor som är nödvändiga för hotade bin och andra steklar som finns i området, där de kan gräva
ut sina bon. Trampet ger också förutsättningar för växternas frögroning. För både fjärils- och
bifaunans skull är det värdefullt att vissa partier inte betas lika hårt utan att det får blomma rikligt med
örter av olika slag. För de hotade biarterna guldsandbi och väddsandbi är det viktigt med rik förekomst
av ängsvädd och åkervädd. Dessa partier bör därför inte slås innan blomningen är helt över.

Grönvit nattviol är en orkidé som växer nere på
Söråns flodplan.

På marker där bete inte kan ske kan
ängsvegetationen till åtminstone delar behållas
genom slåtter av marken vid upprepade tillfällen.
Detta bör ske först i augusti eller ännu senare i
partier med vädd till dess blomningen är över. Vid
skötseln är det lämpligt att skapa mosaiker med
slagna ytor och ytor som får stå längre. Det slagna
gräset bör få torka och fröa av sig och därefter
samlas ihop och föras bort. Senare på hösten bör
slåttern upprepas så att kvävande vegetation tas
bort så långt det är möjligt inför vintern. Observera
att endast slåtter inte ersätter djurens betande och
tramp i de värdefullaste ängsmarkerna. Åtgärder
kan därför behöva göras för att skapa nya
sandblottor som gynnar den hotade insektsfaunan
och konkurrenssvaga växter. Röjning av sly och
träd kan behöva göras på platser där igenväxning
skett. Blommande buskar och träd som sälg, vide,
nypon, rönn, oxel, hägg, apel, lönn m.fl. bör sparas
eftersom de är mycket viktiga födoresurser för
t.ex. vildbin. Död ved, både stående och liggande i
olika dimensioner bör lämnas eftersom de bebos
av vedlevande skalbaggar vars hål i sin tur ger
boplatser för steklar av olika slag.
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Våtmarker
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Bäckraviner med källmiljöer, korvsjöar, sumpskogar och en grävd damm utgör värdefulla våtmarksmiljöer i området.

Längs åar och bäckar förekommer en del våtmarker av olika slag. Längs Sörån finns flera fina
exempel på korvjöar (avsnörda åslingor) som är mer eller mindre igenvuxna. Vid bäckar och Sörån
finns även några exempel på alsumpskogar. I sumpskogar skapas på kort tid gott om död ved och
dessa miljöer är därför värdefulla för den
rödlistade mindre hackspetten och många
andra hålhäckande fåglar. Andra
våtmarksmiljöer är källmiljöer som
skapas av utträngande grundvatten i
raviner och sluttningar. Vid skolan finns
även en grävd damm av okänt ursprung. I
denna damm hittades lekande åkergroda,
vanlig groda och vanlig padda. Det är
värdefullt med en variation med
solexponerade och beskuggade
småvatten. Solexponerade småvatten och
våtmarker är emellertid särskilt artrika
och lämpliga för grodor och salamandrar
samt hundratals arter av vattenlevande
småkryp som dykare, buksimmare,
En ung vanlig groda som sitter i bäckravinen vid Erikstorp.
trollsländor, nattsländor, dagsländor m fl.
Dessa våtmarker producerar föda för
exempelvis ladusvalor, hussvalor och
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många andra fåglar samt fladdermöss. Solexponerade vattensamlingar som inte torkar ut under
sommaren innehåller mycket lite stickmyggor eftersom de föredrar beskuggade vatten som torkar ut
periodvis under sommaren.
Skötsel
Småvatten i odlingslandskap och parkmiljöer bör till stor del hållas solbelysta. Grunda våtmarker där
det finns betesdjur bör betas eftersom en intressant flora och fauna kan utvecklas. Däremot bör
sumpskogsmiljöer lämnas orörda. Det är värdefullt om gamla träd och död ved får utvecklas. Ibland
kan gran i lövsumpkogar behöva röjas. Det är vikigt att våtmarkernas hydrologi inte förstörs genom
dräneringsrör eller diken. Om vattennivån sänkts kan den om möjligt återställas genom igenläggningar
av diken.

Anläggningar av dagvattendammar
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På kartan syns förslag till områden där det kan vara möjligt att anlägga dagvattendammar.

Under senare år har man på många orter anlagt dagvattendammar. Dessa fungerar som
utjämningsmagasin som gör att dagvattennätet hinner svälja tillrinnande vatten då allt mer hårdgjorda
ytor (asfalt och tak) anläggs i områdena. Dagvattendammar fungerar dessutom som
reningsanläggningar av dagvattnet som tar med sig föroreningar från bl a vägarna. Dessutom kan
dammarna gynna djurlivet genom att de är lämpliga för bl a grodor, salamandrar och trollsländor.
Genom att dagvattnet blir synligt (och även föroreningar som eventuellt släpps ut) ökar medvetenheten
om att använda miljövänliga produkter och att förhindra utsläpp.
På ovanstående kartbild har några områden som kan vara lämpliga för anläggningar av dammar
markerats.

23

Parkträd
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Vid biblioteket och tingshuset finns miljöer med samlingar av äldre ädellövträd som är värdefulla för lavar, mossor och
insekter. Äldre värdefulla ädellövträd står på många fler ställen i gatumiljöer och i trädgårdar.

Träd med höga naturvärden står ofta i kulturmiljöer som i parker, alléer, gårdsmiljöer och kyrkogårdar.
Här har de tillåtits bli riktigt gamla och det kan finnas en historisk kontinuitet av gamla ädellövträd
långt tillbaka i tiden. På träden växer det ofta en rik flora av lavar och mossor och det kan även växa
sällsynta arter. När träden får grenhål eller partier med bar död ved börjar de bli bostäder åt insekter
som skalbaggar, blomflugor och steklar vars larver lever i trädet.
I centrala Bollebygd står det på flera platser gamla
ädellövträd av lönn, lind och alm. Två lite mer
sammanhängande områden finns vid biblioteket och
vid det gamla tingshuset. På träd vid biblioteket
växer den tidigare rödlistade silverlaven. Laven finns
på ytterligare ädellövträd i trädgårdar i Bollebygd.
Skötsel
För lavar, mossor och vedlevande insekter är det
värdefullt om träd med håligheter och partier av död
ved på stammen får stå kvar så länge det är möjligt
på lämpliga platser. Om trädet riskerar att bli
instabilt kan man kapa övre delarna av kronan.
Silverlav hittas på en del parkträd inne i Bollebygd.
Den känns igen på de släta och ljusgrå loberna.
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Särskilt intressanta och skyddsvärda arter i området
Guldsandbi Andrena marginata
Den funna lokalen i betesmarkerna vid Sörån var fram till 2005 den enda kända i Västergötland. Få
lokaler är numera kända i Sverige och med okänt mörkertal uppskattar man att antalet lokaler inte
överstiger 100 stycken. Biet behöver betade sandiga marker intill vattendrag och söker föda endast i
vädd. Kolonierna grävs ner i sandiga blottor som uppstår genom erosion från t.ex. djurtramp. Hästbete
är mycket bra eftersom de oftast lämnar vädden. På grund av att dessa marker minskat mycket kraftigt
och idag är en sällsynthet är guldsandbiet en hotad art som är upptagen som sårbar (VU) på rödlistan.
Guldsandbiet är lätt att känna igen på sin helt bärnstensfärgade bakkropp, se sidan 24 (kontrollbestämd
av Björn Cederberg, ArtDatabanken, SLU). I marker där biet trivs finns det troligen fler ovanliga och
rödlistade insekter.
Ett åtgärdsprogram för guldsandbiet och väddsandbiet håller på att
tas fram av Naturvårdsverket tillsammans med ArtDatabanken.
Lokalen i Bollebygd kommer i framtiden att följas upp och
inventeras inom ramen för åtgärdsprogrammet.

Väddsandbi Andrena hattorfiana
Väddsandbiet är ytterligare ett bi som är klassat som sårbar (VU)
och som har hittats i betesmarkerna vid Sörån 2005 (Åke Karlsson,
Västsvenska Entomologklubben). Detta bi lever, likt guldsandbiet,
främst i sandiga torrängsbiotoper och samlar endast pollen från
åkervädd. Arten har även hittats ca 2 km västerut vid Forsa.

Violettkantad guldvinge Lycaena hippothea

Väddsandbi sittande i åkervädd.
Foto: Åke Karlsson

Denna fjäril är på tillbakagång i stora delar av sitt utbredningsområde och har försvunnit från Holland
och stora delar av Nordtyskland. Även i Sveriges kulturmarker har den minskat kraftigt och är därför
rödlistad (NT). Violettkantad guldvinge föredrar blomsterrika, friska eller lätt fuktiga marker gärna
intill blöta översilningsmarker. Lämplig miljö finner den på Söråns betade flodplan med gott om små
våtmarker. Enligt litteraturen saknas arten i sydvästra Sverige, vilket gör lokalen särskilt intressant.

Flodpärlmussla Margaritifera margaritifera
Flodpärmusslan lever endast i rinnande vatten med grus- sten- eller sandbottnar. Vattendraget bör vara
omgivet av skuggande träd och det får inte finnas gyttja eller organiskt material på bottnen. Musslans
larver lever som parasit på öring eller lax i upp till 10 månader. Därefter släpper den lilla musslan och
sätter sig i en lämplig botten. Det är väldigt sällsynt att populationerna i södra Sverige numera
reproducerar sig. Orsaken till detta är oklar. Det kan bero på försämrad vattenkvalité, försurning,
dammbyggnader eller skogsavverkningar längs vattendrag som leder till ökad transport av organiskt
material. Ett bestånd på mindre än 100 individer finns i Sörån söder om Bollebygd. Flodpärmusslan är
upptagen på den nationella rödlistan som hotad (sårbar, VU) och även på den globala rödlistan som
starkt hotad (EN). Den är också upptagen i EU:s habitatdirektiv samt fridlyst.

Mindre hackspett
Vår minsta hackspett som i sitt revir behöver stora områden med lövträd. Särskilt värdefulla miljöer är
strandskogar med al, sumpskogar och miljöer med gamla ädellövträd och gott om döda träd och
högstubbar. På grund av att lövträdsandelen och mängden gamla lövträd i skogen har minskat har den
mindre hackspetten minskat i antal och är därför upptagen på rödlistan (NT). Den mindre hackspetten
är en nyckelart eftersom de bohål den hackar ut blir bostäder för en rad andra småfåglar som mesar
och flugsnappare. Den numera rödlistade entitan (NT), som hördes i ekområdet söder om
hembygdsgården, använder sig alltså av hackspettens hål. Den mindre hackspetten hördes vid ett
alkärr vid Bollebygdsskolan och i en sumpskog intill betesmarkerna vid Sörån.

Törnskata
En fågel som häckar i halvöppna insektsrika naturbetesmarker. En familj med ungfåglar sågs vid
betesmarkerna vid Sörån. Arten har minskat starkt i takt med att naturbetesmarkerna försvunnit och är
därför rödlistad (missgynnad, NT) och dessutom upptagen i EU:s fågeldirektiv.
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Trädlärka
Trädlärkan är numera mycket ovanlig häckfågel. Den var för 150 år sedan vanlig i halvöppna
hedlandskap och torra sandiga betesmarker. Arten är upptagen i EU:s fågeldirektiv. Fågeln hördes
sjunga under häckningstid vid travbanan nere på Söråns flodplan.

Kungsfiskare
Den mycket vackra och hotade (VU) kungsfiskaren hördes vid ett tillfälle i slutet av augusti i Sörån.
Dessutom hördes den senare under hösten i Sörån vid Grönkullen utanför inventeringsområdet. Arten
gräver bon i erosionsbranter vid åar. Lämpliga häckningsmiljöer bedöms inte finnas inom det
inventerade området längs Sörån. Möjlighet till häckning kan eventuellt finnas i Nolån.

Hasselmus
Denna näpna mus har observerats under 1980-talet intill bebyggelsen sydost om Björnskogsvallen och
det är mycket möjligt att den finns kvar i området. Arten trivs i solvarma sydvända buskrika
sluttningar där den klättrar och bygger bon i buskagen. Den är numera struken från rödlistan.

Åkergroda
Åkergrodan är fortfarande vanlig i Sverige men har minskat kraftigt på kontinenten och är därför
upptagen i EU:s habitatdirektiv. Liksom alla våra övriga groddjur är den fridlyst. Den hittades lekande
i dammen vid skolan.

Lygneröring
Lygneröringen utgör en av Sveriges fåtaliga populationer av storvuxen sjölevande öring. Den vandrar
upp i Storån med biflöden för att leka. Sedan trappor har byggts har den möjlighet att gå upp i Sörån
söder om Bollebygd. Nu håller man även på att ta bort vandringshindret vid Grönkullen så att
lekområden kan nås ytterligare uppströms.

Grönvit nattviol
Denna orkidé växte vid Söråns betesmarker. Liksom alla våra övriga orkidéer är den fridlyst över hela
Sverige. ”Det är förbjudet att inom landet plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada vilt
levande exemplar av denna art. Det är också förbjudet att ta bort eller skada frön eller andra delar
från denna art.”

Backsippa
Backsippan växte mycket rikligt i den sydvända branten längs Sörån. Något enstaka exemplar sågs
även i dalbotten på betesmarken vid Sörån. Backsippa är fridlyst i Västra Götaland med samma
föreskrifter som för grönvit nattviol. Inget annat större bestånd är känt från kommunen.

Smörbollar
Dessa växte rikligt vid
betesmarken intill Sörån. Även
smörbollar är fridlysta i Västra
Götaland.

Silverlav
Denna lav var tidigare rödlistad.
Arten har sin huvudutbredning i
sydvästra Sverige och växer på
äldre ädellövträd, oftast i
odlingslandskap och i samhällen.
Arten verkar ha ökat i antal
troligen på grund av minskat surt
luftnedfall och är därför struken
från rödlistan. Den växer bland
annat i allén vid biblioteket, vid
Nolåns trädridå väster om
Bollebygd och på ytterligare fler
ställen i trädgårdar och på
parkträd i samhället.
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De ovan nämnda arterna som setts under inventeringen 2005 har markerats
på kartan för att ge en uppfattning om fördelningen i området.
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Områden med naturvärden
Områden med högsta naturvärde, klass 1

6
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De betade sandiga sydsluttningarna har högsta naturvärde, klass 1. Denna typ av miljö som hävdats ända fram till idag är
mycket ovanlig. Även det betade flodplanet med gott om våtmarker och små erosionsbranter kan ingå i ett klass 1-område.

Söder om Bollebygd i Söråns dalgång ligger ett gammalt kulturlandskap där delar troligen hävdats
kontinuerligt under hundratals år fram till idag. I området finns välhävdade torrängar rikligt bevuxna
av bl a backsippor. Söder om ån finns en ängsmark där
det bl.a. växer smörbollar, grönvit nattviol och
slåttergubbe. Sörån har skapat mycket intressanta
landskapsformer och erosionsbranter i den sandiga
marken. Vid ån i betesmarkerna finns en hel del
våtmarker i form av gamla avsnörda åslingor samt
källmiljöer norr om ån. Längst i sydost finns en
sumpskog i en korvsjö. Åmiljön med öar och gamla träd
skapar också intressanta områden för trädlevande lavar
och vedlevande skalbaggar. De sydvända välhävdade
blomrika och solexponerade betesmarkerna med gott om
sandblottor som skapats av de betande hästarna ger en
mycket intressant och värdefull miljö för ovanliga
insekter. Det hotade guldsandbiet hittades i området och
Den fram till 2005 enda kända lokalen i
ytterligare en hotad art, väddsandbiet har hittats (Åke
Västergötland av det hotade guldsandbiet
Karlsson). Den rödlistade fjärilen violettkantad
hittades vid Bollebygd. Här födosöker den i
guldvinge sågs flyga med flera exemplar vid den södra
ängsvädd som den är beroende av (område 6).
ängsmarken. Intressanta fåglar noterades också som den
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numera mycket ovanliga trädlärkan och häckning av den rödlistade törnskatan. I sumpskogen hördes
den rödlistade mindre hackspetten och laven glansfläck (signalart) växer på klibbal vid ån i sydost.
Det är numera mycket sällsynt med välhävdade blomrika och solvarma marker med gott om
sandblottor där det finns förutsättningar för ovanliga vildbin, grävsteklar och vägsteklar att gräva ut
sina bon. Förekomsten av guldsandbi och väddsandbi visar att området har mycket hög klass. Delar av
området, som den norra delen av området, där flest guldsandbin sågs, bör därför klassas som ett
område med högsta naturvärden, klass 1. Den stora variationen i området med välhävdade solvarma
betesmarker, sandblottor, sandiga vägrenar, erosionsbranter, åmiljö, korvsjöar, våtmarker, sumpskog
och strandskogar inom ett nära avstånd till varandra kan emellertid ge området som helhet högsta
naturvärde, klass 1. Många arter är beroende av småskaliga mosaiklandskap. Guldsandbiet behöver
solexponerad sandig bar jord där de bygger bo, närhet till vatten och näraliggande blomrika marker
med ängsvädd där de söker föda. Det är mycket troligt att det finns ytterligare ovanliga och rödlistade
gaddsteklar i området. Stekelfaunan och särskilt bifaunan i området bör inventeras noggrannare.
Området ingår i en detaljplan med bostäder och golfbana (se sidan 16).

Områden med mycket höga naturvärden, klass 2
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Flera områden med ängsmarker och trädbevuxna åmiljöer längs Sörån har mycket höga naturvärden, klass 2.

Några av de intressantaste områden i det tidigare beskrivna området ges var för sig naturvärdesklass 2,
mycket höga naturvärden. Detta gäller den fuktigare betesmarken med grönvit nattviol samt
sumpskogsmiljön i söder.
Längst i väster nedanför hembygdsgården finns en mycket vacker och intressant åsträcka som omges
av gammal alskog. Här finns ett bestånd av den hotade flodpärmusslan.
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Längst i öster finns ett kvillområde där Sörån delar upp sig i flera åfåror. Här finns fuktig skog,
torrakor med gott om hackspetthål och rikligt med laven glansfläck (signalart). En igenväxande
betesmarker med blommande örter som strätta och älggräs skapar variation i området och ger föda åt
skalbaggar och andra insekter. I söder växer ädellövträd med bl a en jätteek. Här hittas också
signalarten fällmossa. Utsikten från gångvägen i söder är dessutom fin.

Områden med höga naturvärden, klass 3
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Både längs Nolån och Sörån finns åsträckor samt omgivande ekområden och ängsmarker med höga naturvärden, klass 3.

Längs Nolån finns några strömmande och forsande partier där det finns ståndplatser i form av stenar
vissa områden med lekgrus för öring. Längst i söder vid Nolån finns en hög och kraftigt lutande
erosionsbrant med en djupare sidoravin som är bevuxen med lövskog. Även om det inte påträffas så
mycket skogliga signalarter är mängden äldre lövträd och mängden död ved stor vilket ger höga
naturvärden.
Söder om hembygdsgården breder ett större område med äldre ek ut sig. Den västra delen är öppnare
med hagmarkskaraktär (finns noterad i länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering). Här hittas en
del slåttermarksväxter som slåttergubbe och svinrot. Den grövsta eken i området har en omkrets som
överskrider 3 m. Något enstaka hålträd förekommer också. Mängden skogliga signalarter är liten,
endast en mindre mängd fällmossa och trubbig fjädermossa hittades.
Sörån är rensad på sten, troligen på grund av tidigare flottning. Genom att åter placera ut block som
ligger i åns strandkant kan man snabbt skapa fler ståndplatser för öringen. Några sträckor kantas av
intressantare skog av varierat slag som är intressant. I det öppna beteslandskapet ligger flera gamla
åslingor med våtmarker.
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Områden med vissa naturvärden, klass 4
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Områden med vissa naturvärden, klass 4 finns spridda i Bollebygd.

I denna klass hamnar övriga
åsträckor som inte tagits upp
tidigare, skogsbevuxna
bäckraviner, igenväxande
ängsmarker där det
fortfarande finns kvar
ängsvegetation, vissa
lövträdsmiljöer med lite större
inslag av grövre träd och ekar
samt parkmiljöerna med lite
äldre ädellövträd.

Vitsippor i bäckravinen vid
Erikstorp (område 21a).
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Kulturhistoriska objekt
Vid inventeringen noterades även kulturhistoriskt intressanta miljöer. Fyra vackra stenvalvsbroar finns
i området längs Sörån och Nolån. I en sidobäck till Nolån, nordost i området, hittades stenlämningar
som möjligen kan vara rester av en skvaltkvarn. I Sörån har flera sågverk legat. Spår av detta kan ses
på flera ställen. Utöver dess miljöer är förstås ängsmarkerna, som behandlats tidigare, värdefulla
kulturhistoriska miljöer.

S
#
S
#

S
#

S
#
S
#
Fyra fina stenvalvsbroar finns i Nolån och Sörån. I en sidobäck till Nolån hittas rester av en damm.

Områden särskilt värdefulla för rekreation
Områdena som ritats in på kartan bedöms ha särskilt stort värde för rekreation. Det är svårt att göra en
objektiv bedömning och det finns säkert fler områden som är viktiga och som utnyttjas mycket.
Generellt har åmiljöerna mycket stort värde för rekreation, upplevelser och landskapsbild. Längs både
Nolån och Sörån går gångvägar, det betade området vid Sörån bjuder på fina vyer och backsipporna
kan upplevas på våren. Vissa åmiljöer är mer svårtillgängliga men bjuder på spännande upplevelser för
dem som uppsöker platserna. Inne i Bollebygd finns större områden med lövskogsdungar och öppna
ytor i ett kuperat landskap med gott om välgångna stigar. Här leker barn och bygger kojor. I nordost
finns en västvänd ostsluttning med en ekbacke där man har en mycket fin utsikt over Nolåns dalgång.
Här finns en smalare gallrad lövträdsridå mellan husen och granskogen som är ett exempel på
värdefulla öppnare skogmiljöer intill bebyggelsen. Runt Bollebygdsskolan finns flera värdefulla och
pedagogiska miljöer som själva ån, en damm, en korvsjö, en bäckravin, en alsumpskog, en
lövträdskulle och en erosionsbrant vid ån. Här finns ett bl a lekande groddjur, många intressanta
småkryp i dammar och åar samt ett rikt fågelliv.
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Områden som har bedömts vara särskilt värdefulla för rekreation.

Ett litet
grönområde bland
husen mellan Övre
och Nedre
Sörgården.
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Områden med naturvärden – beskrivningar och förslag till skötsel
Områden med naturvärden har numrerats 1-27. Vissa områden är uppdelade i delområden (1a, 1b osv).
På sidorna 17-32 finns temakartor där man kan se var områdena är belägna. Ytterligare tre kartor finns
sist i rapporten. På karta Tätortsnära natur anges områdenas naturvärden enligt vedertaget
klassningssystem. På karta Tätortsnära natur – inventerade områden visas alla delområden med sina
nummer samt översiktligt inventerade områden som getts beteckningarna a-ö. Den sista kartan visar
promenadvägar.

1. Sörån - kvillområde, beteshage och erosionsbranter i öster

Det vackraste partiet i området. På klibbalarna längs åsträckan växer rikligt med laven glansfläck som är en signalart.

Längst i öster av den undersökta sträckan av Sörån finns en mycket vackert och intressant område. Ån
rinner här over ett stenigt och flackt område (1a) och delar upp sig i ett flertal småbäckar (s.k.
kvillområde). Gamla stensättningar som finns vid vattendraget tyder på att det tidigare förekommit
någon form av utnyttjande av vattnet. Åfåran ser ut att vara rensad på stenblock nedströms området.
Medelålders klibbal dominerar i området men en hel del ask och lönn samt lite alm och gran
förekommer också. På klibbalarna växer rikligt med laven glansfläck (signalart) och på en död al
växer alticka. En grövre torraka av klibbal med en mängd hackspetthål av större hackspett står på en ö.
Även mindre hål ses också på torrakan vilket möjligen kan vara av mindre hackspett. Vid ån växer bl a
kabbleka, bäckveronika och vänderot. I blötare delar växer bl a palmmossa, bäckrundmossa
Rhizomnium punctatum och bågpraktmossa Plagiomnium medium.
Fåglar som sågs vid ån under häckningstid är strömstare, forsärla och drillsnäppa vilka troligen häckar
i området. Ca 500 m uppströms området hördes kungsfiskare vid ett tillfälle i september.
Strax väster om åsträckan ligger en öppen betesmark intill ån (1b). Här dominerar älggräs och strätta.
Deras blommor är värdefulla för många insekter som de vedlevande skalbaggarna vilka utvecklas i
den intilliggande skogen. Själva strandkanten kantas av klibbal varav någon är äldre och grövre. På en
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grov klibbal längs ån i västra delen av betesmarken växer signalarterna fällmossa och klippfrullania.
Här ligger också en grov granlåga över ån.
Söder om ån på lite högre belägen mark växer bl a rikligt med vitsippor. Mossor som kan nämnas är
västlig hakmossa, bräkenmossa och kranshakmossa varav de två senare indikerar näringsrikare
markförhållanden. Området har tidigare varit öppet och vuxit igen med sälg, björk asp och gran. I
området hörs bland annat grönsångare och grå flugsnappare.
Söder om betesmarken på södra sidan av stigen finns en erosionsbrant ner mot ån och betesmarken
(delområde c). Här växer ek, hassel, lönn och rönn. Tre av ekarna är gamla och vidkroniga och den
största har en omkrets på 325 cm. Fällmossa och fjällig filtlav hittades på ett träd i området. På marken
växer bl a rikligt med vitsippa, hultbräken och ekbräken.
Karaktärsarter vid ån: Flädervänderot, humleblomster, majbräken, bäckbräsma, kärrsilja, bäckveronika.
Skogliga signalarter: Glansfläck 3, fällmossa 1, klippfrullania 1, bågpraktmossa 1, kärrfibbla 1, bäckbräsma 2,
Övriga intressanta arter: Strömstare, forsärla
Öringbiotop: Tämligen god

Naturvärde
Mycket höga naturvärden, klass 2. En variationsrik miljö med både vatten, lövskog och betesmark ger
goda förutsättningar för fåglar, kärlväxter, lavar och mossor. Den steniga variationsrika bottenmiljön
ger goda möjligheter till skydd för småfisk och bottenfauna. Luftfuktigheten är hög och stambaser och
stenar är bra miljöer för mossor och lavar. Signalarterna som hittades visar också på högre
naturvärden.
Övriga värden
Området har höga rekreationsvärden och potential till ännu högre. Från grusvägen och stigen som går
söder om ån får man fin utblick över området. Största upplevelsen får man dock om man går ner längs
ån. Trots närhet till gamla rv 40 och motorvägen är området ostört. Dessutom visar stensättningarna i
området att det finns kulturhistoriska värden.
Åtgärdsförslag
Åsträckan är delvis rensad från stora stenblock som lagts upp på kanten. Genom att lägga ut blocken i
åfåran kan ståndplatser för öring skapas. Träd som med tiden faller ner i vattnet skapar också fler
ståndplatser och bättre förutsättningar för smådjur i vattnet.
Delområde a: Fri utveckling av lövskogen. Röjning bör dock göras av gran som eventuellt kommer in.
Delområde b: Området bör betas för att den öppna ytan ska kunna behållas. Detta är värdefullt både
för insynen i området från stigen samt för den variationen i området som är värdefullt för den
biologiska mångfalden och det estetiska intrycket.
En röjning av träd och buskar bör göras längs norrsidan av stigen så att sikten ut i området med
betesmarken och åmiljön blir god.
Delområde c: För att ekarna ska behålla sina vackra kronor och på sikt överleva behöver röjningar
göras runt de stora ekarna så att de friställs.

2. Sydvänd skogsklädd brant längs Sörån
Sörån rinner med ett rakt lopp längs en ca 500 m lång sträcka. Norr om denna sträcka ligger en
skogsklädd erosionsbrant. Blandskogen domineras av gran och tall men har tämligen stort inslag av
löv (ek, vårtbjörk och klibbal). Efter stormen har mycket av granen dock blåst ner. Delar av området är
klassat som nyckelbiotop. Östra delen av området är biotopskyddat medan det finns ett naturvårdsavtal
för den västra delen. I området finns en hel del torrakor, högstubbar och lågor av gran och tall.
Ån kantas längs sträckan i huvudsak av tämligen ung klibbal med inslag av sälg, ung lönn och lite
björk. Enstaka äldre alar förekommer också. På sina ställen ligger träd fallna över ån. Ån är rensad på
block. På vissa platser ses vallar och stenmurar längs ån. Drillsnäppa ses vid vattnet. En gammal väg
går ner i området.
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Skogliga signalarter: Gammelgranslav 2
Öringbiotop: Mindre bra

Naturvärde
Höga naturvärden, klass 3.
Övriga värden
Eftersom området ligger mellan gamla rv 40 och Sörån är området inte särskilt lättillgängligt.
Parkeringsfickor finns dock vid vägen varifrån man kan gå ner i området.
Åtgärdsförslag
Fri utveckling i branten.
Restaurering av åmiljön genom att placera ut stenblock och återskapa ståndplatser.

3. Alsumpskog intill Sörån
Längs stranden norr om Sörån innan ån
svänger av mot söder finns ett område med
alsumpskog, Relativt ung klibbal dominerar
och mängden död ved är måttlig. Alticka växer
på någon högstubbe. Vattensamlingar med
grodyngel finns i området. Älggräs, kärrviol,
vänderot och vattenmåra är några växter som
dominerar. Bland mossorna är spjutmossa,
bandpraktmossa och bäckrundmossa vanliga.
Fåglar som hörs är de hålbyggande fåglarna
nötväcka och talgoxe samt grönsångare,
trädgårdssångare och grå flugsnappare. En
rörlagd bäck där det sker kraftig erosion
kommer norrifrån ut i området.
Karaktärsarter: Kabbleka, flädervänderot,
humleblomster, majbräken, bäckbräsma, kärrsilja,
bäckveronika, älggräs, kärrviol, vattenmåra,
ältranunkel.
Skogliga signalarter: Bäckbräsma 2
Övriga intressanta arter: Groda Rana sp

Naturvärde
Höga naturvärden, klass 3.
Övriga värden
Området är svårtillgängligt.
Åtgärdsförslag
Fri utveckling. Eventuellt röjning av gran med tiden.

Alsumpskog intill Sörån som skymtar i bakgrunden.

4. Sörån - sträcka med öar vid stenbro
Ett vackert parti av Sörån finns vid Getabrohult. En fin gammal stenvalvsbro är byggd över ån.
Forsärla som ofta häckar i springor mellan stenblocken sågs vid bron. Norr om bron delar ån upp sig i
två fåror runt en större ö. Alldeles norr om bron finns rester av en gammal dammbyggnad. Även söder
om bron delar ån upp sig runt någon mindre ö.
Längs stränderna i centrala delarna av området växer en tät tämligen ung lövskog av främst klibbal
men även en hel del sälg, ung ask, ung lönn, hägg och en mindre del björk. Även en hel del
granplantor håller på att växa upp i området. På marken hittar man på våren rikligt med vitsippor. På
sommaren dominerar istället flädervänderot, älggräs, majbräken mm. På den fuktiga marken växer
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även signalarten kärrfibbla och vid ån växer kabblekor. Från sydost rinner en mindre sidobäck till
Sörån.
Det allra intressantaste delen av området ligger längst nedströms. Även här delar ån upp sig runt öar.
Området är vackert och biologiskt intressant både vad gäller vattenmiljön och landmiljön. Här finns
rikligare med äldre träd, tickbevuxna högstubbar och lågor vilket ger förutsättningar för bl.a.
vedlevande skalbaggar och hålbyggande fåglar. Här finns även rikligt med signalarten glansfläck på
äldre klibbalar. På marken växer signalarterna kärrfibbla och lundelm. Öring sågs i vattnet. Häckande
drillsnäppa samt forsärla sågs. Vid ett tillfälle i september hördes kungsfiskare i området.
Söder om sträckan ligger en hög erosionsbrant som delvis är bevuxen av gran och delvis av löv.
Marken täcks av kranshakmossa vilket visar på rikare förhållanden. Längs i sydost växer också en
mindre mängd blåsippa i gränsen mot en tomt (möjligen planterad).
Delar av området ingår i detaljplan med golfbana (se sidan 16).

Forsande sträcka där ån delar upp sig kring öar strax nedströms stenvalvsbron.

Karaktärsarter:
På land: flädervänderot, humleblomster, majbräken, älggräs, hultbräken, tuvtåtel, praktstjärnmossa, tujamossa,
kranshakmossa.
Vid strandkanten: Kabbleka, åkermynta, videört, bunkestarr, äkta förgätmigej, besksöta, bäckveronika, flenört,
frossört, vattenmåra, mannagräs, gökblomster
Vattenväxter: Näckmossa, klolånke.
Skogliga signalarter: Glansfläck 2, kärrfibbla 1, lundelm 1, blåsippa 1 (på andra sidan vägen).
Öringbiotop: God.
Rödlistade arter: Kungsfiskare (VU) vid ett tillfälle i september, dock ej lämplig häckningsmiljö längs sträckan.

Naturvärde
Höga naturvärden, klass 3. En variationsrik forsande åsträcka med öar skapar höga naturvärden.
Lövskogen längs kanterna ger bra förutsättningar för öring och vattenlevande småkryp. Områdena
med äldre lövträd och högstubbar höjer värdet.
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Övriga värden
Området har höga rekreationsvärden. Många promenerar på vägen över stenbron och vidare längs ån
längs det mycket tilltalande området. Stenvalvsbron och lämningarna av dammbyggnaden innebär
kulturhistoriska värden.
Åtgärdsförslag
Lövträdsbården längs åkanterna bör lämnas orörd. Röjning av träd längs stränderna försämrar
förutsättningarna för öring och mycket av vattendragets övriga djurliv. Där trädbården längs
stränderna avverkats bör träd återigen få växa upp.
I övrigt kan området med fördel gallras för att öka sikten från vägen och för att gynna grövre träd.
Gran som växer upp i området bör röjas bort.
Grova träd, hålträd och högstubbar bör få utvecklas och lämnas orörda.

5. Sörån – meandrande avsnitt med korvsjöar och omgivande betesmarker

Utsikt från ekkullen över delområde 5a mot nordost. I förgrunden syns en avsnörd gammal åfåra. Grönvit nattviol och
smörbollar är några ängsväxter som växer på platsen. Violettkantad guldvinge och guldsandbi, vilka båda är rödlistade, ses
i området. På andra sidan ån hördes trädlärka sjunga och törnsakta häckar i området.

Söder om Bollebygd breder ett mycket vackert flodplan ut sig där Sörån meandrar fram. Ett flertal
avsnörda gamla åfåror, meanderbågar, korvsjöar och erosionsbranter syns i landskapet. Detta gör
området även geomorfologiskt mycket intressant. En mycket fin utsikt över området får man från den
norra branten (område 6) ner mot dalgången samt från den ekbevuxna kullen (5b) som nämns nedan.
Området ingår i detaljplan med golfbana (se sidan 13).
Området är till stora delar betesmarker som fortfarande hävdas. Detta kan ha skett under en
månghundraårig period vilket gör området kulturhistorisk mycket intressant. Översvämningsområden
på flodplan var mycket lämpliga slåttermarker och betesmarker medan åkermarkerna förlades på de
högre belägna sandigare marker eftersom de var lättbrukade. De ängsväxter som finns i området
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indikerar dessutom en lång historia av bete och slåtter. Ängsväxter som hittas är bl a grönvit nattviol,
gökärt, smörbollar, svinrot, mandelblom, brudborste samt slåttergubbe och lite backsippa (delområde
5a är artrikast). Fjärilsfaunan är tämligen rik och bland arterna sågs bl a aurorafjäril, brun
pärlemorfjäril, tåtelsmygare, kamgräsfjäril samt den rödlistade arten violettkantad guldvinge. Närmast
ån växer älggräs och strätta vars blommor är värdefulla för vedlevande skalbaggar som fyrbandad
blombock, allmän blombock och humlebagge vilka sågs i området. Bland flera arter av humlor och
vildbin sågs det hotade guldsandbiet söka föda bland den rikligt blommande ängsvädden.
Erosionsbranterna i området kan skapa boplatser för vildbin och vägsteklar.
Mitt i området står en intressant formad platåliknande ås med branta kanter (5b). Detta verkar vara en
kvarvarande rest av ett tidigare högre liggande flodplan som skjuter ut från söder. Södra delen av åsen
är bortgrävd vid tidigare grustäckt. Vid olika tidpunkter har ån slingrat fram på olika platser i
dalbotten och eroderat från väster, norr och öster om åsen. På kullen växer ett tiotal äldre och
vidkronigare ekar som kan ha en ålder upp mot 100 år.
Väster om området finns flera tydliga gamla avsnörda åslingor i betesmarkerna (5c). I anslutning till
dessa finns också en viss ängsvegetation. Vid den norra åslingan dominerar prästkrage och vårbrodd,
vid den södra växer mycket rikligt med mandelblom och vid den västligaste växer det gott om
brudborste. I våtmarkerna som bildats i de gamla åslingorna hittas en rik våtmarksvegetation med bl a
stor igelknopp, blågrönt mannagräs, gökblomster, svalting och veksäv.
Buskskvättan och törnsångare som trivs i öppnare marker hördes sjunga vid besöken. Törnskata, som
trivs i naturbetesmarker och hagar, konstaterades också häcka. Vid besöket den 30/6 hördes den
mycket ovanliga trädlärkan sjunga i den östra delen av området vilket indikerar möjlig häckning.
Arten var vanlig i det ålderdomliga kulturlandskapet med glest trädbevuxna betesmarker.
Ängsmarksindikatorer: Grönvit nattviol 2, smörbollar 3, mandelblom 3, brudborste 2, ängsviol 2,
knölsmörblomma 2, vårbrodd 3, gökärt 3, svinrot 2, slåttergubbe 1, stagg 1, prästkrage 1, liten blåklocka 2,
blåsuga 1, harstarr 2, ängsvädd 2, backsippa 1.
Övriga ängsväxter: Humleblomster 2, smultron 1, knippfryle 3, blodrot 2, hundstarr 2, ängsbräsma 2, fyrkantig
johannesört 2, daggkåpa 2, gökblomster 1.
Våtmarksvegetation i korvsjöar: stor igelknopp 3, strandklo 2, svalting 2, veketåg 2, liten andmat 3, veksäv 3,
kärrkavle 2, amerikans dunört 2, knappsäv 2, lånke (Callitriche sp) 2, ältranunkel 3, blågrönt mannagräs 2
Fjärilar: Aurorafjäril, violettkantad guldvinge, kamgräsfjäril, brunfläckig pärlemorfjäril, tåtelsmygare,
citronfjäril, nässelfjäril, påfågelöga, rapsfjäril.
Övriga intressanta arter: Trädlärka
Rödlistade arter: Guldsandbi (VU), violettkantad gulvinge (NT), törnskata (NT)

Delområde 5d. Öster och söder
om kullen ligger rester av en
gammal åslinga som håller vatten.
Här har det bitvis fått utvecklats
en fin sumpskog med klibbal.
Även lite sälg, björk, hägg och
gråvide förekommer. Här finns
högstubbar med tickor och bohål
av både större hackspett och
gröngöling konstaterades. Mindre
hackspett hördes i augusti. Även
stare häckade i ett gammalt
hackspetthål. En kull ungar av
gräsand sågs. I vattnet växte
rikligt med våtmarksväxten
missne. Området ingår i detaljplan
med golfbana (se sidan 13).
Sumpskog (delområde 5d) sedd från öster. I förgrunden syns gott om missne.
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Karaktärsarter: Missne, sjöfräken, älggräs, kabbleka, humleblomster, lånke, veketåg, strandklo, majbräken,
flädervänderot, gråstarr, mannagräs, besksöta, topplösa.
Skogliga signalarter: Missne 3
Övriga intressanta arter: Häckande gröngöling, större hackspett och stare
Rödlistade arter: Mindre hackspett (NT)

En källmiljö ute i betesmarken (delområde 5e) där bl.a. grodlarver hittades. Den sydvända sluttningen med torrängen och
sandblottor (område 6) ses i bakgrunden. Längst i vänster nedanför tallarna finns det rikligaste området med backsippor,
svinrot och ängsvädd samt det hotade guldsandbiet.

Delområde 5e. Ett mindre källkärr som bildar ett permanent småvatten ligger på norrsidan om ån
längre västerut. Småvattnet ligger i betesmarken och våtmarksvegetationen är välutvecklad. I vattnet
finns rikligt med grodyngel. Våtmarken är även värdefull för insektsfaunan i området. Ytterligare
källmiljöer finns väster och öster om småvattnet.
Karaktärsarter: Stor igelknopp, lånke, kärrkavle, ängsbräsma, tiggarranunkel, ältranunkel, revsmörblomma,
veksäv, sumpförgätmigej, brunskära, kråkklöver, veketåg.
Övriga intressanta arter: Groda Rana sp

Delområde 5f. Sörån är varierad med grunda och djupare delar längs sträckan. Nyligen har trädbården
längs ån till stor del avverkats. Detta skapar fin utblick i området men är negativt för öringen längs
sträckan. Genom att skapa variation med träd, låga buskar och öppna gluggar bör man både kunna se
vattendraget samtidigt som vattnet beskuggas och öringen ges skydd.
Övriga intressanta arter: öring, forsärla, drillsnäppa.
Öringbiotop: dåliga förutsättningar på grund av lite träd samt lite stenblock i vattnet.

Naturvärde
Mycket höga naturvärden, klass 2. Området har både mycket höga biologiska och geomorfologiska
värden. Ängsfloran är bitvis välutvecklad. Avsnörda åslingor, korvjöar och erosionsbranter skapar stor
variation av miljöer inom ett litet område. Intressant insektsfauna med bl a det hotade guldsandbiet.
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Övriga värden
Området har höga estetiska värden. Många promenerar längs vägar genom området. Från sluttningarna
har man en mycket finns utsikt över dalgången med ån och betesmarkerna. Ängsfloran och
betesmarkerna är också kulturhistoriskt mycket intressanta.
Åtgärdsförslag
Det är av största vikt att upprätthålla hävd i området med lagom intensitet för att insektsfaunan,
ängsvegetationen med rikligt av bl a ängsvädd och den vackra landskapsbilden ska bevaras. Hästbete
är mycket bra eftersom hästarna oftast lämnar kvar vädden. Om bete inte kan ske bör slåtter ske
istället. Denna bör ske sent för att gynna fjärilar och bin. Områden med ängsvädd och åkervädd bör
inte slås innan sent på hösten då blomningen är över. Mosaiker bör skapas genom att delar slås vid
olika tidpunkter. För att skapa förutsättningar för bin och steklar samt gynna frögroning av
konkurrenssvaga växter bör sandblottor skapas på lämpliga platser. På platåkullen med ek bör
slyvegetationen av rönn röjas. Vissa rönnar bör dock sparas så att de får bli stora och kan blomma.
Spara och gynna blommande buskar och träd som sälg, vide, hägg och rönn eftersom de är en viktig
födoresurs för insekter som bin. Spara död ved i olika form eftersom det är barnkammare åt
vedlevande skalbaggar vars gångar sedan är bostäder åt en rad steklar. Det är viktigt att de intressanta
formationerna av erosionsbranter och gamla avsnörda åfåror inte skadas genom verksamheter. Den
avsnörda åslingan med sumpskog bör lämnas för fri utveckling.
Något mer träd bör få växa upp längs åkanten så att vattenytan i ån beskuggas mer.
En noggrannare inventering av stekelfaunan och särskilt bifaunan bör göras. Därefter bör en
åtgärdsplan tas fram för att bevara och utveckla de höga naturvärdena.

6. Torräng med backsippor

Den sydvända sandiga sluttningen med torrängsflora sedd från öster. I sluttningen strax bakom där grusvägen svänger av
mot höger växer rikligast med backsippor och på samma plats hittades den största mängden guldsandbin. Även de sandiga
vägrenarna med torrängsflora är mycket intressanta. Här har bland annat stekeln bivarg hittats.

Norr om Sörån vid Bollebygd sträcker sig en stor sydvänd sluttning med sandig mark. Längs en 450
meter lång sträcka finns en vacker torrängsvegetation där det bitvis växer mycket rikligt med bl a
backsippa, svinrot, bockrot, ängsvädd och ängsviol samt en del backtimjan. Området hävdas
fortfarande genom bete vilket är en förutsättning för ängsvegetationen. Betet har under en längre tid
skett med häst. Marken är sandig och trampet från djuren skapar sandblottor som i den sydvända
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varma sluttningen ger bra förutsättningar för intressant sandmarksfauna av insekter som vägsteklar,
grävsteklar, vildbin och skalbaggar. Det sågs rikligt med guldsandbin samt humlor i den blommande
ängsvädden vid besöket i augusti.
Nedanför och i sluttningen går en sandig grusväg som kantas av en rik torrängsflora av exempelvis
blåmunkar och backnejlika. Den lilla sydvända vägskärningen i den sandiga marken ser mycket
gynnsam ut för värmekrävande sandmarksfauna av insekter. Det hotade väddsandbiet samt den i
Västsverige ovanliga stekeln bivarg sågs längs denna väg under 2005 (Åke Karlsson).
Området ingår delvis i detaljplan med golfbana och bostäder (se sidan 13).
Ängsmarksindikatorer: Backsippa 3, svinrot 3, bockrot 3, ängsviol 3, knölsmörblomma 3, gökärt 2, backtimjan
1, prästkrage 1, vårbrodd 2, ängsvädd 2, backnejlika 1, rotfibbla 1.
Övriga ängsväxter: Vårstarr 2 (längst i väster), gullris 2, tjärblomster 2, gulmåra 2, gråfibbla 3, styvmorsviol 3,
ängshavre 1, mörkt kungsljus 2, blåmunkar 2, harklöver 2, käringtand 3.
Fjärilar: Bl a liten guldvinge, puktörneblåvinge
Övriga intressanta arter: Bivarg (Philanthus triangulum) – längs grusvägen (Åke Karlsson)
Rödlistade arter: Guldsandbi (VU), väddsandbi (VU)

Naturvärde
Högsta naturvärde, klass 1. Större välutvecklade välhävdade torrängar som denna är mycket ovanligt
och tar lång tid att utveckla. Området är kanske en sista rest av en i Bollebygd tidigare troligen mycket
vanlig naturtyp som kan ha en tusenårig historia. Sandblottor, rikligt med ängsvädd och solvarmt läge
gör miljön lämplig för guldsandbiet som hittades rikligast i de centrala delarna. Det är troligt att det
förekommer fler arter av rödlistade insekter i området.
Övriga värden
Området har mycket höga estetiska och kulturhistoriska värden. Människor besöker troligen området
på våren för att titta på backsipporna. Från sluttningen har man även en mycket vacker utsikt över
Söråns dalgång där ån meandrar fram och omges av betesmarker. Åt andra hållet, från dalgången, ger
den hävdade sluttningen ett mycket vackert intryck.
Åtgärdsförslag
Fortsatt hävd är nödvändigt för att behålla ängsfloran och skyddsvärd insektsfauna. Ett lagom
betestryck så att blomningen av bl.a. vädd blir riklig är att föredra. Hästbete är mycket bra eftersom de
oftast lämnar kvar vädden. Om bete inte kan ske bör det ersättas med slåtter. Målet är att skapa rik
blomning av örter under hela säsongen. Detta kan åstadkommas genom att skapa mosaiker där vissa
partier slås och andra får stå kvar. Områden med åkervädd och ängsvädd bör inte slås innan sent på
hösten när blomningen är slut. Gräset bör samlas ihop efter att ha torkat och föras bort. Åtgärder kan
behöva göras för att skapa mer sandblottor för att gynna bin och steklar och frögroning av
konkurrenssvaga växter, särskilt om betet inte kan upprätthållas. Sandiga vägskärningar är också
vikigt att upprätthålla eftersom det är mycket värdefulla boplatser för steklar. Grusvägar bör inte heller
asfalteras. Igenväxande områden som ligger utanför beteshagarna och som hyser ängsflora bör gallras
på buskar och träd. Ta bort björk och ung asp till förmån för blommande buskar och träd som rönn,
apel, lönn, hägg och nypon. Även dessa marker behöver hävdas. Död ved i alla former bör sparas.
En noggrannare inventering av gaddstekelfaunan och särskilt bifaunan bör göras. Därefter bör en
åtgärdsplan tas fram för att bevara och utveckla de höga naturvärdena.

7. Sörån - meandrande sträcka söder om hembygdsgården
Sörån fortsätter att meandra fram på dalbotten mot väster. Strömförhållandena är här strömmande till
svagt strömmande och bottnen består av småsten och grus. Inga större block förekommer.
Trädridåernas täckning av strandlinjen och beskuggning av vattnet är god.
I östra delen kantas ån av tämligen unga trädridåer som består av främst klibbal med inslag av björk,
rönn och hägg. Mängden död ved är måttlig. Västra delen av sträcka är mycket vacker och intressant.
Ån gör några skarpa slingor nedanför en lövbevuxen brant. De omgivande tidigare öppna markerna
har delvis vuxit igen med ungskog av framförallt klibbal men även en del hassel. Längs ån finns gamla
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grova alar och alsocklar som närmast skapar en urskogskänsla. Mängden grova torrakor och grövre
lågor är stor. Längs en ca 20 meter lång sträcka finns ett mindre bestånd av flodpärlmussla. Antalet
individer är enligt uppgift inte över 100 individer. En mussla på ca 5 cm sågs vilket tyder på
åtminstone någon reproduktion för ca 20 år sedan. I vattnet sågs även stim av elritsa. I strandskogen
hördes härmsångaren sjunga. Området ingår delvis i detaljplan med golfbana (se sidan 13).

En svagt strömmande till lugnflytande sträcka av Sörån som omges av främst klibbal med en del grövre död ved finns
söder om hembygdsgården. Till vänster på andra sidan ån växer strutbräken.

Karaktärsarter: Lundgröe, liljekonvalj, älggräs, videört, flädervänderot, tuvtåtel, hultbräken, harsyra, hallon,
skogssäv samt en mindre mängd bergslok och ängsruta.
Rödlistade arter: Flodpärlmussla (VU)
Skogliga signalarter: Trubbfjädermossa 1, strutbräken 2, lundelm 2
Övriga intressanta arter: Större hackspett, elritsa
Öringbiotop: Mindre bra på grund att det är ont om ståndplatser.

Naturvärde
Mycket höga naturvärden, klass 2
Övriga värden
Ån rinner nära bebyggelse och hembygdsgården vilket gör det troligt att miljön besöks och uppskattas
av både vuxna och barn.
Åtgärdsförslag
Fri utveckling av lövträdsmiljön närmast ån.

8. Sörån – nedströms gammal stenvalvsbro
En vacker stenvalvsbro passerar över Sörån. Vid bron och strax nedströms finns ett parti med grövre
klibbalar och gamla alsocklar som ger en tilltalande och intressant miljö. Ytterligare nedströms ligger
ett öppet fält väster om ån som domineras av tuvtåtel. Alridån längs denna sida är dåligt utvecklad.
Vattnet är lugnflytande längs sträckan. Bottnen saknar stenblock och är troligen rensad. På någon plats
kan man se en större mängd stenblock ligga indragna längs strandkanten.
Sträckan uppströms stenbron till nästa bro är kraftigt påverkat genom tidigare avverkningar längs
stränderna och genom rensningar av åfåran.
Området ingår delvis i detaljplan med golfbana (se sidan 13).
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Öringbiotop: Mindre bra på grund att åfåran är rensad på sten.

Naturvärde
Höga naturvärden, klass 3.
Övriga värden
Vägarna utnyttjas för promenader. En vacker stenvalvsbro går över ån.
Åtgärdsförslag
Restaurering av ån genom utläggning av stenblock. Fri utveckling av lövträdsbården längs stränderna.
Alar bör även få växa upp längs den västra stranden. I området uppströms flodpärmusslorna i de mer
strömmande partierna kan stenblock läggas ut för att skapa ståndplatser för öring. Om denna åtgärd
görs bör dock eftersök av flodpärlmussla göras först.

9. Sydvänd ekhage och ekskog vid Hembygdsgården
Söder om hembygdsgården finns en sydvänd sluttning ner mot Söråns flodplan. Längs en 700 meter
lång sträcka är sluttningen bevuxen av i huvudsak medelgrov till grov ek. Även några s.k. jätteträd
med diameter över en meter finns i nederkanten av sluttningen. Området är mycket vackert med bitvis
fin utsikt över Söråns dalgång. Delar av området finns med i länsstyrelsens ängs- och
hagmarksinventering.
Vid hembygdsgården och västerut växer ekarna i huvudsak fritt vilket ger en hagmarkskänsla (9b). På
marken växer bl a ängsväxter som slåttergubbe, svinrot, gökärt och ängsvädd. Flera grova ekar (upp
till 290 cm i omkrets) och hålträd finns i området. Blanksvart trädmyra hittades på en ek. Arten bygger
sina bon i hålträd och är signalart för intressanta naturvårdsträd. Även svavelticka hittades som är en
av de viktigare svamparna för utveckling av hålträd. Ett nyuthackat bo av större hackspett fanns i en
annan grov ek. Längst ner i backen nedanför hembygdsgården finns även någon grov asp (250 cm i
omkrets) med flera hackspetthål där stare häckade. Även gröngöling hördes i området. På marken
växer bland annat vitsippa, majsmörblomma
och skogsviol. I backen intill den grova aspen
växer även svinrot, gökärt, ängsvädd och
smultron vilket indikerar att markerna tidigare
varit öppna och hävdade med slåtter och bete.
Längst i väster, söder om vägen, växer de
vidkroniga ekarna igen av gran mm (9a). Här
växer också en hel del tall och björk samt
uppslag av rönn. Uppe på kullen är marken
näringsfattigare med blodrot, kruståtel och
blåbär.
Öster om hembygdsgården växer ekarna tätt
och bildar skog med smalare stammar och
högt upphissade kronor (9c). Längst ner i
backen finns dock grövre ekar upp till 310 cm
i brösthöjdsomkrets. Det är sparsamt med
signalarter i området men en mindre mängd
fällmossa hittades på ett träd samt rostfläck
och blodplättlav på den grövsta eken. Stor
råttsvansmossa växer också på trädbaserna.
Enstaka grova lågor och högstubbar av björk
finns i sluttningen där det växer björkticka. I
området kommer det upp mycket buskar och
sly av främst rönn och hägg samt en del
hassel. På hassel hittas bl a skriftlav och
alticka. På marken växer rikligt med
vitsippor och bitvis rikligt med liljekonvalj.

Den grövsta av ekarna, med en omkrets på 310 cm, står längst ner i
sluttningen.
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Västlig hakmossa är vanlig på marken och längs ner i branten hittas även en mindre mängd av
signalarten trubbfjädermossa.
Vid besöket i maj hördes bl a de hålbyggande fågelarterna rödstjärt, entita och nötväcka. Området
ingår delvis i detaljplan med golfbana och bostäder (se sidan 13).
Skogliga signalarter: Fällmossa 1, trubbfjädermossa 1, rostfläck 1
Ängsmarksindikatorer: Svinrot 1, slåttergubbe 1, gökärt 2, ängsvädd 1, vårbrodd 2.
Övriga ängsmarksväxter: Gullris, hagfibbla, blodrot
Övriga intressantare arter: Gröngöling, större hackspett, blanksvart trädmyra
Rödlistade arter: Entita (NT)

Naturvärde
Höga naturvärden, klass 3. Ett större område med vidkroniga ekar och ekskog där det förekommer
jätteträd och grova hålträd ger höga naturvärden. Mängden signalarter var dock liten vilket indikerar
att den historiska kontinuiteten av skog eller träd har brutits.
Övriga värden
Området har mycket höga rekreationsvärden eftersom det ligger i direkt anslutning till bostäder och
hembygdsgård. Delar av området är mycket lättillgängligt.
Åtgärdsförslag
Delområde a: Bortröjning av gran och friställning av de vidkroniga ekarna i området.
Delområde b: Sen slåtter av de gräsbevuxna ytorna i området och ihopsamling av gräs efter att det
legat och torkat. Lämplig tid för slåtter är augusti. Skapa gärna mosaiker där blommande partier får stå
kvar. Därefter kan slåttern upprepas vid något tillfälle för att minska mängden förna inför nästa
säsong. Röjning av sly och unga björkar.
Delområde c: Röjning för att ge mer utrymme åt grova ekar som står i sluttningens nederkant. Sly av
hägg och rönn bör åtminstone till delar röjas för att göra området mer lättillgängligt och inbjudande.
Stig kan också röjas i området. Död ved bör sparas vid röjning.

10. Ängsrest vid motorvägen
I sydsluttningen vid ovan nämnda kulle (9a) finns en hel del rester av ängsvegetation. Slåttergubbe
växer rikligt men även svinrot och prästkrage förekommer.
Ängsmarksindikatorer: Svinrot 1, slåttergubbe 2, gökärt 2, ängsvädd 2, vårbrodd 2, prästkrage 1.
Övriga ängsmarksväxter: Blodrot, ängshavre, ljung.

Naturvärde
Vissa naturvärden, klass 4. Rester av ängsmarkvegetation finns kvar.
Övriga värden
Området är kraftigt bullerstört från motorvägen.
Åtgärdsförslag
Öppethållande av ytan genom sen slåtter så att ängsväxterna kan hålla sig kvar. Spara vädd så att de
får blomma över innan de slås. Röjning av sly. Friställning av ekar i angränsade område norrut.
Inventera faunan av vildbin.

11. Nolån – strömmande till forsande partier från Töllsjövägen förbi
Bollebygdsskolan (området finns detaljredovisat i tidigare rapport, Nolbrant 2005)
Nolån rinner förbi Bollebygds tätort och alldeles intill Bollbygdsskolan. När man kör på den gamla
Göteborgsvägen passerar man över ån och söder om vägen finns ett mycket vackert avsnitt där ån
strömmar fram under en gammal stenvalvsbro (11b, se Nolbrant 2005). Denna miljö är en del av
Bollebygds ”ansikte” när man kör in i samhället. Ytterligare en fin stenvalvsbro ligger 900 m
uppströms och kan ses från Töllsjövägen mot väster.
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Särskilt fina strömmande och forsande sträckor finns från den södra stenvalvsbron och nedströms
denna på sträckan som passerar Bollebygdsskolan (11c, se Nolbrant 2005) och en kortare sträcka
längre uppströms där ån delar upp sig runt några öar (11a, se Nolbrant 2005). Sträckorna är lämplig
som lekområde och uppväxtmiljö för öring.
Ån kantas till största delen av trädridåer som främst består av klibbal. Dessa trädridåer är mycket
viktiga för öringen eftersom den ger skugga som sänker vattentemperaturen och tillför vattnet löv som
är basen i vattendragets näringskedja. I trädridån finns på sina håll en del torrakor, högstubbar och
lågor med vedlevande tickor. I veden lever också olika vedlevande skalbaggar som i sin tur är föda åt
flera hackspettsarter. I en skarp kurva i norra delen av området har det uppstått en erosionsbrant med
gott om död ved och grövre träd (11d, se Nolbrant 2005). På några platser saknas det trädridåer och på
grund av detta uppstår erosion av strandkanten.
Åmiljön är värdefull för vattenlevande fåglar som forsärla och övervintrande strömstare. Man kan
också se en del gräsänder som även häckar.
Det är en värdefull tillgång för Bollebygdsskolan att ha ån så nära. Miljön är ett spännande
naturområde att undersöka och följa i skolans NO-undervisning. Ån skapar också en trivsam miljö.
Längs hela sträckan finns stigar och gångbanor vilket gör miljön till ett mycket viktigt
rekreationsområde.

Nolån sedd nedströms från stenvalvsbron vid Bollebygdsskolan. Området röjs regelbundet för att skapa en öppnare karaktär.

Karaktärsarter: Kabbleka, älggräs, strätta, lundgröe, majbräken, hultbräken, uppländsk vallört (vid skolan).
Vattenväxter: Hårslinga, löktåg.
Insekter: Blå jungfruslända.
Intressanta arter: Öring, strömstare (övervintrare), forsärla

Naturvärden
Höga naturvärden, klass 3. Naturvärdena är höga främst på grund av de fina strömmande och forsande
åmiljöerna som är mycket lämpliga för öring. Vissa naturvärden finns även i åns trädridåer eftersom
det förekommer en del högstubbar, hålträd och lågor.
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Övriga värden
Längs nästan hela sträckan finns gångvägar eller stigar längs vattnet och ån har ett mycket högt värde
för rekreation och upplevelser. Nedre delen passerar omedelbart intill Bollebygdsskolan vilket gör att
ån har ett mycket högt pedagogiskt värde för skolan.
Åtgärdsförslag
Till stor del bör trädridåerna längs stränderna få vara orörda eftersom de är mycket värdefulla för
vattenekosystemet. Träden är viktiga för att förhindra erosion av stränder.
På platser där man vill skapa mer insyn till åmiljön kan främst röjning av sly och i vissa fall gallring
av träd ske. Beskuggningen av vattenytan bör dock inte minska. Spara även överhängande buskage
och grenar. Försök skapa variation. Den tätvuxna västra stranden vid skolan är exempelvis värdefull
att spara som den är eftersom den motsatta stranden är öppen.
Där det är lämpligt bör död ved i form av högstubbar, torrakor och lågor sparas eftersom det är mycket
värdefullt för exempelvis vedlevande skalbaggar och hackspettar. Död ved som ligger i vattnet är
värdefullt för öring eftersom det skapar ståndplatser.
Årlig röjning och slåtter av sly och vissa ytor med gräs och/eller högörtvegetation.
Den östra stranden vid skolan i den öppna sluttningen ner mot ån kan röjas på högörtvegetation (hallon
mm) som sedan slås regelbundet för att skapa en miljö vid ån som är lämplig för
utomhusundervisning.
På några platser där det saknas träd i ytterkurvor bör al planteras för att stoppa erosionen.
Igenväxande stigar i området bör röjas så att de blir lättframkomliga.
Röj träd så att den norra stenvalvsbron blir synlig från Töllsjövägen. (Ej kommunal mark.)
På några platser med erosion i ytterkurva är det lämpligt att öka mängden död ved i vattnet som
erosionsskydd.

12. Nolån – nedströms brukshundsklubben

Nolån får ett lugnflytande lopp nedströms Bollebygdsskolan. Alridåer kantar stränderna mellan åkermark och ån.
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Här övergår Nolån till ett mer lugnflytande lopp. Trädridån längs ån består främst av klibbal men även
en del björk, sälg, asp, hägg, ek och rönn förekommer. Täckningen av stränderna och beskuggningen
är tämligen god med på några platser är trädridån utglesad mot åkermarker och kraftledningsgator
vilket gör att solexponeringen av vattnet ökar. Mängden död ved är sparsam (förutom nedanför den
stora erosionsbranten). Tre grövre ekar (upp till 2 m i omkrets) samt någon grövre klibbal står längs
sträckan. På en av ekarna växte den tidigare rödlistade silverlaven rikligt. Vid vattnet ses gott om blå
jungfrusländor samt även någon blåbandad jungfruslända. I buskage hördes törnsångare och i
strandskogen hördes härmsångaren sjunga.
Längs området uppströms bron har norrsidan av ån mot åkermarken en dåligt utvecklad trädridå. På
sydsidan växer tämligen ung klibbal, asp, björk, hägg m.fl. arter.
Nedströms vägbron ökar trädridåns utbredning längs stränderna. En del död ved i vattnet förekommer
vilket är gynnsamt för fisk som öring.
Därefter kommer en sträcka med mindre utvecklad trädridå längs norra stranden mot åkermarken
vilket ökar solexponeringen.
Slutligen kommer en sträcka med heltäckande trädridå som ser ut att var tydligare gallrad än vid
tidigare stränder. Träden är dock något äldre och en viss mängd död ved förekommer.
Karaktärsarter: Flädervänderot, flenört, strätta, tuvtåtel, lundgröe, älggräs, nejlikrot, majbräken, videört,
ängsruta.
Vattenväxter i lugna öppna partier: Veksäv, bunkestarr, blåsstarr, skogssäv, vattenmåra, gul näckros, gul
svärdslilja, mannagräs, strandklo, åkermynta.
Vattenväxter: Löktåg, hårslinga.
Övriga intressanta arter: Silverlav

Naturvärden
Vissa naturvärden, klass 4.
Övriga värden
Ån rinner genom ett vackert öppet odlingslandskap som delvis betas av hästar.
Åtgärdsförslag
Trädridåerna bör skugga vattenytan så långt det är möjligt. Det är värdefullt med grenar och buskage
som hänger ut över vattnet. Spara gamla träd och död ved både på land och i vattnet. Om träd avverkas
bör det ske på sådant sätt att beskuggningen av vattnet bibehålls.

13. Damm vid Bollebygdsskolan
Nordost om Bollebygdsskolan ligger en damm som omgärdas av en tät ridå av unga träd, buskar och
sly. Dessa består av sälg, asp, björk, hägg samt lite klibbal och hassel. Dammen ser ut att vara grund
och över större delen av ytan växer våtmarksvegetation som till stor del besår av kaveldun. I augusti
hade södra halvan torkat ut och täcktes helt av kråkklöver, kaveldun, vattenmåra, topplösa
fackelblomster m fl. Norra delen höll vatten men var kraftigt igenvuxen med kaveldun.
Dammen är mycket lämplig för groddjur av vilka vanlig groda, åkergroda och vanlig padda leker i
dammen. Antalet lekande individer av vanlig groda var stort. Romklumparnas antal i april
uppskattades till 200 stycken (vilket innebär 200 honor). För övrigt förekom det rikligt med
vattengråsuggor, nattsländor, snäckor, iglar, buksimmare samt stickmyggor i dammen. Däremot
saknades trollsländor helt i fångsterna, vilket kan bero på den kraftiga igenväxningen av träd.
Karaktärsarter: Kaveldun 3, kråkklöver 3, vattenmåra 3, topplösa 3, fackelblomster 2.
Övriga intressanta arter: Åkergroda, vanlig groda, vanlig padda.

Naturvärden
Vissa naturvärden, klass 4. Alla småvatten som detta har naturvärden eftersom de är livsnödvändiga
för djur som grodor, salamandrar och trollsländor.
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Övriga värden
Dammen har höga pedagogiska värden eftersom den ligger i omedelbar närhet till Bollebygdsskolan.
De vattenlevande djur man hittar är helt andra än de man hittar i Nolån och är därför intressant som
jämförelse av de båda miljöerna. Gångvägarna runt dammen gör också att den kan ha höga estetiska
värden.

Dammen sedd från söder. På våren leker tre arter av groddjur i dammen. Under sommar torkar stora delar av dammen ut.

Åtgärdsförslag
Trädridåerna och slyet bör till stor del tas bort mot gångvägarna i söder och väster. Detta gör att
dammen blir mer synlig och solexponeringen gör dammen lämpligare för exempelvis groddjuren.
Förekomst av stickmygg minskar också vid ökad solexponering.
Vissa träd eller buskar bör sparas så att solexponeringen av vattenytan blir lagom och så att det uppstår
en variation av olika arter av buskar och träd. Låt hasselbusken stå kvar. Spara även särskilt sälg
eftersom de är mycket värdefulla på våren för många insekter som humlor och bin.
Det är lämpligt att göra röjningen etappvis – en kraftigare röjning första året och kompletterande
röjningar det andra. Aspar bör ringbarkas för att förhindra kraftigt uppslag.
Dammen bör fördjupas så att den håller vatten hela året och så att öppen vattenspegel uppstår. Djupare
öppna och permanenta vattenspeglar gynnar rovdjur i vattnet vilket minskar mängden stickmyggor. I
sådana dammar förekommer sällan någon större mängd stickmyggor.
Lämpliga grunda områden där grodor leker (ofta på norrsidan av dammen) är särskilt viktiga att hålla
solexponerade.
Återkommande röjning behöver göras för att hålla undan uppslag av sly.
Spara död ved eftersom det skapar gömställen för invånarna i dammen (många av dem rör sig på land)
och eftersom många djur som vedlevande skalbaggar och hackspettar är beroende av dem.
Det är av samma anledning värdefullt om den norra och östra sidan får fortsätta att vara bevuxna av
träd och buskar samt mer ”ostädade”.
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14. Korvsjö vid Bollebygdsskolan samt källpåverkad lövskog i söder
Strax söder om Bollebygdsskolan ligger en gammal avsnörd åslinga från Nolån (14a). Åslinga håller
fortfarande grundare vattensamlingar med starrvegetation och buskage av bindvide, gråvide och
jolster. Till delar är våtmarken öppen och solexponerad. I vattnet hittas mycket rikligt med
ryggradslösa djur som sländor, dykare, buksimmare m.fl. samt grodlarver. Det förekommer också gott
om stickmygglarver. Spjutmossa är en fuktälskande mossa som hittas här. Vid nyanläggningen av
gräsmattan 2005 norr om våtmarken har ett dräneringsrör lagts till ån som sänkt vattenytan i korvsjön
Karaktärsarter: Strandklo, åkermynta, vattenmåra, skogssäv, kabbleka, rörflen, strätta, frossört
Intressanta arter: Groda Rana sp

Söder om korvsjön ligger en källpåverkad skog i nordsluttningen (14b). I den blöta marken växer
främst klibbal, björk och hägg. På marken dominerar älggräs, flädervänderot, skogssäv,
humleblomster och nejlikrot. Palmmossa hittas också på den blöta marken.
Naturvärden
Vissa naturvärden, klass 4. Småvatten och källpåverkade skogar har generellt naturvärden. Avsnörda
åslingor har dessutom naturgeografiska värden.
Övriga värden
Området har höga pedagogiska värden och är ett bra exempel på hydrogeomorfologiska processer.
Miljön lämpar sig mycket bra för studier av vattenlevande småkryp och amfibier.
Åtgärdsförslag
Röjning för att öka solexponeringen. Detta innebär sämre förutsättningar för eventuella stickmyggor.
Om möjligt återställning av vattenytan.
Fördjupning av botten genom med hjälp av grävmaskin.
Djupare öppna och permanenta vattenspeglar gynnar rovdjur i vattnet vilket minskar mängden
stickmyggor. I sådana dammar förekommer sällan någon större mängd stickmyggor.

15. Bäckravin söder om Bollebygdsskolan

Ravinens dalbotten sedd från nordväst.
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Detta är en ravin med blöt dalbotten och med framträngande källvatten i sluttningarna nedre delar.
Ravinen är bevuxen av tämligen ung blandskog av björk, sälg, klibbal, hägg, tall och asp. Även
druvfläder förekommer. En mindre stig går in i området. Vegetationen domineras av älggräs, vanlig
smörblomma, nejlikrot, majbräken, blåtåtel och skogsfräken. I området finns kärr och små
vattensamlingar där det växer vattenväxter som kråkklöver, vattenklöver, kabbleka, vattenmåra och
frossört. I en vattensamling hittades grodlarver.
Karaktärsarter: Älggräs, vanlig smörblomma, nejlikrot, majbräken, blåtåtel, skogsfräken, kråkklöver,
vattenklöver, kabbleka, vattenmåra, frossört.
Intressanta arter: Groda (Rana sp)

Naturvärde
Vissa naturvärden, klass 4. Blötare källpåverkade lövskogsmiljöer är intressanta.
Övriga värden
Stigar går i område vilket visar att det troligen utnyttjas av barn.
Åtgärdsförslag
Fri utveckling.

16. Litet alkärr vid Bollebygdsskolan

Alkärr vid Bollebygdsskolan med några äldre albuketter och blommande kabbleka och bäckbräsma. Mindre hackspett hördes
under våren.

Längs ett bäckdråg som leder mot Nolån och som ligger alldeles intill Bollebygdsskolan har det
utvecklats ett fint alkärr med gamla albuketter och död ved med alticka. I kärret växer det rikligt med
kabbleka och bäckbräsma. På marken växer också bandpraktmossa och vågig praktmossa. Den mindre
hackspetten hördes vid besöket i maj. Både uppströms och nedströms alkärret är bäcken påverkad
genom olika verksamheter.
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Skogliga signalarter: Bäckbräsma 2
Rödlistade arter: Mindre hackspett (NT)

Naturvärde
Vissa naturvärden, klass 4. Ett mycket vackert alkärr med äldre alar som är värdefullt för bl a mindre
hackspett.
Övriga värden
Området har höga pedagogiska värden eftersom miljön är bra exempel på alkärr. Miljön som kärret
utgör skapar en känsla av orördhet trots att man har skolområdet i direkt anslutning.
Åtgärdsförslag
Fri utveckling. Det är värdefullt att inte utsätts för åtgärder som påverkar sumpskogen eller hydrologin
i kärret ytterligare utan det kan sparas som ett exempel på ett alkärr. Skräp behöver städas undan.

17. Brinkar och betesmarker söder om Nolån
Söder om Nolån finns erosionsbranter ner mot ån som tidigare betats. Markerna betas numera av häst
men betestrycket är lågt. Längst ner mot ån är marken fuktig och här dominerar tuvtåtel, älggräs,
skogssäv, kärrtistel, ängskavle m.fl. fuktighetsälskande arter. I väster finns ett riktigt blött område med
bl a jolster. Högre upp växer hundkäx, häckvicker, vanlig smörblomma, teveronika m.fl. mer
högvuxna växter. Endast en mycket liten andel ängsmarksindikatorer som gökärt och vårbrodd
hittades vilket tyder på att markerna varit igenvuxna eller att de gödslats. I hagen häckade buskskvätta.
Fjärilar som sågs var kamgräsfjäril, luktgräsfjäril, amiral, nässelfjäril och stor ängssmygare.
Delar av brinkarna (längst i öster) betas ej och någon del är trädbevuxen med en liten mängd grövre
asp, björk och rönn.
Karaktärsarter: Flädervänderot, humleblomster, kirskål, hundkäx, tuvtåtel, älggräs, brännässla, gökblomster 1,
ängsruta 1.

Igenväxande nordvända sluttningar mot Nolån, sett från väster, där bete med häst återupptagits.
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Naturvärden
Vissa naturvärden, klass 4.
Övriga värden
Betesmarkerna skapar en öppen landskapsbild där Nolån framträder.
Åtgärdsförslag
Bete med häst har återupptagits i området vilket är mycket värdefullt för att det ska behållas öppet och
skapa en varierad flora och fauna av insekter.

18. Lövskogsområde sydväst om Bollebygdsskolan
Sydväst om Bollebygdsskolan ligger en lövklädd kulle där en motionsslinga passerar. Björk dominerar
men det finns även gott om asp, rönn, sälg och hägg. En mindre mängd ek, tall, gran och hassel
förekommer också. Grov högstubbe av björk, hålträd, grövre lågor och vidkronig ek förekommer.
Stare sågs häckande i hålträd. Grönsångare hördes sjungande. Den rödlistade mindre hackspetten
hördes i anslutning till området som troligen ingår som en värdefull del i reviret. På marken blommar
tämligen rikligt med vitsippor samt en hel del svalört på våren. I övrigt dominerar bl a hallon,
majbräken, liljekonvalj och blekbalsamin i väster. Avsaknaden av signalarter tyder på att området
tidigare varit öppet. En stig går på kullen och ansluter till motionsspåret nedanför.
Rödlistade arter: Mindre hackspett (NT)
Karaktärsarter: Hallon, majbräken, liljekonvalj, blekbalsamin,

En stig går i den vackra miljön längs Nolån. Bilden är tagen från söder där gångvägen går i en sluttning ner i området.

Naturvärde
Vissa naturvärden, klass 4. Ett lövskogsområde där det börjar utvecklas grövre träd och död ved och
som ingår i revir för mindre hackspett.
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Övriga värden
Området har både mycket höga rekreationsvärden och pedagogiska värden. Området är mycket
lättillgängligt och lämpar sig bra för naturstudier. En vacker motionsslinga går genom området.
Åtgärdsförslag
Röjning av eventuellt uppkommande gran samt gallring längs stigar för att öka sikten i området. Död
ved bör sparas i området och utvecklingen av grova träd bör gynnas. Röjning runt en grövre vidkronig
ek uppe på kullen bör göras. Lövträdsbården längs Nolån bör lämnas orörd.

19. Erosionsbranter med lövskog längs Nolån
Sörån har skapat en hög erosionsbrant som är klädd av en blandlövskog bestående av klibbal, björk,
sälg och asp. Längst i öster växer även en del hassel. Från söder kommer en brant och djup ravin som
skurits ut av en liten bäck som mynnar i Sörån. Området påverkas av skred vilket skapar områden med
bar jord och lågor. Genom områdets otillgänglighet har grövre död ved fått utvecklas. Mängden
skogliga signalarter var lågt vilket tyder på att området trots allt tidigare varit relativt öppet.
Signalarten ormbär hittades dock tämligen
rikligt. På marken växte rikligt med
hasselmossa samt en hel del kranshakmossa
vilket indikerar näringsrikare förhållanden.
Den ört som dominerar är blekbalsamin.
Hålhäckande fåglar som sågs var nötväcka.
Området utgör troligen också en värdefull del
i reviret för den mindre hackspetten.
I öster växte det ovanför branten en vidkronig
grov ek (omkrets ca 280 cm) med svavelticka
och död ved. Den vidkroniga eken och floran
av bl a gökärt och smultron indikerar att
området ovanför branten varit öppen mark för
ca 50 år sedan. I övrigt växer här rikligt med
bl a ung asp (<50 år). Ytterligare en grov ek
står i ravinkantens övre del längst i öster på
gränsen till en trädgård.
En liten stig går in i området från söder.
Karaktärsarter: Blekbalsamin 3, nejlikrot 2,
flädervänderot 2, hultbräken 2, harsyra 2.
Skogliga signalarter: Ormbär 2.

Naturvärde
Höga naturvärden, klass 3.
Övriga värden
Området har mycket höga pedagogiska
värden eftersom det ger exempel på
hydrogeomorfologiska processer och hur
orörda skogar utvecklas. Området är dock
bitvis svårframkomligt.

I ravinen finns gott om äldre lövträd död ved i form av
högstubbar och lågor.

Åtgärdsförslag
Fri utveckling i ravinerna. Röjning av stigen. Friställning av eken som växer i västra delen.

20. Ek- och lövområde i centrum
Detta är en sluttning som ligger öster om Sörån. I öster avgränsas området av en skarp erosionsbrant
mot ån. Söder och öster om området går en gång-/cykelväg. Sluttningarna och ovanliggande område är
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helt bevuxen av skog som består av medelåriga till tämligen unga träd av asp (30%), björk (30%), ek
(30%) samt klibbal, gran och tall. Under träden kommer tätt med sly av bl a rönn och mycket ung
gran. Ovanför sluttningarna dominerar björk och här finns en del björkhögstubbar med björkticka,
fnösketicka och sprängticka. I en av högstubbarna finns bohål av gröngöling. Högst upp står även en
grov asp. I överdelen av branten samt i öster längs gång-/cykelvägen står ett 10-tal tämligen grova och
vidkroniga ekar (ca 220 cm i brösthöjdsomkrets) varav någon är kraftigt igenvuxen av gran. På
marken i området växer rikligt med vitsippa och liljekonvalj. Ängsväxter som gökärt, vårbrodd,
blåsuga, svinrot, blodrot och ängsviol visar att området för 50-100 år sedan var öppen betesmark där
det troligen bara stod enstaka ekar. I branten mot ån går en gammal mindre men välanvänd stig från
gångbanan vid ån och som ansluter till en större stig ovanför branten som går upp i området.
Ängsmarksindikatorer: Svinrot 1, gökärt 2, vårbrodd 2, blåsuga 1, ängsviol 1

Naturvärden
Vissa naturvärden, klass 4. I området finns något grövre vidkroniga ekar, en grov asp samt en del
högstubbar med tickor och hackspetthål.
Övriga värden
Välanvända stigar går genom området och rekreationsvärdet är därför högt.

I området finns flera äldre vidkroniga ekar som är i stort behov av röjning för att inte de ska tappa grenarna och skadas,

Åtgärdsförslag
Granen i området bör röjas bort.
De större ekarna i området bör friställas så att avstånd från kronans ytterkant till närmaste träd är minst
4 m.
Röjning av sly bör först och främst göras längs stigarna på ett avstånd av minst 10 meter på vardera
sidan.
Röjningen bör innebära att äldre träd gynnas.
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Vid röjning bör död ved i form av högstubbar, torrakor och lågor sparas. Om döda träd invid träden
anses vara i vägen bör de läggas som lågor inne i skogen.
Röjning av sly kan med fördel göras över större områden för att öppna upp sikten i området. Områden
med buskage bör i så fall sparas med 40 % för fågellivets skull. Förslagsvis kan en mosaik av röjda
och oröjda områden skapas.
Spara de buskar (exempelvis hassel, brakved, druvfläder mm) som eventuellt förekommer så att ett
buskskikt kan utvecklas.

21. Bäckravin vid Erikstorp

Ravinen domineras av tämligen ung klibbal och björk. Ett tätt uppslag av ask väser upp som på sikt kan ingå i trädskiktet.

Detta är en vacker frodigt skogsbevuxen bäckravin som rinner i ost-västlig riktning (21a) Den lilla
bäcken mynnar slutligen i Nolån. Omedelbart öster om det inventerade området har det anlagts en
trädgårdsdamm i ravinen. Öster om den lilla vägen som skär genom ravinen står två grova vidkroniga
ekar (200 respektive 290 cm i brösthöjdsomkrets) samt en grov omkullfallen ek. På ekarna växer
signalarterna guldlockmossa och rostfläck. För övrigt finns ett tämligen ungt trädskikt som består av
klibbal, björk samt en hel del asp varav flera är tämligen grova (omkrets upp till 190 cm). I området
växer ett tätt buskskikt av ung ask, brakved, rönn och lite hassel. På marken växer mycket rikligt med
vitsippor. Längs bäcken finns mindre kärr med spjutmossa, praktsjärnmossa, skuggstjärnmosssa och
vitmossa. En ung vanlig groda hittades som trivs i den fuktiga miljön. Bland fåglarna som hörs i den
frodiga lövskogen kan nämnas grönsångaren.
Väster om vägen som skär genom ravinen rinner bäcken nedför ett brantare parti. Här finns
stenlämningar som möjligen kan vara rester av en gammal kvarn. På stenarna nära vattnet växer fjällig
filtlav. Längs bäcken står några grövre sälgar. På blöt mark längs bäcken växer bl a bäckbräsma.
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Ytterligare västerut rinner bäcken rakt och kantas av en del grövre klibbalar (21b). Några torrakor av
klibbal med alticka förekommer. Längs sträckans norra sida är marken öppen och främst bevuxen av
hallon.
Därefter svänger bäcken mot sydväst och rinner i ett dike längs en gång-/cykelväg. Efter ca 400 meter
ligger återigen ett mindre naturområde i form av en sluttning öster om bäcken (21c). Trädskiktet består
här av tämligen grov asp, tämligen ung björk och klibbal. Här finns också några grövre högstubbar och
lågor. Området ser ut att vara röjt vilket skapar sikt in i miljön. På marken växer bl a gott om vitsippor
och en hel del majsmörblomma. Vid bäcken dominerar älggräs.
Skogliga signalarter: Guldlockmossa, rostfläck, bäckbräsma
Övriga intressanta arter: Vanlig groda

Naturvärde
Vissa naturvärden, klass 4. Mer opåverkade bäckraviner har alltid naturvärden. Åtminstone bitvis är
ravinen opåverkad. Den fuktiga miljön ger förutsättningar för en intressant flora av mossor och lavar.
Djurlivet är rikt med många fåglar och amfibier. Grova träd som ekarna, asparna, sälgarna och
klibbalarna i ravinen bidrar också till naturvärden. Förekomsten av grövre högstubbar och lågor ökar
också värdet.
Övriga värden
Området ligger nära bostäderna och utgör ett spännande grönområde med rikt fågelliv. En lite grusväg
passerar ravinen och en liten stig leder in i området.
Åtgärdsförslag
Delområde a: Högsta prioritet i området har friställning av de två grova ekarna. Träd som växer in i
kronorna tas bort. Ekarnas kronor ska ha minst fem meter fritt till andra trädkronor. Röj även bort
buskar och sly som står för nära stammarna (ca 10 m). Det är viktigt att den grova kullfallna eken får
finnas kvar. Eventuellt kan den läggas till rätta så att den inte skadar den grova närstående eken.
Med tiden bör gallring i det täta uppslaget av ask m.fl. buskar och träd. Ask är ett trädslag som passar i
fuktiga marker och trädet har en bark med högt pH som är värdefullt för många lavar och mossor. Låt
därför asken få växa upp och ingå i trädskiktet.
Delområde a, b och c: Gallring bör ske för att grövre träd ska kunna utvecklas. Även gallring av t ex
björk bör ske efterhand för att gynna uppkomsten av ask. Vid gallring bör hassel gynnas. Även redan
grova träd av asp, sälg och klibbal som finns i ravinen bör gynnas. Död ved i form av högstubbar och
lågor bör sparas.
Delområde b: I de hallonbevuxna öppna ytorna i den nedre delen av ravinen kan ytor eller stigar slås
för att öka tillgängligheten.

22. Ekbacke vid Erikstorp
Detta är en vacker ekbacke mot öster. Om man går upp en bit i backen har man en mycket fin utsikt
över Erikstorp och över Nolåns dalgång. Backen är bevuxen av ett stort antal grövre ekar med ålder på
uppskattningsvis 100 år. Deras vida kronor visar att de under sin uppväxt stått öppet. I den övre delen
av backen är ekarna under kraftig igenväxning av gran. I den nedre delen av backen hittas ängsväxter
som svinrot, gökärt och smultron. Nere i backen finns även en grov hålek med en brösthöjdsomkrets
på 230 cm. Den blanksvarta trädmyran som syns på eken och som bor inne i trädet visar att trädet är
ett värdefullt hålträd. Övriga växter som förekom rikligt var vitsippor, bergslok, lundgröe och
skogsviol.
Skogliga signalarter: Blanksvart trädmyra
Ängsmarksindikatorer: Svinrot 2, gökärt 3, vårbrodd 3.
Övriga ängsväxter: Smultron, skogsnäva, blekstarr.
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Naturvärden
Vissa naturvärden, klass 4. Områden med grova vidkroniga ekar samt hålekar är alltid mycket
intressanta. Ovanliga arter av vedlevande skalbaggar kan förekomma. Svinroten visar också att
området tidigare varit öppet och slåttrat eller betat.
Övriga värden
Området ligger mycket fint i närheten av bostäder. Från kullen har man en vacker utsikt över Erikstorp
och Nolåns dalgång.
Åtgärdsförslag
Samtliga ekar i området bör snarast möjligt friställas. All gran bör tas bort. Åtminstone bör de nedre
delarna av backen slås årligen för att gynna ängsväxterna.
Om granen avverkas allra högst uppe ovanför sluttningen skapas en mycket fin utsiktsplats över
Bollebygd och Nolåns dalgång.

En vacker ekbacke med fin utsikt över Nolåns dalgång och med röjningsbehov runt ekarna uppe i backen.

23. Ängsrest i sluttning mot Nolån samt några grövre träd
Väster om ett bostadsområde i sluttningen ner mot Nolån finns ett öppet gräsbevuxet parti där det
fortfarande finns rester av ängsvegetation. Gräset slås inte och området håller delvis på att växa igen
med aspsly. Bland annat finns en hel del gökärt samt en liten mängd svinrot i västra delen av området.
Stormåra är annars en av de dominerande örterna. I norra delen dominerar skogsnäva och daggkåpa.
Ytterligare längre åt norrut finns ett ca 50 m2 stort parti med mer välutvecklad ängsmarksvegetation
längs en stig i en brantare nordsluttning. Här växer revfibbla, skogsklöver, liten blåklocka, gökärt och
blodrot. Ett flertal stigar genomkorsar områdena. Även i nedanför sluttningen åt väster nere vid Nolån
finns en litet område med ängsmarksvegetation där det bl a växer svinrot, ängsvädd, skogsklöver,
vårbrodd, harstarr och kärringtand. Högst upp på åsen i mitten av området står en vidkronig men
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tämligen ung ek. Längs i nordost mot en gång-/cykelväg står en grupp med grova björkar (270 cm i
omkrets) samt en grov hålek. Både på eken och på en björk förekom rikligt med blanksvart trädmyra.
Ängsmarksindikatorer: Svinrot 1, gökärt 3, vårbrodd 3, skogsklöver 1, harstarr 1, ängsvädd 2, revfibbla 1, liten
blåklocka 1.
Övriga ängsväxter: Smultron, skogsnäva, daggkåpa, blodrot, fyrkantig johannesört, hagfibbla.
Skogliga signalarter: Blanksvart trädmyra

Naturvärden
Vissa naturvärden, klass 4. Området är artrikare än de flesta gräsbevuxna ytorna i Bollebygd.
Förslag till åtgärder
Gräsmarken slås årligen sent på säsongen (augusti). Slå helst i mosaiker så att blommande partier får
stå kvar ännu längre. Områden med ängsvädd bör få står kvar till efter blomningen för insekternas
skull. Gräset får ligga och torka och samlas sedan ihop och förs bort. Därefter är det lämpligt att slå
gräset ytterligare gånger under hösten för att få bort högvuxet gräs. Gräset samlas upp vid varje
tillfälle. Det är viktigt att det inte står kvar högre gräs efter växtsäsongen inför vintern.
Röjning av sly och något enstaka träd bör göras runt de två ekarna i området.

24. Liten ekbacke i centrala Bollebygd
I sydsluttningen norr om Ekedalsvägen står ett tiotal äldre ekar. Den grövsta är ca 3 m i omkrets och
kan ha en ålder på ca 200 år. I den gräsbevuxna marken växer bl a hagfibbla och ängskovall.
Naturvärden
Vissa naturvärden, klass 4.
Områden med gamla och grova ädellövträd har alltid naturvärden. Det är viktigt att ekarna har gott om
utrymme. Stammarna bör vara solbelysta och avståndet från ekarnas krona till andra träd bör vara
minst fem meter.
Förslag till åtgärder
För närvarande inga särskilda. Slåtter av marken bör ske årligen senare på säsongen så att blommorna
hinner blomma. Gräset bör samlas ihop och föras bort.

25. Parkträd i centrala Bollebygd
Vid exempelvis biblioteket och det gamla tingshuset står äldre ädellövträd av lönn, alm och lind.
Gamla ädellövträd har ofta en artrik flora av mossor och lavar. När träden börjar få stamhåligheter kan
de dessutom vara bostäder åt ovanliga och rödlistade insektsarter av t ex skalbaggar och blomflugor.
På flera av träden i Bollebygd hittades den tidigare rödlistade silverlaven.
Karaktärsarter: Dagglav (Physconia distorta), grynig dagglav (Physconia grisea), brosklav (Ramalina
fraxinea), mjölig brosklav (Ramalina farinacea), rosettbrosklav (Ramalina fastigiata), glänsande sköldlav
(Melanelia fuliginosa), skrynkellav (Parmelia sulcata), näverlav (Platicmatia glauca), blågrå mjöllav (Lepraria
incana), allémossa (Leucodon sciuroides), hättemossor (Orthotricum sp)
Intressantare arter: Silverlav (Parmeliella tiliacea)

Naturvärden
Vissa naturvärden, klass 4. Äldre ädellövträd har alltid naturvärden.
Övriga värden
Parkträden har höga estetiska värden. Träden skapar också behagligare mikroklimat.
Förslag till åtgärder
Normal skötsel av träden och beskärning av kronorna för att inte kronan ska bli för tung. Träd med
stamhåligheter eller stamytor med död ved bör inte automatiskt tas bort. Om det föreligger risk för
skador kan man överväga om man kan kapa grenar eller kronan så att trädets tyngdpunkt blir lägre.
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På ädellövträd, som vid biblioteksparken, växer ofta en större mängd arter av lavar och mossor. På det främre trädet till
höger växer silverlav.

26. Stora och Lilla Varpåsatjärn
Stora Varpåsatjärn omges av öppna gungflyn och tallsumpskog. Inslaget av gran och björk är stort. På
marken dominerar lingon, blåbär och odon. I gungflyet dominerar vitmossa. Här växer också rikligt
med flaskstarr, ängsull, vitag, kaveldun och på några platser vass. Dessutom hittar man tranbär,
rosling, vattenklöver och hjortron. Vid tjärnen passerar välgångna stigar.
Strax söder om Stora Varpåsatjärn ligger Lilla Varpåsatjärn samt några grävda dammar. Här finns
enligt uppgift gott om både större och mindre vattensalamander. Groddjursfaunan är mycket rik i
området och troligen leker samtliga fem arter här (vanlig padda, vanlig groda, åkergroda, större och
mindre vattensalamander).
Intressantare arter: Större vattensalamander

Naturvärden
Höga naturvärden, klass 3. Våtmarksområde med rik groddjursfauna.
Övriga värden
Området utnyttjas för rekreation, vilket syns på välgångna stigar vid tjärnen. I närheten ligger också
skolskogen.
Förslag till åtgärder
Åtgärder kan behövas i delar för att behålla en bitvis öppen karaktär och med blandad sammansättning
av trädslag.
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Stora Varpåsatjärn sedd från söder.

27. Återställd fors i Sörån vid Grönkullen
I Sörån vid Grönkullen har en gammal kraftverksdamm rivits ut. Den hindrade vandrande fisk som
öring att ta sig förbi. Utrivningen är ett led i att förbättra vandringsmöjligheterna för fisk i hela
Rolfsåns vattensystem, dvs från Kungsbackafjorden, via Lygnern och Storån till Sörån och Nolån.

Fors i Sörån vid Grönkullen. Foto: Ulla Henskog.
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Syftet är att öka bestånden av öring som har minskat mycket på senare år, bl a som en följd av
kraftverksutbyggnaden.
Efter omfattande arbete med att återställa åbotten och skapa
en bra vandringsväg för fisk finns nu en ny ca 130 m lång
forssträcka som fisken kan simma uppför till de stora lekoch uppväxtområden som finns uppströms. Kvar av den
gamla dammbyggnaden finns ett restaurerat fundament som
är en fin utsiktsplats.
Naturvärden
Höga naturvärden, klass 3. Återskapad forssträcka.
Övriga värden
Kulturvärden i form av del av kraftverksdamm med
utsiktsplats.

Utsiktsplats vid den återställda
fiskvandringsvägen. Foto: Ulla Henskog.

Övriga områden
Följande områden, som endast har inventerats översiktligt, visas på karta Tätortsnära natur –
inventerade områden (Bilaga 2). Områdena bedöms ha vissa naturvärden, klass 4. Områdena har getts
beteckningar från a till ö.

a Halvöppet område med blöt sänka
Gräsbevuxet område med en blöt sänka där det växer bl a sälg.
Åtgärdsförslag: Sänkan ser lämplig ut för att skapa en dagvattendamm.

b Halvöppet område norr om bäckravin
Området består av högvuxen vegetation av hallon, älggräs och ängskavle. I väster finns ett blötare
område med buskage som består av klibbal, bindvide, sälg och björk. Här växer även lite kaveldun. En
stig går in i ravinen från väster.
Åtgärdsförslag: Röjning av stig genom hallonvegetationen längs bäcken så att bäckmiljön blir mer
inbjudande och tillgänglig. I det blöta området norr om bäcken i öster är det lämpligt att anlägga
dagvattendamm.

c Lövområde mellan bergbrant och bostadsområde
Lövskog som består av tämligen ung asp, sälg och björk som ligger norr om ett bergstup och söder om
ett bostadsområde. En gångväg går genom området.
Åtgärdsförslag: På sikt bör gallring ske för att gynna äldre lövträd. Bortröjning av eventuell gran bör
ske.
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d Utglesad skog öster i anslutning till bostadsområde
En ca 20 bred zon av utglesad tall och björk som ligger mellan bostadsområdet och granskogen. Detta
skapar en öppen och trevlig miljö närmast husen.
Åtgärdsförslag: Återkommande röjning av sly för att behålla den öppnare karaktären närmast
bostadsområdet.

e Granskog
Produktionsskog som nästan uteslutande består av likåldrig gran.
Åtgärdsförslag: Vid avverkning bör alternativa avverkningsmetoder användas som kanthuggning,
luckhuggning eller blädning. Uppkomst av löv bör gynnas. Kullfallna träd och torrakor eller
högstubbar bör sparas. På sikt kan en flerskiktad olikåldrig blandskog med både barr och löv skapas.
med inslag av gamla grova träd samt högstubbar och lågor.

f Öppna gräsmarker
Områden med trivial flora som domineras av stormåra samt hundäxing och andra storvuxna gräs.
Andra arter som hittas är exempelvis gulvial, häckvicker, midsommarblomster och blekstarr. En
mindre mängd ängsmarksindikatorer som harstarr, gökärt, ängsfryle och vårbrodd finns också. I väster
finns ett ca 50 m2 stort parti med mer välutvecklad ängsmarksvegetation längs en stig i en brantare
nordsluttning. Här växer revfibbla, skogsklöver, liten blåklocka, gökärt och blodrot. Ett flertal stigar
genomkorsar områdena.
Åtgärdsförslag: Öppna ytor skapar variation och vyer. De är också värdefulla för insekter som
fjärilar och humlor. Det är därför värdefullt att behålla öppna ytor och förhindra igenväxning. Vissa
av ytorna bör därför årligen slås och eventuellt sly bör röjas bort. Fristående vidkroniga
hagmarksträd skapar ytterligare variation och gör landskapet tilltalande. Befintliga solitärträd som
eventuellt vuxit igen bör röjas fram för att förhindra att de skadas. Nya solitärträd kan med fördel
planteras på lämpliga platser. Helst bör man välja ek eftersom det är ett naturligt inslag i området.
Andra träd som kan väljas är ädellövträd som alm, ask, lind och lönn.

g Bäckraviner
Två små bäckar som rinner samman till en bäck kommer från öster och rinner ner mot Sörån. Den
norra bäcken omges av öppnare marker som domineras av älggräs och hallon samt enstaka mindre träd
och buskage av bl a sälg. Där marken är beskuggad dominerar skogsfräken. Den södra bäcken omges
av skog. I bäcken nedströms där de två små bäckarna runnit samman hittades grodlarver.
Åtgärdsförslag: Bäckravinerna kan möjligen lämpa sig för anläggning av dagvattendamm.

h Björkskog
En lite öppnare skog av medelålders björk som ligger i en västlig sluttning mot Nolån. Även lite tall
förekommer. Det kommer ett stort uppslag av rönnsly samt även en hel del ung gran. På marken växer
rikligt med skogsklöver, gökärt, blodrot, vårbrodd, smultron, hagfibbla, daggkåpa och fyrkantig
johannesört som alla vittnar om att området för ca 50 år sedan varit öppen betesmark. Stigar går
genom området.
Åtgärdsförslag: Bortröjning av gran. Delvis röjning av sly för att öppna upp området. Röjning eller
gallring av gläntor för att behålla något av ängsfloran och gynna utvecklingen av grövre träd.

i Björkkulle
En liten skogsbeklädd kulle som domineras av björk men med inslag av ek, rönn, asp och lite ung
lönn. På marken dominerar liljekonvalj och vitsippa. Mindre stigar passerar dungen.
Åtgärdsförslag: Inga särskilda. Viss gallring kan eventuellt göras för att öka insynen och gynna
utvecklingen av grövre träd. Spara i så fall de äldsta träden.
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j Ung sälg
Området domineras av tämligen ung sälg som står tätt. Vegetationen på marken är sparsam.
Åtgärdsförslag: Viss gallring kan göras för att skapa gläntor och för att gynna de största träden.

k Aspskog
I en tämligen brant erosionssluttning ner mot Nolån växer en tät svårframkomlig skog som domineras
av asp och med mycket sly av rönn.
Åtgärdsförslag: Fri utveckling

l Blandskog
Detta är en blandskog med tall, asp, björk, gran, rönn och lite ek. Nära branten mot ån står någon
hålasp med häckande stare. Marken är magrare och vegetationen domineras av blåbär, skogsstjärna
och vårfryle. I bottenskiktet dominerar husmossa och väggmossa. Längre ner i sluttningen blir marken
näringsrikare med bland annat harsyra och hultbräken. Genom området går en stig ner mot Nolån.
Åtgärdsförslag: Röjning av den nedre delen av stigen för ökad framkomlighet. Vid eventuella skogliga
åtgärder bör plockhuggning av skogen ske för att behålla en flerskiktad skog med många trädslag.
Gran kan tas bort i större omfattning för att gynna övriga trädslag. Lågor, högstubbar och
högstubbar bör sparas

m Yngre björkdunge
En mindre dunge av yngre björk samt en del asp och lite sälg.
Åtgärdsförslag: Inga särskilda. Eventuellt kan dungen bitvis röjas för att öka insynen. Spara även
tätare partier för fåglar och barn.

n Större dunge med blandskog
Dungen domineras av björk, tall och gran. Ett tämligen tätt buskskikt domineras av rönn, lönn och ek.
På marken dominerar vitsippa, blåbär, vårfryle, harsyra, skogsfräken och majbräken. Vid besöket
sjöng grönsångaren. En välanvänd stig passerar genom området.
Åtgärdsförslag: Ung gran bör tas bort. Gallring av skogen kan ske för att gynna grövre lövträd och
tall. Målet bör vara att skapa variation med olika åldrar och arter av träd och buskar. Vissa områden
med tätare buskage bör sparas för att gynna fågellivet. Lågor och högstubbar bör sparas för att gynna
insekter och hålbyggande fåglar. Röjning bör prioriteras längs stigar för att öka sikten.

o Sälg- och aspskog
En sluttning mot bäckravinen som domineras av sälg, asp och uppslag av ung lönn samt en liten
mängd ek. På marken dominerar liljekonvalj och vitsippa men här växer även en hel del ekbräken och
skogsfräken. Bitvis växer rikligt med älggräs vilket visar på fuktigare markförhållanden. Bland
fåglarna som hördes fanns svartvit flugsnappare och trädgårdssångare.
Åtgärdsförslag: Fri utveckling. Inga särskilda.

p Mark med ung lövskog och buskage
Marker som är bevuxna med lövskog och buskage av sälg, björk, hägg och asp. I öster står ett område
med gran.
Åtgärdsförslag: Inga särskilda

q Bäckdråg med björk
Ett fuktig sänka som domineras av björk och sälg.
Åtgärdsförslag: Bibehåll den öppna karaktären genom röjning och eventuellt gallring.
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r Blandskogskulle kring vattentornet
Skogen domineras av björk, tall och gran samt en del sälg, asp, rönn och ek. I söder har det stått en
granbestånd som blåst ner vid stormen i januari 2005. I väster är skogen gallrad och här dominerar
björk tillsammans med en del asp. Marken är näringsfattigare och blåbär tillsammans med kruståtel
dominerar uppe på kullen. Genom området gör en väg samt några mindre stigar.
Åtgärdsförslag: Vid framtida gallringar bör främst gran tas bort. Äldre lövträd och tallar bör gynnas.
Spara lågor och högstubbar.

s Ung tall- och björkskog.
Området domineras av yngre tall och björk. I sydsluttningen i anslutning till husen längst i söder har
det under 1980-talet observerats hasselmus vid flera tillfällen.
Åtgärdsförslag: Vid avverkning bör alternativa avverkningsmetoder användas som kanthuggning,
luckhuggning eller blädning. Uppkomst av skogsbryn med mycket löv och buskar bör utvecklas mot
bebyggelsen. Kullfallna träd och torrakor eller högstubbar bör sparas.

t Björkdunge
Område med glest växande björk.
Åtgärdsförslag: Behåll genom röjning områdets öppnare karaktär.

u Mindre trädbevuxen kulle vid skolan
Öster om Bollebygdsskolan ligger en mindre kulle som till stor del är trädbevuxen av främst sälg (ca
70 %) samt björk (ca 10 %), asp, hägg, gran och oxel. De flesta träd är unga men en äldre oxel står
uppe på kullen. I området förekommer en äldre oxel med eldticka och bohål av gröngöling. Dessa träd
är även mycket värdefulla för vedlevande skalbaggar. Eftersom området ligger intill skola och
bostäder har området höga värden.
Åtgärdsförslag: Slyet röjs bort åtminstone i området västra och norra del mot vägen och skolan.
Åtgärden behöver vara återkommande. Gallring av träd kan göras för att öka sikten genom området
och för att gynna utvecklingen av grövre träd. Variationen av trädslag bör gynnas vid åtgärder.
Hålträd bör sparas.

v Område med löv och igenväxande öppna ytor
w Område med asp och en solitärek
Ovanför branten mot Nolån ligger ett område med löv som domineras av tämligen ung asp. Området
har troligen tidigare varit kulturmarker som senare vuxit igen. En grov solitärek med naturvärden står i
norra delen av området och är under igenväxning. På eken växte svavelticka. På marken hittas lite
rester av ängsvegetation bl a gökärt.
Åtgärdsförslag: Röjning för att friställa solitäreken bör göras. Det bör vara minst 4 m fritt utrymme
mellan ekens grenar och omgivande trädkronor. Gör området tillgängligt med stig.

x Område med sälg, björk, hägg och asp
y och z Halvöppen sumpskog och nordsluttning med lövskog
Ett halvöppet område på blöt mark som kraftigt domineras av älggräs. Träden består av ung björk,
sälg. Bindvide växer också i området. Söder om sumpskogen ligger en nordvänd sluttning med
lövskog som bitvis är källpåverkad. Träden består av björk, klibbal och hägg och på marken växer
flädervänderot, skogssäv, humleblomster och nejlikrot.
Åtgärdsförslag: Fri utveckling. Inga särskilda.
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å Ung skog med öppna partier
Här växer ung björk och tall omväxlande med öppna partier där hallon, hundkäx och hundäxing
dominerar.
Åtgärdsförslag: Inga särskilda

ä Tät blandskog
Tät blandskog av bl a tall, björk, ek och lönn på fuktig mark.
Åtgärdsförslag: Fri utveckling. Inga särskilda.

ö Ung lövskog
Tät skog bestående av främst björk och sälg. På marken dominerar bl a hallon.

Åtgärdsförslag: Inga särskilda.
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Bilaga 1. Metod naturvärdesklassning
Naturvärdena har bedömts i en fyrgradig skala enligt en modell som används av Naturcentrum AB. En
kort beskrivning av denna följer nedan. Modellen beskrivs ytterligare i ”Naturvårdsprogram för Borås
kommun” (Stenström 2001). Klassificeringen görs med Västra Götaland som referensram.

Klass 1-2: ekologiskt
särskilt känsliga områden
enligt miljöbalken.
Klass 1-3: områden med
höga naturvärden som
beaktas i kommunala och
regionala planer.

Klass 1
Högsta
naturvärde
• De allra finaste
exemplen ur klass 2
som uppfyller ett eller
flera kriterier för urval *.

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.
• Varje område har betydelse för regional
naturvård.
Exempel:
Artrikare äldre skogsbiotoper, ogödslade
naturbetesmarker, hagmarker med grova hagmarksträd,
stora högmossar, opåverkade vattendrag, viktiga faunaeller floralokaler.

Klass 3
Höga naturvärden
• Artrikare miljöer än ”vardagslandskapet” men utan stor artrikedom eller
livskraftiga populationer av särskilt skyddsvärda populationer. • Vissa av
dessa områden kan på sikt eller med särskilda åtgärder uppnå klass 2. • Det är
av betydelse för regional naturvård att totalarealen av dessa områden ej minskar.
Exempel:
Alla ädellövskogar över 2 ha, alla odikade våtmarker över 10 ha, delvis gödslade
naturbetesmarker.

Klass 4
Vissa naturvärden
• Områden som skapar variation i vardagslandskapet även om de inte har några dokumenterade
biologiska värden. • Områden som man generellt tar hänsyn till i t ex jord- och skogsbruk.
• En del av dessa områden omfattas av generellt biotopskydd.
Exempel:
Alla sjöar, vattendrag, våtmarker, stenmurar, åkerholmar, lövdungar, branter och raviner.

Produktionslandskap för jord- och skogbruk samt bebyggelse
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*) Viktiga kriterier vid urval och värdering
• Biotoper med stor artrikedom och rödlistade arter.
• Hög ekologisk funktion, t ex reproduktionsområden, rastplatser, uppväxtmiljöer och
spridningskorridorer.
• Naturliga eller kulturskapade biotoper med lång kontinuitet, t ex naturskogar, högmossar eller
naturbetesmarker.
• Miljöer och arter som är ovanliga i landskapet i övrigt.
• Områden som är opåverkade av mänskliga ingrepp. Detta gäller inte alltid, t ex inte i
odlingslandskapet där viss form av skötsel är en förutsättning för naturvärdenas bevarande.
• Mångformiga miljöer eller miljöer som bidrar till att skapa mångformighet i ett i övrigt ensidigt
landskap.
• Mosaiklandskap där flera olika viktiga miljöer finns inom nära avstånd vilket ger förutsättningar för
skyddsvärda arter som kräver mosaiklandskap. **
• Områden med särpräglade, särskilt tydliga eller vetenskapligt intressanta geologiska formationer.
**) Denna punkt har lagts till av Peter Nolbrant.
Ytterligare stöd vid bedömningen
• Ett större område har högre värde än ett mindre, som för övrigt är likvärdiga. Storleken har särskild
betydelse för naturtyper som hyser arealkrävande arter. Exempel på sådana naturtyper är våtmarker.
• Betydelse för friluftsliv är ett stöd vid värderingen men aldrig ett primärt kriterium. Ett område med
naturvärden kan alltså uppvärderas om det förutom sina biologiska/geologiska värden har betydelse
för friluftsliv.
• Gemensamt för många högt värderad områden (klass 1-2) är att ”de har värden som är svåra eller
omöjliga att få tillbaka om de försvinner”
Jämförelse med Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
Nyckelbiotoper (Norén m fl 2002) med rödlistade arter eller förekomst av flera signalarter ges oftast
naturvärdesklass 1 eller 2. Nyckelbiotoper utan dokumenterade värden i form av arter ges oftast klass
3. ”Objekt med naturvärden” ges oftast naturvärdesklass 4.
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Bilaga 2. Kartor; inventerade områden, naturvärdesbedömningar och stigar
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