Naturvärden i område vid Vällsjön med
planer för våtmarksanläggning
‐ bedömning av effekter med särskild inriktning på
smal dammsnäcka Omphiscola glabra

2011

Syfte och uppdrag
BioDivers Naturvårdskonsult fick den 10 november 2011 uppdrag från Lars Rohdin, Härryda kommun,
att göra en översiktlig naturvärdesinventering i ett område vid Vällsjön där en våtmarksanläggning
planeras (Andreasson, 2011). I uppdraget ingick även att göra eftersök av smal dammsnäcka
Omphiscola glabra samt bedöma hur dammarna påverkar befintliga naturvärden och tillför nya i
området.

Områdesavgränsning
Noggrannast undersökning gjordes där dammarna ska anläggas och en omgivande zon på 30‐200 m
(fig. 1). Eftersom det är viktigt att se området i en helhet med Vällsjön och dess omgivningar gjordes
även en mer översiktlig besiktning runt hela sjön.

Bakgrund
Härryda kommun planerar att anlägga två invallade våtmarker på översvämningsmarkerna vid
Vällsjön i ett område som kallas Valborgs ängar (fig. 1). Syftet är att göra en kompensationsåtgärd för
de grävningar som planeras att ske vid Mölndalsån vid Mölnlycke och som påverkar områden med
smal dammsnäcka.

Figur 1. Planerade dammar (Andreasson, 2011) och undersökningsområde.
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Området vid Vällsjön ingår i ett område som tidigare inventerats på smal dammsnäcka av
Länsstyrelsen Västra Götaland (fig. 2, Nolbrant, 2010). Vid inventeringen påträffades smal
dammsnäcka längs bäcken nedströms Vällsjön, vid utloppet i Rådasjön, på svämplanet längs
Mölndalsån i Mölnlycke och på ytterligare några platser vid Rådasjön. Arten finns också på
svämplanet längs Mölndalsån i Landvetter (Henricsson & Johansson, 2008). Ett flertal fynd av smal
dammsnäcka har dessutom gjorts söder och öster om Vällsjön samt även i det område där
våtmarksanläggningen planeras (Nilsson, 2011). Bedömningen är att det finns en individstark, väl
utbredd, sammanhängande och livskraftig population inom området Vällsjön, östra Rådasjön och
Mölndalsån vid Mölnlycke (fig. 2, Nolbrant, 2010).
Smal dammsnäcka är rödlistad i Sverige (NT) och Nordeuropa har ett speciellt ansvar eftersom större
delen av de kvarvarande förekomstlokalerna ligger här (von Proschwitz, 1997 och ArtDatabanken,
2010). I Sverige finns huvudutbredningen i Västsverige vilket gör sammanhängande områden för
arter, som vid Vällsjön, Mölndalsån och Rådasjön, särskilt skyddsvärda. Vällsjön är oreglerad och har
en naturlig vattenregim vilket gör den särskilt intressant eftersom smal dammsnäcka oftast påträffas
i grunda vattensamlingar, diken och tillfälliga vattensamlingar på svämplan och
översvämningsmarker.
Ett åtgärdsprogram för smal dammsnäcka är framtaget av Naturvårdsverket (Nilsson, 2009) där
förslag till skydd för arten presenteras. Med nuvarande bristfälliga kunskap om smal dammsnäckas
miljökrav bör man inte restaurera (förändra hydrologin eller avlägsna växter) småvatten med
förekomst av smal dammsnäcka. Arten har inget skydd men vissa av dess miljöer ingår i olika typer av
skydd. Många miljöer ligger under strandskyddet och det generella biotopskyddet 5 § förordningen
om områdesskydd (1998:1252) omfattar följande biotoper som kan utgöra livsmiljö för arten:
‐Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark. Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut
och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst ett hektar.
‐Småvatten och våtmarker i jordbruksmark. Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar som
ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar,
översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst 2 m breda naturliga bäckfåror.

Figur 2. Fynd av smal dammsnäcka vid tidigare inventeringar vid Vällsjön och Rådasjön (Nolbrant, 2010).
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Vid analyser av våthetsindex som gjorts i en tidigare utredning i Mölndalsåns avrinningsområde
(Nolbrant, 2011) framträder områden med högt våthetsindex över större områden på den östra och
södra sidan samt även på den västra sidan om sjön (fig. 3). Detta innebär att dessa områden har högt
beläget grundvatten och stor sannolikhet till grundvatten i markytan. I ytterkanterna av områden
med högt våthetsindex är sannolikheten att hitta källmiljöer som störst. Inom områden med högt
våthetsindex är sannolikheten stor för områden som regelbundet naturligt översvämmas. Samtliga
tidigare fynd som gjorts av smal dammsnäcka vid Vällsjön finns inom områden med högt
våthetsindex (fig. 2).
Delar av områdena med högt våthetsindex har fyllts ut väster om Vällsjön. Ett stort relativt opåverkat
område finns fortfarande öster och söder om sjön. Detta område har en historia som slåttermader
och betesmarker och möjligen under en kortare period som åker.

Figur 2. Analys av våthetsindex (Nolbrant, 2011) samt tidigare fynd av smal
dammsnäcka (Nolbrant, 2010 och Nilsson 2011).

Metod
Inventering av området gjordes den 15 november 2011 av Peter Nolbrant. Vid besöket noterades
förekomst av vatten, diken och källmiljöer. Vegetationens sammansättning och arter som indikerar
ytligt grundvatten eller översilning noterades. En långskaftad håv med öppning 25 x 25 cm och
maskvidd på 1 mm användes för att söka efter smal dammsnäcka. Innehållet hälldes i vit diskbalja
där det genomsöktes. Platser där håvning skedde är markerade i figur 1. Vid varje plats gjordes 2‐5
försök.
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Figur 3. Bedömning av lämpliga miljöer för smal dammsnäcka, tidigare fynd av arten samt vattenmiljöer.

Håvning efter smal dammsnäcka gjordes på sju platser utan resultat. Arter som ofta hittas
tillsammans med smal dammsnäcka, som vattengråsugga Asellus aquaticus, ärtmusslor Psisidium sp
och skivsnäckor Planorbidae (troligen vitläppad skivsnäcka Anisus septemgyratus) påträffades dock
rikligt i de flesta punkterna. Allmän blåssnäcka Physa fontinalis hittades också på flera platser.
Eftersom smal dammsnäcka tidigare hittats på ett flertal platser vid Vällsjön (Nilsson, 2011) och längs
Vällsjöns utlopp (Nolbrant, 2010) kan den sena tidpunkten för provtagningen samt torr väderlek
under en längre period vara en förklaring till avsaknaden i fångsterna.
Vid besöket hade det varit uppehåll under en ganska lång period vilket gjorde att markerna var
tämligen torra och många vattensamlingar var uttorkade. Dessutom hade det varit minusgrader på
natten och is hade lagt sig på flera vattensamlingar. Det sena datumet i kombination med lite vatten
gör att det är möjligt att snäckor har grävt ner sig i botten och därför var svåra att upptäcka.
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Vid besöket bedömdes de flacka miljöerna som regelbundet översvämmas runt Vällsjön var lämpliga
för smal dammsnäcka (fig. 3). Genom att sjön är oreglerad sker naturliga vattenståndsfluktuationer
som upprätthåller miljöer för bl a smal dammsnäcka. Diken i området är under igenväxning vilket
också gör marken blötare. Dikena är också lämpliga miljöer för smal dammsnäcka.

Figur 4. Valborgs ängar i området där den södra dammen är planerad, sett från SSV.

Växter som förekom rikligt på de öppna markerna där dammarna är planerade (område A och B) var
älggräs, kärrsilja och sjöfräken (fig. 4). Fläckar med mycket starr samt skogssäv förekom också. En del
tuvtåtel sågs dessutom. Det sena datumet samt frosten gjorde att en del av vegetationen var svår att
bestämma vid besöket. Den rikliga förekomsten av sjöfräken indikerar blöta förhållanden i området
med periodvisa översvämningar.
Marken var tuvig och vatten förekom även den 15 november, då vädret hade varit torrt en längre
period, mellan tuvorna. Mellan tuvorna dominerade spjutmossa Calliergonella cuspidata som ofta
växer på strandängar och indikerar att området är blött och tidvis översvämmat.
Intrycket var att grundvatten trycker på från höjdområdet i öster och att det sedan rör sig ytligt över
det öppna området mot Vällsjön. En källmiljö med framträngande grundvatten hittades i den
nordostligaste delen av området (fig.3 och 6). I den skogsklädda sluttningen som löper öster om
Valborgs ängar sågs också grundvatten strömma ut, men mer diffust.
Markförhållandena bedöms som tämligen näringsrika, vilket spjutmossan indikerar. I
skogssluttningen som gränsar till Valborgs ängar i öster växte gott om kranshakmossa
Rhytidiadelphus triquetrus, vilken också indikerar mer rika förhållanden. I sluttningen växte dessutom
gott om med hassel samt äldre ek. Förekomster av skalgrus ska också finnas i området (muntligen
Michael Nilsson).
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Figur 5 och 6. Valborgs ängar sett från nordost. I den närmaste delen
finns en liten källmiljö (bilden till höger).

Figur 7. Den norra delen av Valborgs ängar där den norra dammen är planerad, sett från söder.

I den norra delen av området där den nordligaste dammen är planerad (område A) växer en hel del
videbuskage samt någon klibbal främst längs gamla igenvuxna diken (fig. 7).
Området A och B där dammarna är planerade omges av diken som var vattenfyllda vid besöket,
delvis beskuggade och med mycket löv på botten. Längs det större diket som löper längs västra
kanten växer en 10‐15 meter bred bård av vass (fig. 8). Längs det södra diket växer en hel del klibbal
(fig. 10). Även det östra diket är beskuggat av löv och löper längs med skogskanten (fig. 9). Samtliga
diken såg lämpliga ut för smal dammsnäcka. Även ute i det öppna området löpte några mindre diken
som var igenvuxna men som innehöll mer vatten än omgivande mark och som därmed bedömdes
som möjliga miljöer för smal dammsnäcka.
På den sydligaste delen av Valborg ängar, söder om de planerade dammarna (område C), dominerar
starr med inslag av kärrsilja och älggräs. Längs ett dike som löper mot sydväst växer också kaveldun.
Den västra halvan av detta område är blött och bedöms vara lämpligt för smal dammsnäcka, särskilt i
det dike som löper över området.
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Figur 8. Det större diket som löper längs den västra kanten av Valborgs ängar.

Figur 9 och 10. Till höger ses det dike som löper längs den östra kanten av Valborgs ängar och på bilden till
höger ses diket som löper längs den södra kanten av de planerade dammarna.

Vid samtal med en granne till området berättade han att stora delar av området (även område A och
B) regelbundet översvämmas. En stor leklokal för grodor finns i den norra delen av område A mot
bebyggelsen. Bilder från området när det är helt översvämmat vid extremt vattenstånd 2006 är taget
av Michael Nilsson (Nilsson, 2011). Även vid tidigare inventeringar finns dokumentationsbilder från
områdena söder och väster om Valborgs ängar då områden står under vatten (Himmerland, 2004).
Större och kraftigt igenvuxna diken löper sedan vidare ut mot Vällsjön mot väster i både norra och
södra änden av de planerade dammarna. Även dessa diken bedöms som lämpliga för smal
dammsnäcka. Det norra diket (D) är ca 4 meter brett och kraftigt igenvuxet med jättegröe (fig. 11).
Det södra diket (E) ligger i ett mycket blött område bevuxet med sjöfräken, svalting, älggräs och starr
(fig. 12). Klen björk som står tämligen glest dominerar i trädskiktet tillsammans med enstaka klibbal.
Flera rotvältor finns där rotvältorna skapat små vattenfyllda hålor.
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Figur 11. Det stora diket som löper ut mot Vällsjön i den norra änden av de planerade
dammarna, sett från öster.

Figur 12. Det stora igenvuxna diket som löper mot Vällsjön i södra änden av de
planerade dammarna, sett från OSO.

Mellan Valborgs ängar och sjön finns sumpskog som främst består av björk och tall med inslag av
rönn och ung ek. I buskskiktet växer en del brakved. Även om skogen är relativt ung förekommer en
hel del död ved i form av lågor och högstubbar med tickor. Miljön ser lämplig ut för mindre
hackspett. Ett centralt parti (F) ser torrare ut med fältskikt av revlummer, lingon, vårfryle och blåbär
(fig. 13). Detta område ser inte lämpligt ut för smal dammsnäcka, även om det regelbundet
översvämmas (se karta, fig. 3).
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Figur 13. Sumpskog med tall och björk och en hel del död ved.

Utanför detta område växer en mer strandnära sumpskog (G) där fältskiktet domineras av blåtåtel
vilket indikerar ytligt rörligt grundvatten (fig. 14). Här växer också en hel del vass samt betydligt mer
brakved än det området som ligger österut. På tuvor växer skuggstjärnmossa Mnium hornum, som är
vanlig i sumpskogar. Trädskiktet domineras starkt av björk med inslag av rönn, tall och gran.
I området syns rester av uttorkade höljor som ser lämpliga ut för smal dammsnäcka. En ledningsgata
löper genom området där en hel del uttorkade höljor syns.

Figur 14. Sumpskog som domineras av björk, brakved och blåtåtel.

Söder och sydväst om Valborgs ängar finns ytterligare sumpskogar eller svämskogar (H) som ser
mycket lämpliga ut för smal dammsnäcka (fig. 15). Trädskiktet domineras av björk med inslag av
klibbal. I fältskiktet växer mycket starr, älggräs och sjöfräken som indikerar blöta förhållanden. Bland
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mossorna växer spjutmossa Calliergonella cuspidata och palmmossa Climacium dendroides, vilka
indikerar regelbundna översvämningar. Vid besöket hade vattnet sjunkit undan men mindre
vattensamlingar förekom.
Diken med vatten löper genom området och rotvältor har gett upphov till mindre vattensamlingar
(fig.16). I söder finns en källmiljö (I) bevuxen med vass och översilningskärr finns i sluttningar ner mot
svämskogen (fig. 17). Särskilt diken, rotvältor och källmiljöerna bedöms som mycket lämpliga för
smal dammsnäcka.

Figur 15. Sumpskog sydväst om Valborgs ängar.

Figur 16. Diken och kullfallna träd i sumpskogarna sydväst om Valborgs ängar.
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Figur 17. Källmiljö med vass i södra delen av området (I).

Genom området, söder om Valborgs ängar, rinner en bäck mot Vällsjön. Bäcken är med all säkerhet
tidigare rensad vid K i figur 3. Längs en delsträcka sågs också gott om stenblock längs stranden samt
en vall som tyder på tidigare grävning och rensningar av stenblock (fig. 18).

Figur 18. Stenar längs bäcken som rinner ut mot Vällsjön genom orådet.
Stenarna ligger på stranden och tyder på att bäcken tidigare har rensats.

Längs en stor del av Vällsjön stränder växer täta vassar (fig. 19). Innanför vassarna finns skyddade
miljöer med grunt vatten som också är lämpliga för smal dammsnäcka (fig. 20).
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Figur 19 och 20. Stora delar av Vällsjöns stränder kantas av täta vassar.

Bedömning av naturvärden i Vällsjöns svämområden
Området runt Vällsjön bedöms ha mycket höga naturvärden. Vällsjön är oreglerad vilket gör sjön
särskilt värdefull för arter som är gynnade av naturliga vattenståndsfluktuationer. Området ingår i en
helhetsmiljö tillsammans med Rådasjön och Mölndalsån som hyser en livskraftig och värdefull
population av den rödlistade smala dammsnäckan. Området bedöms innehålla en av de viktigare
kända populationerna av smal dammsnäcka i Västsverige. Västsverige hyser i sin tur huvuddelen av
populationerna av smal dammsnäcka i Sverige, och Nordeuropa är det viktigaste området för
världspopulationen. Vällsjöns omgivande svämområden, bedöms dessutom vara ett kärnområde och
en mycket viktig del av populationen Vällsjön‐Mölndalsån‐Rådasjön, särskilt med tanke på de
grävningar som planeras längs de viktigaste delsträckorna för arten längs Mölndalsån och på grund
av regleringar och vattenuttag i Rådasjön.
Sjön med omgivningarna hyser fler andra intressanta arter exempelvis svampen trollhand
Hypocreopsis lichenoides som ofta växer på grenar av vide i områden med naturliga
vattenståndsfluktuationer (Nilsson, 2011). Andra intressanta arter som förekommer i grunda
vattensamlingar runt sjön är åkergroda som omfattas av EU:s habitatdirektiv. Den tidigare rödlistade
skuggmossan Dicranodontium denudatum som kräver hög och jämn luftfuktighet växer på klippor
strax intill sjöns svämskog (Himmerland, 2004). I sjöns våtmarksområden och vassar har rördrom,
brun kärrhök och småfläckig sumphöna observerats, vilka alla är upptagna i EU:s fågeldirektiv
(småfläckig sumphöna dessutom rödlistad, VU). I svämskogarna runt sjön förekommer även den
rödlistade (NT) mindre hackspetten.
Områdena runt Vällsjön bedöms också vara en hydrologiskt intressant miljö med källmiljöer, bäckar,
översilningsmark och översvämningsområden. Troligen förekommer en rik fauna av landlevande
mollusker samt markskalbaggar, vilket ännu inte är undersökt.

Bedömning av dammarnas effekt på smal dammsnäcka
Att anlägga dammar enligt förslaget är ingen lämplig kompensationsåtgärd för smal dammsnäcka av
flera anledningar. En anledning är att det, enligt tidigare uppgifter (Nilsson, 2011 och Nolbrant,
2010), redan finns smal dammsnäcka i området och lämpliga miljöer finns i bl a diken där våtmarken
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planeras. I åtgärdsprogrammet rekommenderas stor försiktighet: ”Med nuvarande bristfälliga
kunskap om smal dammsnäckas miljökrav bör man inte restaurera (förändra hydrologin eller
avlägsna växter) småvatten med förekomst av smal dammsnäcka”. Tidigare erfarenheter visar
dessutom att våtmarksanläggningar där vattennivån höjs till en mer konstant nivå missgynnar smal
dammsnäcka och arten kommer därför troligen att försvinna från det område där dammarna anläggs
(muntligen Ted von Proschwitz). Smal dammsnäcka, och flera andra vattenlevande organismer, lever
istället i vattensamlingar längs flacka stränder, diken och småvatten som har en årlig dynamik, med
översvämning och uttorkning. Detta tyder på att smal dammsnäcka är känslig för predation från
exempelvis fisk och kanske även evertebrater som trollsländelarver. Det kan också vara så att
konkurrens från andra snäckor är större i djupare mer permanenta vatten, vilket gör att smal
dammsnäcka försvinner. Effekten av dammarnas vallar är att det invallade området skärs av från de
naturliga vattenståndsfluktuationerna som regelbundet påverkar området och som är en av de
viktigaste förutsättningarna för smal dammsnäcka.
Även åkergroda är, på samma sätt som smal dammsnäcka, gynnad av små grunda vattensamlingar
och även vattensamlingar som periodvis torkar ut eftersom det här finns färre predatorer.

Bedömning av vilka värden som anlagda dammarna kan tillföra
Anlagda våtmarker och dammar blir snabbt rika på vattenlevande småkryp som trollsländor och
många andra djur. En anläggning av våtmarker i området enligt förslaget (Andreasson, 2011) bör i
första hand ses som en åtgärd för att gynna flera arter av våtmarksfåglar, salamandrar och
vattenlevande evertebrater som trollsländor och dykare. Möjliga fågelarter som kan häcka är
sothöna, rörhöna, smådopping, kricka m fl änder och gäss. Bland rödlistade arter som möjligen kan
häcka finns årta (VU). Hög produktion av insekter som myggor och sländor ger också värdefull mat åt
svalor och fladdermöss.
Anlagda våtmarker med gott om våtmarksfåglar är också ett intressant studieobjekt för exempelvis
skolor som finns i närheten.

Bedömning av hur dammarna påverkar populationen av smal dammsnäcka vid
Vällsjön
Den yta som dammarna tar i anspråk av den totala ytan av de miljöer som bedömts lämpliga för smal
dammsnäcka runt Vällsjön är uppskattningsvis 19 %.
De idag lämpligaste miljöerna bedöms ligga i svämskogarna som ligger ca 100 m sydväst om den
södra dammen. Här finns beskuggade diken och mindre vattensamlingar som ser mycket lämpliga ut.
Även i de diken som omger dammarna bedöms det finnas lämpliga miljöer.
Om de diken som närmast omger de planerade dammarna lämnas intakta bedöms 5‐10 % av
populationen av smal dammsnäcka beröras av dammarna. För att få en bättre uppfattning av detta
krävs att inventering görs under bättre förhållanden vid lämplig årstid och lämpligt vattenstånd

14

Potential
Eftersom området där dammarna planeras (A och B) samt det öppna området söder om dammarna
(C) verkar översvämmas regelbundet har dessa områden potential för ytterligare miljöer som är
lämpliga för smal dammsnäcka. Genom att gräva grunda sänkor och vattensamlingar kan många
lämpliga vattensamlingar uppstå för arten samt även för grodor m fl arter.

Förslag till åtgärder
Med tiden kommer Valborgs ängar att växa igen till sumpskog om området inte hävdas på något sätt.
Detta bedöms dock som positivt för just smal dammsnäcka som verkar föredra skuggade
förhållanden framför solexponerade, även om den förekommer i båda typerna av miljöer.
Om man däremot vill behålla området som en öppen våtmark för att behålla variationen i området
krävs på sikt någon form av åtgärd och/eller skötsel.
För att området inte ska växa igen helt behöver man i framtiden göra vissa röjningar av buskar. Man
bör dock observera att buskar och träd som sälg och vide är mycket viktiga av många anledningar.
Skuggan ger troligen bättre förutsättningar för smal dammsnäcka. Buskage gör också skydd för
grodor. Lekplatserna behöver dock full solbelysning. Den tidiga blomningen av sälg och vide är
mycket viktig för en stor mängd vårtidiga insekter som humlor, bin och fjärilar. Buskage på fuktig
mark är också viktiga för vissa ovanligare fåglar som rosenfink (VU), gräshoppsångare (NT) och
näktergal.
Man kan också överväga hävd av nötdjur i delar av området för att förhindra igenväxning. Genom
djuren tramp kommer också små hålor och vattensamlingar att uppstå som kan ge skydd för amfibier
och vattenlevande småkryp.
Åtgärder kan också göras i bäcken som leder ut till Vällsjön i södra delen av Valborgs ängar. Rensade
sträckor kan återställas genom att block åter läggs tillbaka i fåran. En höjning av vattennivån
uppströms kan leda till att högre grundvattenyta i den södra delen av Valborgs ängar samt kanske
även mer översilning av marken vid vissa perioder, vilket skapar bättre miljöer för fler våtmarksarter
som bl a smal dammsnäcka.

Alternativa förslag till dammar?
En fråga är om det är möjligt att skapa våtmarker som både gynnar smal dammsnäcka och fåglar.
Byggande av vallar i området förhindrar den naturliga dynamiken och översvämningen i området
vilket är en viktig miljöfaktor för smal dammsnäcka. Ett alternativ skulle kunna vara att gräva bort
material så att vattenfyllda sänkor med olika storlek och med olika vattendjup bildas på ängarna.
Dessa kommer periodvis att översvämmas av sjön och skulle kunna bli lämpliga för smal
dammsnäcka, många andra vattenlevande evertebrater och grodor. Hur detta lämpligast sker bör
utredas vidare.
Frågan är hur långlivade dessa vattensamlingar är och i vilken utsträckning de även utnyttjas av
våtmarksfåglar? Det kommer troligen främst användas av rastande våtmarksfåglar, men även av vissa
fåglar under häckningstid som kricka, rörhöna och skogssnäppa. Är de alltför djupa och håller vatten
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hela året finns det risk att det så småningom kommer in fisk i vattensamlingarna, vilket är negativt
för våtmarksarterna inklusive smal dammsnäcka.
Man kanske också kan tänka sig att delar av den anlagda våtmarken består av damm medan andra
delar består av marker som får översvämmas.
Om dammar anläggs som planerat bör kompensatoriska åtgärder göras i det kvarvarande öppna
området söder om dammarna (C), som med god marginal väger upp de miljöer som skärs av genom
dammen. Här bör grunda sänkor och diken grävas som kan användas för smal dammsnäcka.

Inventering
För att bedöma hur anläggning av dammar påverkar smal dammsnäcka och för att se hur områdets
hydrologi varierar under året behöver området besökas ytterligare och inventering av smal
dammsnäcka göras vid mer lämpliga förutsättningar. Lämplig tid för inventering bedöms vara april‐
maj och september‐oktober. Det är även lämpligt att inventera förekomst av lekande grodor i
området, vilket bäst görs i slutet av mars och april samt rastande och häckande fåglar från mars‐juni.
Nivåer för normala översvämningar under vår och höst bör också undersökas.
Detta ger bättre underlag för att bedöma vilka åtgärder som är lämpligast i området.

Närnatur
Vällsjön är ett värdefullt närnaturområde med närhet till bebyggelse och skolor. Hur området än
kommer att utvecklas är det viktigt att göra området tillgängligt för naturupplevelser och för
skolstudier. En gammal åkerväg löper ner i området på östra sidan om Valborgs ängar som ser
lämplig ut att använda. Bro kan byggas över bäcken och spångar skulle också kunna anläggas i
svämskogarna vidare söder om Valborgs ängar. Utsiktsplats kan anläggas enligt Andreasson (2011).

Sammanfattande bedömning
Eftersom smal dammsnäcka är en ansvarsart för Härryda och Vällsjön bedöms som ett kärnområde
för arten bör åtgärder för att skydda arten och de ekosystem som arten trivs i prioriteras inom
svämområdet runt Vällsjön. Detta innebär att dammar med vallar som skär av naturliga
vattenståndsfluktuationer inte bör anläggas.
Det som å andra sidan talar för anläggningen av dammarna är att området kan utvecklas som
värdefullt närnaturområde och fågellivet i skapade våtmarker kan vara intressant att studera och
uppleva för skolor och närboende. Det är viktigt att människor kommer ut i närnaturen, får uppleva
den och lära sig mer om den.
Bedömningen från denna översiktliga inventering är dock att dammarna tills vidare inte bör anläggas
innan noggrannare inventering och alternativ till olika åtgärder har utretts.
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Förslag till skötselplan
Oberoende av vilka beslut som tas om dammarna bör en skötselplan tas fram för Vällsjöns
svämområden och våtmarksmiljöer, för att bevara de höga naturvärdena och samtidigt
tillgängliggöra området för besökare. I samband med detta bör en mer heltäckande inventering av
arter göras, särskilt vad gäller övriga mollusker samt markskalbaggar. Även inventering av
fladdermöss är intressant.
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