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-
lingslandskap. Öppna och böljande åkrar omväxlar 
med lövdungar, stenmurar, hagmarker och gamla 
gårdsmiljöer. Detta vackra, sedan årtusenden bru-

också livsmiljö för många djur och växter. Bondens 
skötsel och djurens bete är en förutsättning för att 
markerna skall bibehålla sina naturvärden.

I kommunens östra delar utbreder sig stora 
skogsområden. Det handlar i huvudsak om brukade 

små, så kallade nyckelbiotoper i otillgängliga berg-
branter längs bäckraviner eller i andra områden som 
undanhållits från kalhyggesbruk och plantering. Det 

-
områden med naturskog av ren vildmarkskaraktär. 
Flera av dessa är skyddade som naturreservat. 

och större mossar. På de största mossarna häckar 
tranor och ljungpipare. De stora, orörda och vid-
sträckta mossarna är ganska vanliga i Ale men i ett 
europeisk eller globalt perspektiv är detta en exotisk 
miljö, som helt saknas i andra delar av världen.

för kommunens invånare.
-

drag med sina fågelrika stränder har vi direkt inpå 
knuten. Älvens strandängar är unika, artrika våtmar-
ker som uppstått genom naturliga översvämningar 
och som hållits öppna av människor och betesdjur. 

-
tendrag med rikt biologiskt liv och stor betydelse 

En gång i tiden för sådär 6000 år sedan täcktes 
stora delar av Ale kommun, och resten av Sydsve-
rige, av lummiga lövskogar med ek och andra ädla 
lövträd.  Idag återstår endast promille av dessa 
vidsträckta lövskogar. Dessa lövskogsrester är idag 
fristad för många av de djur och växter som en 
gång levde i Europas historiska lövurskogar. Löv-
skogarna är också välutnyttjade strövområden som 
ofta ligger insprängda bland tätorternas bebyggelse.



Kommunal Miljöpolicy för Ale kommun
I Ale tror vi på människans möjlighet att påverka 
sin omgivning i riktning mot en långsiktig hållbar 
utveckling – i balans med naturens lagar. Var och 
en av oss har därför ett ansvar – och samtidigt en 
möjlighet – att vända utvecklingen åt rätt håll.

All verksamhet i Ale kommun skall syfta till att 
skapa förutsättningar för en bärkraftig samhällsut-
veckling som bygger på följande grundbultar.

Begränsa uttaget ur jordskorpan

Undvika att använda naturfrämmande ämnen
Bevara förutsättningarna för 

alla djur och växtarter att fortleva

Sluta slösa med resurserna

Ale kommun vill värna, bevara och utveckla natur-

• Den moderna människan efterfrågar inte bara 
arbetstillfällen, vård, skola och omsorg utan 
också en trevlig närmiljö som erbjuder variera-
de möjligheter till naturstudier och rekreation. 
En biologiskt rik natur är något som många 
uppskattar och det ger ett viktigt mervärde åt 
livet. Denna faktor kommer med all sannolik-
het att bli allt viktigare de kommande åren, 
med ett ökande befolkningstryck, förtätning av 
bebyggelse och utbyggnad av infrastrukturer. 

-
regler som man måste beakta vid fysisk plane-
ring av samhällen, vägar och annan bebyggelse. 
Kommunen bör också bidra till att uppfylla 
de miljökvalitetsmål som fastställts av Sveriges 
riksdag. 

människor ställer upp på den allmänt etiska 
uppfattningen att man bör bevara naturtyper 
och organismer för deras egen, för vår, och 
våra efterlevandes skull. Ale kommun ställer 
upp på dessa grundläggande värderingar.

Naturvårdsprogrammets roll

kommunens miljöarbete. Den skall vara vägledande 
för kommunens arbete för att uppnå några av miljö-
målen och uppfylla den tredje grundbulten i kom-
munens miljöpolicy. 

Programmet pekar ut ca 300 områden i kom-
munen med naturvärden som är särskilt värda att 
uppmärksamma. Det handlar om blomsterrika 
hagmarker, lövskogar med gamla träd, ostörda 
vildmarksområden, naturskogar, våtmarker eller 
naturliga bäckar. I dessa områden har många hotade 
djur och växter kunnat överleva under årtusenden 
i ett för övrigt kraftigt förändrat landskap.  Många 
av dessa miljöer kan inte återskapas om de en gång 
förstörs. Kommunen bör verka för att dessa områ-
den bevaras och sköts på ett sådant sätt att naturvär-
dena består. I programmet föreslås åtgärder för att 
genomföra detta.

De områden med naturvärden (se bilaga 1) som 
pekas ut i naturvårdsprogrammet motsvarar 10–15% 
av kommunens totala yta som fortfarande rymmer 
någon form av ursprunlig natur. Med ursprunglig 
menas inte orörd. Det handlar i lika hög grad om 
miljöer som förr varit vanliga i det brukade och 
varierade kulturlandskapet. En del av dessa områden 
har höga eller unika värden och är ekologiskt särskilt 
känsliga enligt miljöbalken. Områden med unika 
naturvärden har få motsvarigheter i landet eller 
regionen.



Hur kan Ale kommun bidra?







Vad behöver göras?

Hur kan Ale kommun bidra?

Ängar
En äng är ett stycke mark som slås med lie. Syftet 
är att få hö som foder till djuren. Den årligt åter-
kommande slåttern skapar en ljus, solbelyst miljö, 
vilken gynnar stor artrikedom såväl bland växter, 
svampar som insekter. Ängarnas örtrikedom har 
beskrivits i lyriska ordalag av åtskilliga landskaps-
skildrare genom tiderna.

För några hundra år sedan var ängarna jord-
brukets viktigaste markslag i Ale kommun, och 

forna ängarna odlats upp eller blivit skogbevuxna. 
Det återstår högst några hektar naturlig slåtteräng i 
kommunen vilket är mindre än en promillle av den 

bl a annat på Björkekärrs äng vid Vinningsbo, vid 
Grandalen i Slereboåns dalgång och i anslutning till 
Kungsgårdens golfbana. 

Hagmarker och andra naturbeten
En del av de forna ängsmarkerna hålls öppna som 
betesmark. Visserligen har mulen ersatt lien, men 

-
betesmark i kommunen. Det motsvarar knappt 3 % 
av den totala arealen jordbruksmark. 

Stenmurar, alléer, odlingsrösen m.m. 
Småbiotoper i anslutning till åkermark är livs-
miljö för växter och djur och bidrar till en varierad 
landskapsbild som många uppskattar. Vissa små-
biotoper omfattas av ett generellt biotopskydd som 
innebär förbud mot åtgärder som kan skada natur-
miljön. Exempel är stenmurar, odlingsrösen, alléer, 
åkerholmar, dammar, öppna diken och våtmarker. 

Bidrag finns för skötsel och utbildning
-

ning avseende skötsel av odlingslandskapets natur 
och kulturmiljövärden. Det kan gälla skötsel av 
ängar och hagar, ekologisk produktion, bevarande 
av överblivna byggnader, gamla husdjursraser samt 
fornlämningar och andra kulturspår. Utöver miljö-

naturreservat och Natura 2000 områden. Bidragen 
administreras av Länsstyrelsen, men kommunen 
kan spela en viktig roll genom att sprida informa-
tion och ta initiativ och stödja lokala projekt.





Vad behöver göras?

Hur kan Ale kommun bidra?

Göta älv
Göta älv är en unik miljö. I kraft av att vara Sveri-
ges största vattendrag hyser det också en rik bio-
logisk mångfald. Visserligen är älven påverkad av 
muddring, strandskoning och olika exploateringar. 

-
kade bottnar och strandmiljöer. Dessa är särskilt 
viktigt att värna om. Att skydda älven mot utsläpp 
av föroreningar är en självklarhet.

Bäckar och åar

upp för att leka. Hållsdammsbäcken, Sköldsån, 
Grönån, Forsån och Sörån är några av dessa vat-
tendrag. Sträckor med forsande och strömmande 
vatten är särskilt viktiga. Här leker lax och öring. 
Sådana miljöer är också viktiga för många andra 
vattenlevande organisemer. En av desssa är den 

EU:s artdirektiv. Flodpärlmusslan som kräver 

Sörån

Sjöar

dessa är små skogssjöar. I västra delen av kommu-

nämnas Grosjön och Hajs sjö som är två biolo-
giskt rika och väl inventerade sjöar. Kunskapen om 
övriga sjöars biologiska liv är däremot begränsad, 

genomförts någon samlad inventering.
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Myrar
Myr är ett gemnsamt namn för skogslandskapets 
kärr och mossar, vilka byggs upp av så kallade vit-
mossor. Många myrar ligger insprängda i barrsko-
garna i kommunens östra delar. De stora mossarna 
är vidsträckta och ödsliga. Det är det närmaste 
vildmark man kan komma i dessa delar av Sverige. 
De är viktiga miljöer för fågel och vilt som t ex älg, 

till drygt 200 hektar. Mossen är ett omväxlande 
våtmarkslandskap med inslag av sumpskog och 
öppet vatten vilket bildar en utmärkt biotop för 
fågelarter och växter. Kilandaån som rinner genom 
mossen regleras vilket i vissa fall är negativt för 
naturvärdena.

Mossarna är ganska vanliga i Ale men i ett 
europeisk eller globalt perspektiv är detta en 
exotisk miljö som helt saknas i andra delar av 
världen. Därför kan man säga attt kommunen har 
ett särskilt internationellt ansvar för denna typ av 
naturmiljö. 

Rikkärr

många olika växtarter i rikkärr, t.ex. olika sorters 

mycket viktiga för små så kallade grynsnäckor och 
vissa insekter. Få rikkärr är kända i Ale kommun 
vilket kan bero på att det aldrig genomförts någon 
samlad inventering eller sammanställning.

Våtmarker i odlingslandskapet
Våtmarker i odlingslandskapet har ett stort värde. 
Dels har denna miljö minskat drastiskt de senast 
200 åren dels är det en synnerligen artrik miljö för 
t ex grodor och fåglar. Odlingslandskapets våt-
marker bidrar också i hög grad till att fånga upp 
gödslande ämnen som annars skulle hamna i sjöar 
och hav. 

projektstöd för anläggning av våtmarker och små-
vatten samt ersättning för skötsel i form av bete 
eller slåtter av anlagda småvatten och våtmarker.





Vad 
behöver göras?

Hur kan Ale kommun bidra?

Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är en enhetlig livsmiljö som har 
en nyckelroll för den hotade delen av skogens 

skydd, men markägare är skyldiga att samråda 
med Skogsstyrelsen om åtgärder som förändrar 
miljön i en nyckelbiotop. Nyckelbiotoper har höga 
naturvärden och bör undantas från traditionellt 
skogbruk eftersom virkesuttag förstör eller för-
sämrar biotopens naturvärden. Ett mindre antal 
nyckelbiotoper i Ale kommun (9 st) är skyddade  
med biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 §. 
I 5 områden har markägaren tecknat så kallade na-
turvårdsavtal. I båda fallen innebär det att markä-
garen kan får ersättning av Skogsstyrelsen.

Nyckelbiotoper har inventerats sedan 1993 i 
regi av Skogsvårdsorganisationen. Några hundra 
nyckelbiotoper har hittills identiferats i Ale kom-
mun med en sammanlagd yta av 413 hektar. Det 
motsvarar ca 2 % av den totala skogsmarken.

Barrskog
Närmare 60 % av kommunens yta är barrskog. 
Det handlar i huvudsak om brukade barrskogar 

-
områden särskilt i skogsområdena öster och nord-
öst om Skepplanda. Här ligger till exempel natur-
reservaten Ekliden, Kvarnsjöarna, Trehörningen 
och Kroksjön.

Lövskogar
En stor del av skogarnas naturvärden är knutna till 
lövskogen trots att den bara utgör 5% av kom-
munens totala skogsareal. Många lövskogar ligger i 
nära anslutning till bebyggelse och utnyttjas i  hög 
grad för rekreation. Sådana skogsbestånd ligger 

uttalade skogsbruksintresse som i barrskogen. Ge-
nom att långsiktigt skydda tätortsnära, kommunala 
lövskogar kan kommunen på ett mycket konkret 
sätt bidra till en god tätortsmiljö och till uppfyl-
lande av miljömålet levande skogar.

Grova träd
Grova träd är både fascinerande och livsmiljö för 
många organismer. Det saknas en samlad redovis-
ning av grova träd i kommunen.





Nära till naturen
I Ale kommun är det mesta nära. Kommunika-
tioner, arbete, service och inte minst naturen. Det 
handlar både om den lilla ekdungen eller bergs-
knallen som ligger direkt vid bostäder, skolor 
och dagis, men också större naturområden dit du  
snabbt kan ta dig med bil eller kollektiva transport-
medel. Genom att ta hänsyn till detta kan Ales att-
raktionskraft som kommun att bo i bli ännu större.

Grönstruktur
I samarbete mellan Fritidskontoret, Tekniska 
förvaltningen, Miljö- och byggförvaltningen och 
skolorna har kommunen tagit fram en förteckning 
över prioriterade områden inom tätorternas grön-

-
vårdsprogrammet men grönstrukturen innehåller 
delvis andra områden. Närrekreation, friluftsliv, 
naturvård, skolans arbete och kulturminnesvård 
har varit viktiga aspekter vid urvalet. De områden 
som tagits fram ligger främst i anslutning till tät-

en bit ifrån tätorterna har tagits med. 

Naturanpassat byggande
Att på ett bra sätt anpassa nybyggnad till natur-
miljön är en viktig kvalitetsaspekt. Men det krä-

den aktuella platsen. En förutsättning är att man 
dokumenterar naturvärden t ex i detaljplaneskedet. 
Genom att se stenmuren, skogsdungen eller den 
örtrika ängsmarken som en tillgång i bostads-
byggandet istället för ett hinder kan man skapa 
tilltalande och kvalitativa boendemiljöer. Genom 

att förstärka den lokala och historiska 
identiteten inom varje bostadsområde.

Genom att utforma naturvårdsinrik-
tade planbestämmelser gynnas inte bara 
biologisk mångfald utan också boendes 
möjlighet att uppleva en innehållsrik 
närnatur.

Vad behöver göras?

Hur kan Ale kommun bidra?





Hotade och rödlistade arter
Cirka fem procent av Sveriges djur, växter och 
svampar är så hotade att de löper risk att dö ut. 
Deras livsmiljöer har påverkats av miljöförstörelse 

rationaliserats. 
Sverige upprättar liksom många andra länder 

rödlistor över hotade och sällsynta växt- och djur-
arter. I rödlistorna grupperas arterna efter hur stor 
risken är för utdöende. Arter som bedöms uppfylla 
kriterierna för någon av rödlistekategorierna kallas 
rödlistade arter. Kategorierna presenteras nedan:

För vissa rödlistade arter tar Naturvårdsverket 
fram särskilda åtgärdsprogram och anslår särskilda 
medel. Klockgentiana och alkonblåvinge är två 
sådana exempel.

Kategorier:  

EN - Starkt hotad (Endangered)
VU - Sårbar (Vulnerable)
NT - Missgynnad (Near Threatened)

Vad behöver göras?

Hur kan Ale kommun bidra?

asp(VU)
havsnejonöga(EN)

alkonblåvinge(VU)

kornknarr(VU)

pilgrimsfalk(VU)

sandödla(VU)

klockgentiana(VU)

mosippa(VU)

skaftslamkrypa(VU)

fågelfotsmossa(VU)

skirmossa(VU)



Fördjupad undersökning
Innan beslut om exploatering fattas skall i samtliga 
fall när naturvärden (se bilaga 1) riskerar att skadas 
en fördjupad undersökning av området göras. Det 
gäller oavsett om naturvärdena sedan tidigare är 

-
progarammets katalog. Miljökonsekvenser skall då 
beskrivas samt åtgärder för att undvika, begränsa 
och kompensera skada. Ambitionsnivån bör an-
passas efter områdets värde. För ett område med 
vissa naturvärden kan det räcka med ett besök på 
platsen av t ex kommunekologen vilket samman-
fattas i ett PM. För områden med höga eller unika 
naturvärden bör fördjupade biologiska undersök-
ningar göras och resultatet presenteras i en miljö-
konsekvensbeskrivning (som gärna får vara kort 
och kärnfull). 

Riktlinjer vid planering och tillstånd
Områden med bör inte omfattas av 
exploatering såvida inte särskilda skäl föreligger 
och åtgärder vidtas för att begränsa skadan. 

Särskilda skäl kan vara: 

• Området har vid fördjupad undersökning inte 
visat sig hysa höga naturvärden. Exploatering 
och dess miljökonsekvenser på lång sikt berör 
inte några rödlistade eller hotade arter, viktiga 
ekologiska strukturer eller miljö med stor be-
tydelse för friluftsliv. Exploateringen är dess-
utom av väsentlig betydelse för andra intressen 
och det saknas rimliga alternativa lösningar.

• Exploateringen underlättar att området sköts 
på ett sådant sätt att naturvärdena består och 
förbättras.

Områden med  bör endast i 
särskilda undantagsfall omfattas av exploatering 
såvida inte synnerligen särskilda skäl föreligger och 
åtgärder vidtas för att begränsa och kompensera 
eventuell skada.

Synnerligen särskilda skäl kan vara: 

• Exploatering och dess miljökonsekvenser på 
lång sikt berör bara en liten del (högst 10%) 
av området. Den berör inte några rödlistade, 
arter, viktiga ekologiska strukturer eller är 
av väsentlig betydelse för helheten eller på-
verkar människors upplevelse av området på 
ett påtagligt negativt sätt. Exploateringen är 
dessutom av väsentlig betydelse för andra sam-
hällsintressen och det saknas rimliga alterna-
tiva lösningar.

• Exploateringen är av väsentlig betydelse för 
andra samhällsintressen och det saknas rimliga 
alternativa lösningar. Dessutom vidtas åtgärder 
för att begränsa och kompensera skadan så att 
den totala naturvårdsnyttan blir positiv.

• Eller exploateringen är en absolut förutsätt-
ning för att området långsiktigt skall kunna 
skötas så att naturvärdena består och förbätt-
ras.

Områden med  bör aldrig 
omfattas av exploatering såvida det inte är av 
avgörande betydelse för människors hälsa och 
säkerhet och det saknas alternativa lösningar eller 
att åtgärder är helt nödvändig för att områdets 
naturvärden skall bestå. Om expolatering ändå 
kommer till stånd bör alltid åtgärder vidtas för att 
begränsa och kompensera skadan så att den totala 
naturvårdsnyttan blir positiv.



Naturreservat
Naturreservat har ett starkt skydd som både inne-
fattar restriktioner och reglering av markanvänd-
ning i ett område. En särskild skötselplan talar om 
hur området skall skötas och staten bidrar med 
pengar för skötsel och ersättning till markägare. 

miljöbalken. Ändamål och restriktioner i reserva-
ten framgår av särskilda beslut och skötselplanen. 
Beslut om att avsätta naturreservat görs av läns-
styrelsen. Även kommunen har möjlighet att fatta 
beslut om att bilda naturreservat. 

natur, från små växtlokaler till vidsträckta fjällom-
råden. Våtmarker, odlingslandskap, vattenmiljöer, 
geologiska bildningar och tätortsnära friluftsområ-
den kan också skyddas som reservat. 
Den naturtyp som skyddats  mest i både Ale och 
resten av landet under det senaste decenniet är 

som är naturreservat enligt miljöbalken 7 kap 4§. 
Dessutom pågår reservatsbildning i några områ-
den.
 
Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla 

områden är också naturreservat. Natura 2000 är 
en ytterligare förstärkning av skyddet. Syftet är att 
bevara naturtyper och arter som EU-länderna har 

NATURRESERVAT
I ALE KOMMUN

kommit överens om. För verksamheter eller åtgär-
der som på ett betydande sätt kan påverka miljön 
i ett Natura 2000 område krävs tillstånd. Tillstånd 
hanteras i första hand av länsstyrelsen, men t ex i 
fall då ett Natura 2000-område riskerar att skadas 
kan frågan föras vidare till regeringen och EU. 

områden.



Fridlysta djur och växter
Fridlysning innebär ett förbud mot att skada eller 
föra bort vilt levande exemplar av vissa arter som 
är speciellt sällsynta och/eller utsatta. Det är främst 
ett skydd mot plockning, uppgrävning, samling, in-
samling för kommersiella syften och även mot viss 
markexploatering. Fridlysning påverkar dock inte 
jord- och skogsbruk utöver de allmänna hänsyn 
som dessa näringar har att iaktta.

artskyddsförordningen. Exempel på arter som om-
fattas av fridlysning är alla grod- och kräldjur, alla 

EU:s habitatdirektiv. För ytterligare information se: 
http://www5.o.lst.se/projekt/frida/.

Biotopskyddsområde
Mindre mark- eller vattenområden som utgör 
livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som 
annars är skyddsvärda, får enligt 7 kap 11 § miljö-
balken förklaras som biotopskyddsområde. Skyddet får 
avse enskilda områden eller samtliga områden av 
ett visst slag inom landet eller del av landet. 

Enligt förordning 1998:1252 om områdesskydd,  
utgör vissa områden alltid biotopskyddsområden 
enligt miljöbalken, det sk generella biotopskyddet som 
bland annat avser åkerholmar, alléer, och stenmu-
rar i jordbruksmark. Biotoper som omfattas av det 
generella biotopskyddet redovisas i förordningens 
bilaga 1. Inom dessa biotopskyddsområden får inte 
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 
skada naturmiljön. Länsstyrelsen får medge dispens 

Skogsstyrelsen har dessutom möjlighet att fatta 
beslut om biotopskyddsområden för enskilda 
skyddsvärda skogsbestånd. Dessa liknar ett natur-
reservat men är mindre upp till 20 ha. Inom Ale 

med biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 §. 
Det rör sig om små skogsbestånd och den sam-
manlagda arealen är 34 hektar. 

 Även länsstyrelsen får fatta beslut om enskilda 
biotopskyddsområden t ex när det gälller rikkärr, 
ängar, naturbetesmarker, bäckfåror, rasbranter 

kommun. När ett område avsätts som biotop-
skyddsområde kan markägaren få ersättning för 
de inskränkningar i markanvändning som skyddet 
innebär.

Naturvårdsavtal
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som 
tecknas på 50 år mellan Skogsstyrelsen och markä-
gare som är intresserade av naturvård. Syftet med 
avtalet är att bevara, utveckla eller skapa områden 
med höga naturvärden.

-
vårdsavtal i kommunen. Det är relativt små områ-
den och den sammanlagda arealen är 37 hektar.

Ekologiskt särskilt känsliga områden
Vissa naturmiljöer är mer känsliga från ekologisk 
synpunkt än andra. Sådana områden skall enligt 
miljöbalkens 3 kapitel 3 § skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön. Ekologiskt särskilt 
känsliga områden kan enligt förarbetena till lag-
stiftningen vara av tre typer:

1.  Områden med instabila produktionsförhållna-
den och ogynsamma återväxtförhållanden. 

2.  Områden som inrymmer växt- och djurarter  
som är utrotningshotade.

3.  Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och 
som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska 
värden. 

Områden som anges enligt den första punkten 
saknas det kunskap om i Ale kommun. Områden 
som avses i punkt 2 och 3 har däremot redovisats 
i naturvårdsprogrammets katalog. De områden 
som i naturvårdsprogrammet har höga eller unika 
naturvärden bedöms som ekologiskt särskilt 
känsliga enligt MB 3:3. För att kunna tillgodose 
skyddet av ekologiskt särskilt känsliga områden, 

översiktsplanen.
Skyddet för ekologiskt särskilt känsliga områ-

den skall i första hand tillgodoses vid tillståndsgiv-
ning och fysisk planering. Att ett område bedömts 
som ekologsikt särskilt känsligt innebär inte 
restriktioner för pågående markanvändning. Vid 
fortsatt markanvändning av hittillsvarande slag har 
bestämmelsen endast en rådgivande funktion.



NRO 14122
Göta och Nordre älvs dalgångar

Mäktig sprickdal som väl åskådliggör en 
älvdals utveckling. I norra delen brant topo-

-
landskap med mångformig skredmorfologi, 
särskilt utmed Slumpåns dalgång. Särpräglad 

odlingslandskap, med lång kontinuitet och 
stort inslag av naturbetesmark. Växtsamhäl-
lena är bitvis art- och individrika. Strandäng-
arna, maderna och älven är av stor betydelse 
för häckande och rastande våtmarksfåglar. 
Denna funktion förstärks av Göta älvs 

många fågelarter. Särskilt värdefulla lokaler 
är Mariebergs våtmarker, Stora Viken och 

vandrings-, lek- och uppväxtområden för bl 

värdefulla geologiska lokaler för tolkning av 
terrängformernas bildning. 

NRO 14123 Risveden

Ett omfattande, sjörikt skogslandskap domi-
-

kontinuitet och stort inslag av naturbetes-
marker och naturlig slåttermark vid Slere-
boåns dalgång, Strömliden, Lund, Boråsen 
och Grandalen. Växtsamhällena är bitvis 
art- och individrika. Kollanda mosse är ett 
för regionen representativt våtmarkskom-
plex med stora ornitologiska värden. Lång-
emossen domineras av ett sluttande kärr, en 
sällsynt våtmarkstyp i regionen. I området 

Riksintresse för naturvård
”Områden av riksintresse för naturvård ska repre-
sentera huvuddragen i svensk natur, belysa land-
skapets utveckling och visa mångfalden i naturen 
ur ett nationellt perspektiv. Områden som pekats 
ut som Natura 2000 områden blir automatiskt 
område av riksintresse för naturvården. Miljöbal-
ken kräver att områden av riksintresse för natur-
vård, kulturmiljövård och friluftsliv ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön. Dessa s.k. hushållningsbestämmelser 
har emellertid direkt verkan enbart vid prövning 
av exploateringsföretag som i lagens mening inne-
bär ändrad markanvändning (t.ex. att skogsmark 
ersätts av tätortsbebyggelse). Vid fortsatt mark-
användning av hittillsvarande slag har bestämmel-
serna endast en rådgivande funktion. Miljöbalkens 
1 kap., 2§ anger i vilka fall hushållningsbestämmel-
serna är tillämpliga. 

Naturvårdsverket pekar ut områden som är av 
riksintresse för naturvård eller friluftsliv i sam-
arbete med länsstyrelserna och kommunerna. 
Kommunen kan själv föreslå nya områden. Om 

-
mänt intresse ska generellt riksintresset ges före-
träde eftersom det väger tyngre än allmänna lokala 
intressen. Kommunen skall i sin fysiska planering 
visa på vilket sätt riksintressena kan tillgodoses. 
Kommunen skall visa att det inte uppstår påtaglig 
skada vid ny planläggning. Det är Länsstyrelsen 
som bevakar detta.

Naturvårdsverket har gett ut en handbok med 
allmänna råd för tillämpningen av riksintressen: 

riksintressen för naturvård i Ale kommun. Dessa 
presenteras på nästa sida. Det rör sig om tämligen 
stora områden men då skall man komma ihåg att 
prövning av exploateringsföretag endast skall ske 
om det i lagens mening innebär ändrad markan-
vändning. Vid prövningen är det av avgörande be-
tydelse huruvida exploateringen riskerar att skada 
några naturvärden eller ej. Naturvårdsprogram-
mets katalog över kända naturvärden kan fungera 
som ett viktigt underlag vid sådana prövningar. 



Strandskydd
Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för all-
mänhetens friluftsliv och att bevara goda livsmiljö-
er på land och i vatten för växt- och djurliv. Inom 
strandskyddat område råder förbud att uppföra, 
väsentligen ändra eller förbereda för ny byggnad. 
Det är också förbjudet att uppföra anläggningar 
eller utföra åtgärder som hindrar allmänhetens 
tillträde eller försämrar livsvillkoren för växt- och 
djurlivet.

Enligt miljöbalken 7 kap 13–18§§ råder strand-
skydd vid havet och vid insjöar och vattendrag 100 
meter från strandlinjen såvida inte utvidgat strand-
skydd gäller intill 300 meter från strandlinjen vid 
sjöar och längs vattendrag av en viss storlek. 

Strandområden som ingår i detaljplaner (då 
stadsplan eller byggnadsplan) fastställda före 1975 

något särskilt beslut om att införa strandskydd. 
Vid ny detaljplaneläggning upphävs ofta strand-
skyddet på kvartersmark men ligger oftast kvar 
inom naturmark. Länsstyrelsen har i samband 
med ett beslut från 1975 utökat strandskyddet för 
vissa sjöar i kommunen men också upphävt det 
för en del mindre sjöar och vattendrag. 

Strandskyddets omfattning för sjöar i kom-

översiktsplanen.



1. Samråd, tillsyn och tillstånd
Åtgärder: Se till att erforderlig hänsyn tas till 
områden med naturvärden vid förhandsbesked, 
bygglov, marklov, avloppsfrågor, marksanering 
och andra samråd, tillsyns- och tillståndsärenden. 

Mål: Åtgärderna skall alltid genomföras som rutin.

detta naturvårdsprogram skall vara vägledande.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.

2. Översiktsplanen
Åtgärder: Särskild värdefull natur läggs med i 
översiktsplanen som ”ekologiskt särskilt känsliga 
områden enligt Miljöbalken”. 

Mål: Ekologiskt särskilt känsliga områden skall 
inte omfattas av exploatering såvida åtgärden inte 
kan utföras på ett sätt som bevarar och förstärker 
värdena.

Ansvar: Samhällsplaneringsavdelningen.

3. Detaljplaner 
Åtgärder: Alla kända naturvärden skall doku-
menteras i samband med att detaljplaneprogram 
tas fram. Utöver vad som är känt i naturvårds-
programmet skall en översiktig inventering göras 
i programskedet. En mer fördjupad inventering 
av planområdet bör sedan göras när detaljplanen 
utformas. Naturvårdsinriktade planbestämmel-
ser och naturvårdsanpassade skötselplaner skall 
användas för att ta tillvara naturvärdena inom nya 
detaljplaneområden. Åtgärder för hur dagvatten 
skall kunna tas tillvara lokalt och eventuellt bidra 
till god boendemiljö och biologisk mångfald skall 
redovisas. Det skall även redovisas hur miljöupp-
följningen under byggprocessen skall gå till, så att 
naturvärden verkligen tas tillvara och inte skadas 

av t ex okunskap eller misstag. Krav skall ställas 
på arkitekter och entrepenörer. Utgångspunkten 
skall vara att naturvärden är en tillgång som skall 
tas tillvara när man bygger nya bostadsområden. 
Detta synsätt skall förmedlas vidare till alla hand-
läggare, arkitekter, konsulter och entrepenörer 
som deltar i plan- och byggprocessen. 

Mål: Åtgärderna skall alltid genomföras som rutin. 

på sidan 20 samt under miljömålet God bebyggd 
miljö på sidan 17 bör vara vägledande.

Ansvar: Samhällsplaneringsavdelningen och 
Miljö- och Byggförvaltningen.

4. Utredningar av andra myndigheter
Åtgärder: Kunskap om områden med natur-
värden skall förmedlas vidare bl a när kommunen 
är remissinstans i olika frågor, t ex vägutredningar. 

Mål: -
linjer för planering och tillstånd som anges i detta 
naturvårdsprogram skall vara vägledande.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.

5. Lokalt omhändertagande av dagvatten
Åtgärd: Arbetet med att ta fram en dagvatten-
policy skall slutföras och policyn skall få genom-
slag i praktiken. Det innebär bl a att dagvatten 
skall omhändertas lokalt där det är tekniskt möj-
ligt. Eventuella anläggningar skall syfta till att rena 
vattnet och gynna biologisk mångfald.

Mål: Senast 2008 skall dagvattenpolicyn vara anta-
gen och efterföljas rutinmässigt.

Ansvar: Tekniska förvaltningen och Miljö- och 
Byggförvaltningen.



6. Kalkning
Åtgärder: Planering och administration av kom-
munens kalkningsverksamhet. Verksamheten skall 
ha en hög ambitionsnivå. 

Mål: Kommunen skall genom fortsatt kalkning, 
under förutsättning att statsbidrag erhålls, upprätt-
hålla naturliga pH-värden och god buffertkapaci-
tet i alla nu kalkade sjöar och vattendrag.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.

7. Fiskevård
Åtgärder:
med att restaurera och återskapa goda vattenmil-
jöer. Nedanstående frågor skall prioriteras och 
genomföras i den takt som är ekonomiskt möjligt.
•  Inlösen av fallrätter i Slittorp och Brandsbo.

hyser eller har hyst musslor.

Mål: Senast 2009 skall minst en av ovanstående 
punkter vara genomförda, under förutsättning att 

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.

8. Äldre avloppsanläggningar
Åtgärder: Inventera förekomsten av äldre och 
undermåliga avloppsanlägggningar i kommunen. 
Förelägga ägare till dessa att vidta erforderliga 
åtgärder. Arbetet skall prioriteras i de delavrin-
ningsområden där vattensystemen har höga natur-
värden och där belastningen av föroreningar från 
avloppen är störst.

Mål: Senast 2008 skall arbetet med att inventera 
och sanera avloppsanläggningar ha påbörjats.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.

9. Kommunalt ”naturvårdslag”
Åtgärder: Utbilda en grupp personer inom kom-
munen i natur och kulturmiljövård. Avsikten är att 
ge mer kunskap till dem som idag arbetar praktiskt 
med sådana åtgärder, t ex inom Parkenheten, och 
att ge kunskap och en meningsfull sysselsättning 
till personer med särskilt naturvårdsintresse som 
idag står utanför arbetsmarknaden. Naturvårds-
laget skall bidra till att åtgärder och förslag enligt 
naturvårdsprogrammet genomförs i praktiken, t 
ex åtgärder enligt naturvårdsanpassade skötselpla-
ner och iordningsställnade av naturområden för 
besökare (se punkt 10, 11, 12 och 13). Planering 
skall göras tillsammans med AME, Ale Vikinga-
gård och Skogsstyrelsen, Parkenheten samt Miljö- 
och byggförvaltningen.

Mål: Senast 2008 skall möjligheten att starta ett 
kommunalt naturvårdslag ha utretts.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.

10. Skydd och skötsel av kommunal natur
Åtgärder: Översyn av de områden i naturvårds-
programmet som ligger på kommunal mark. Se 
över behovet av att skydda dem samt upprätta na-
turvårdsanpassade skötselplaner. Skötselplanerna 
skall särskilt beakta möjligheten att göra områdena 
tillgängliga samt informera kommuninnevånarna 
om vad som är intressant och värdefullt. Urval 
av områden och planering av åtgärder skall göras 
i samråd med föreningar och lokalt engagerade 
människor.

Mål: Senast 2008 skall behovet av skydd för 
naturområden på kommunal mark redovisas för 
kommunstyrelsen. Senast 2009 skall naturvårds-
anpassade skötselplaner för ett område och senast 
2010  åtminstone för de kommunala naturområ-

linje med skötselplanerna skall ha påbörjats senast 
2010.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.



11. Grönstrukturplan

Åtgärder: Ta fram en grönstrukturplan för kom-
munens tätorter med omgivningar. Planen skall 
beskriva behov, användning och skötsel för natur-
mark, parkmark och andra grönytor i och omkring 
tätorterna. Syftet är att skapa attraktiva och vackra 
miljöer som också gynnar den biologiska mångfal-
den.

Mål: Grönstrukturplanen bör vara färdigställd år 
2010.

Ansvar: Samhällsplaneringsavdelningen, Tekniska 
förvaltningen och Miljö- och byggförvaltningen.

12. Utflyktsguide/naturguide
Åtgärder:
urval intressanta naturområden i kommunen skall 
framställas. Arbetet skall samordnas med åtgärder 
för att iordningsställa vissa områden för besökare.

Mål: -

för turister och kommuninnevånare.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.

13. Lokal naturvård - landsbygdsutveckling
Åtgärder: Ta initiativ till och stödja projekt för 
lokal  naturvård- och landsbygdsutveckling. Det 
kan  t ex handla om att hjälpa markägare och 
jordbrukare med utbildning i naturvård, infor-
mation om olika typer av bidrag osv. En förut-
sättning är att det ges möjligheter till intern eller 

personella resurser. Inom ramen för länsstyrelsens 
LBU-program skulle ett projekt kunna utformas i 
samarbete mellan kommun och lokala markägare. 
Projektet bör ges ett namn - ett ”varumärke” för 

lokal förankring och engagemang skall prioriteras. 
Koppling till turism och friluftsliv skall beaktas 
särskilt.
Längst upp i nästa spalt ges förslag till åtgärder 
som skulle kunna innefattas. Flera andra av de 
åtgärder som föreslås i denna katalog kan samord-
nas eller ingå i ett sådant projekt.

• Göra naturområden tillgängliga.
• Anläggning av våtmarker 
• Betespool - förmedla betesdjur
• Stödja lokal produktion och distribution av 

ekologiskt producerade livsmedel

Mål: Senast 2009 skall minst 1 projekt för lokal 
naturvård och landsbygdsutveckling ha startat.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.

14. Våtmarker 
Åtgärder: Utreda förutsättningar och möjligheter 
till att återskapa och nyanlägga våtmarker för att 
minska närsaltsbelastningen i sjöar och vattendrag 
och gynna den biologiska mångfalden. Arbetet 
skall göras i samråd med berörda markägare och 
skall prioriteras i de delavrinningsområden där vat-
tensystemen har höga naturvärden och där belast-
ningen av närsalter är störst. För sådana åtgärder 
kan markägare söka bidrag. Kommunen kan bidra 
med samordning och information.

Mål: Senast 2009 skall minst ett våtmarksprojekt 
ha initierats.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.

15. Grova träd
Åtgärder:
skyddsvärda träd i kommunen i samarbete med 
föreningar och lokalt engagerade människor. 
Tillsammans med länsstyrelsen planera åtgärder i 
form av inventering, skydd och skötsel. Alla som 
arbetar med park- och skogsvård o d i kommu-
nens regi skall få utbildning om skyddsvärda träd.

Mål: -
tation av samtliga skyddsvärda träd i kommunen 
samt på förslag på hur kommunen kan bidra till 

åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kul-
turlandskapet. På kommunal mark skall åtgärder 
för skydd och skötsel ha påbörjats.

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen och Tek-
niska förvaltningen.



16. Uppföljning
Åtgärder: Åtgärdsplanen skall följas upp årligen i 
samband med kommunens årsredovisning. Ned-
anstående tabell kan användas till uppföljningen. 

Ansvar: Miljö- och Byggförvaltningen.



Idékatalog

Här nedan presenteras en lista med idéer och för-
slag som kommit fram under arbetet med natur-
vårdsprogrammet. Det är inte bestämt vad som 

är välkomna. Vad som verkligen kan komma till 
stånd beror på vad som är praktiskt genomförbart, 
intresse från markägare och lokalt engagerade, till-

Miljö- och byggförvaltningen bevakar att förslagen 
inte glöms bort.

Genom naturvårdande åtgärder i Mettjärnsområdet, 
upprätthålla statusen för klockgentiana och alkon-
blåvinge samt informera och göra området mer 
tillgängligt. Hedområdet är unikt i Sverige. Genom 

och återskapa ett hedlandskap med stora natur-, 
kultur- och upplevelsevärden.

Vinningsbo dalar är ett tätortsnära skogsområde som 
kan lyftas fram mer och göras mer besöksvänligt 
för friluftsmänniskan. Området har mycket höga 
naturvärden och ett stort rekreationsvärde. 

Bodatorpet
kulturvärde. Markerna runt om är i behov av natur-
vårdande skötsel. Bostadshuset kan ersättas med ny 
byggnad. Syftet är att skapa en miljö för rekreation, 
kursverksamhet för t ex skogsägare, jägare och 

för kommunens skolbarn och en utgångspunkt för 

Hälltorps-
sjöns utlopp skulle ge lax och havsöring möjlighet att 

i ån, vilket också skulle skapa förutsättningar att 
-

utom skulle den, inom EU, rödlistade ålen kunna 
vandra till samtliga sjöar inom avrinningsområdet.

Ranneberget är ett besöksanpassat område i direkt an-
-

siktsplats, fornborg, naturstig och grillplats. Genom 
sitt läge nära vägen lämpar det sig väl för kortare 
besök t ex av turister. Området borde presenteras 

Prästalund är redan idag välbesökt och sköts på 

Det är ett område som har intresse för långväga 
besökare.

Hajs sjö har en gång i tiden varit en av Västsveri-

och andra restaureringsinsatser skulle sjön kunna 
återfå sin forna glans. Ett fågeltorn, och någon 
spångad led skulle öka attraktionskraften för bl a 
naturturister och skolklasser. Fleral markägare har 
visat positivt intresse. Hajs sjö ingår i ett projekt 
för att återskapa våtmarker längs älven som drivs 
av Banverket och Vägverket. Det innefattar även 
Äskekärr och Stora Viken.

Även Grosjön -

sjön. Anläggning av mindre våtmarker i odlings-

skulle kunna ingå som en del i restaureringen. 

För närvarande pågår en utredning angående 
förläggning av Göteborgstraktens naturum (en 

slags port till naturen). Mycket talar för att det blir 
en ”Kommunikationscentral” i centrala Göteborg 
som sedan hänvisar ut till ”satelliter” i omgivande 
kommuner. En sådan satellit skulle kunna ligga 
t ex vid Vikingagården i Ale. Det förutsätter att 
kommunen kan presentera ett förslag innan utred-
ningen är klar.



Klass 3 – naturvärden 

Klass 2 – höga naturvärden

Klass 1 – unika naturvärden



Göta älv är Sveriges största vattendrag och det 

av dessa arter är hotade och sällsynta t.ex. havsne-
jonöga och asp. Älven mycket stor betydelse för 
fågellivet som häcknings- och rastlokal. Älven med 
omgivningar utgör riksintresse för både naturvård 
och friluftsliv och har stor betydelse för friluftsliv i 

Särskilt noterade arter :
stör, asp, färna och lax (60). 
Referenser: 60, 61
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Strandområde längs Göta älv med fuktängar och 
buskmark. Vissa botaniska värden och betydelse 
för fågelliv. Lokal för ovanliga och rödlistade 
insekter. Geologiskt intressant – delar av stranden 
utgörs av skredområdet för det så kallade Surte-
raset. I bäcken som kommer från Keillers damm 

Särskilt noterade arter : Vattenskräppa, hästskräppa, 
kalmus, ängsvädd, rödklint, ängshavre hedfryle, 
rödhalsad dammlöpare, Curculio crux och mindre 
strandpipare (12). Longchidia maculipennis (13).
Referenser: 9, 12, 13, 14
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och potenti-
ell betydelse för friluftsliv.

Välutnyttjat rekreationsområde kring Keillers 
damm med promenadvägar och iordningsställda 
broar. Lummig ädellövskog och källkärr med al 
kring Kodammen. Bäckravin med kraftigt fall och 
vatten i forsar ner mot väg 45. Gammal väg längs 
bergets kant invid ravinen.
Referenser: 1, 8
Bedömning: Klass 3. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv. 

Geologiskt intressant skredområde. Lövskog med 
mycket sälg av betydelse för bin och andra pol-
lensamlande insekter. Grov grönpil (centralt). 
Ihåliga ädellövträd (längs vägen i söder). Brant 
och hedekskog med inslag av senvuxna och ihåliga 

(norra delen).
Särskilt noterade arter : Ängshavre (2).
Referenser: 1, 2, 9
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv.

Bergknalle med ekskog. Bostadsnära rekreations-

i väster. Inslag av tämligen grova och ihåliga ekar 
och torrträd. 
Särskilt noterade arter : Större hackspett och stor 
ärgmossa (2).
Referenser: 1, 2, 9
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Dammar och andra kulturhistoriskt intressanta 
kvarnlämningar. Välutnyttjat rekreationsområde 

-
lar som matas men här stannar även vilda fåglar 

-

rikare ädellövskogar med bok, lönn, alm och ask. 

en lövskogsravin.
Särskilt noterade arter : Stinksyska och skogssallat (2). 
Granspira och hedsäv (17).
Referenser: 1, 2, 17
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och stor betydelse 
för friluftsliv.

Tätortsnära lövskog med ek invid skolor och 
daghem. Grova ekar, lindar och bokar växer kring 
församlingshemmet. Gammal kyrkomiljö
Särskilt noterade arter : Stor ärgmossa (1).
Referenser: 1, 9
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Kulturhistoriskt värdefull allé med hamlade grön-
pilar. På träden lever ovanliga och rödlistade lavar 
och svampar.
Särskilt noterade arter : Skuggkranslav och mjölig 
ägglav (1). Sydlig anisticka(2).



Referenser: 9. 12
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Strandområde med vass och grova grönpilar. Viss 
betydelse för fågelliv och insektsfauna.
Referenser: 9
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Tätortsnära lövskogar i norra Surte. Klippbrant 
med häckande korp och rasbrant med stora block 
och ädellövträd. Östra delen är en vacker högvux-
en bokskog, delvis med inslag av block, branter, 

som översilar hällar.
Särskilt noterade arter : Lundstarr och skuggkranslav 
(1).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv.

Vegetationsrik skogssjö med vita näckrosor. Sjön 
omges av hällmarker och branter i norr. Fina ut-

Särskilt noterade arter : Blåbandad jungfruslända 
längs bäcken, guldguld glattstekel har bohål i sand-
marker vid utloppet. Gräsand och knipa i sjön (1).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv.

Liten mosse med betydelse för biologisk mångfald 
och den hydrologiska balansen.
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden. 

exploatering. Våtmark med mycket torrträd i 
kanterna och betydelse för fågellivet. I området 

torvlada och rester av en linbana.
Särskilt noterade arter : Skogssnäppa(19).
Referenser: 19
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Stor långsträckt mosse med mossgöl omgiven av 
vass i söder. Vidsträckta öppna mossepartier i norr. 

område 16).
Referenser: 1, 5
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Öppen mosse och mossgöl med karaktäristisk 

Referenser: 1, 5
Bedömning: Klass 3. Naturvärden. 

Sluttningskärr ner mot den öppna Målemossen. 
Goda förekomster av de båda rödlistade arterna 
klockgentiana och alkonblåvinge.
Särskilt noterade arter : Klockgentiana och alkonblå-
vinge.
Referenser: 1, 10
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärde och betydelse 
för friluftsliv. 

ask, lind och hassel. Bostadsnära – stor betydelse 
för närrekreation. Den södra ytan vid korsningen 

vanligaste arterna.
Särskilt noterade arter :
ärgmossa (1). Gröngöling (2).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv.

Mycket rik ädellövskog utmed den slingrande 

strömsträckor. Träd och buskskikt med alm, lönn, 
lind och hassel. Området har tidigare betats men 
är nu en naturskog med mycket död ved. Mycket 

ädellövskogar. En naturstig går genom området.
Särskilt noterade arter: Lundslok, strutbräken, ormbär, 
skogsbingel, lundstjärnblomma, vätteros gröngöling 
och mindre hackspett (1). Daedaliopsis confragasa 

-
läka, skogsglanssnäcka och busksnäcka (9).



Referenser: 1, 2, 8, 9
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Ekbackar och gamla hagmarker kring Vinningsbo 
och varierade lövskogar i norr.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv. 

Hedekskog som utgör en del av kommunens 
största sammanhängande lövskogsområde. Om-

platser med storslagen utsikt över älvdalen. Kan 
på sikt utvecklas till en mycket värdefull lövskog.
Referenser: 1, 2, 8
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och stor betydelse 
för friluftsliv.

typiska arter för denna ovanliga miljö. Bland dessa 
förekommer de båda rödlistade arterna granspira 
och allmän bastardsvärmare (NT). Ängen är väl 
dokumenterad och besökt. Den sköts av hem-

-
skylt samt en naturstig. Ängen ingår som en del i 
ett större natur- och friluftsområde.
Särskilt noterade arter : Granspira, slåttergubbe, 
svinrot, Jungfru Marie nycklar, grönvit nattviol, 
jungfrulin, ängsskallra (1), nattviol, höskallra (7) 

bastardsvärmare, pärlemorfjäril, stor ängssmygare, 
guldbagge, humlebagge samt några olika arter av 
långhorningar (15,16).
Referenser: 1, 6, 7, 15, 16
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Våtmark med betydelse för faunan.
Särskilt noterade arter : Trana (19). Atlantvitmossa, 
skavfräken och hedsäv (17).
Referenser: 17, 19
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv. 

Örtrik bäckravin med ädellövsinslag och stort 
inslag av död ved (centralt i norr) och förekomst av 

-
turhistoriska spår i form av husgrunder och sten-
satt markväg. Branter med naturskog av gammal 
krattekskog och senvuxna ihåliga ekar. Hällmarker 
och gamla tallar kring toppen. Kraftig klippbrant 
med ädellöv i väster. Lokal för desmeknopp.
Särskilt noterade arter : Bårdlav, Mycoblastus sterilis 

-
mossa, grönvit nattviol (nyckelbiotopen centralt i 

-
meknopp (naturvärdet vid Lilla viken), springkorn, 
getrams (1), blåsippa och grov fjädermossa (3).
Referenser: 1, 3, 4, 8, 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och betydelse 
för friluftsliv.

Stort öppet brandfält med ljung- och fukthed. 
Landet mest värdefulla och bästa kvarvarande ex-
empel på oceanisk fukthed, en typ av de vidsträckta 
hedområden som en gång bredde ut sig över stora 
delar av sydvästsverige. Kanske Sveriges största 
populationer av de båda rödlistade arterna klockge-
ntiana och alkonblåvinge.
Badsjö och välbesökt friluftsområde. Bohusleden 
går genom området.
Särskilt noterade arter : Alkonblåvinge och klockgen-
tiana (1). Nattskärra och trädlärka (10).
Referenser: 1, 8, 10, 11
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv. 

Liten skogsgöl och tallbevuxen mosse.
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och stor betydelse 
för friluftslivet. 

Sumpskog och kärr i anslutning till hedområdet vid 
Mettjärn
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv. 



Små kärr och fukthedar omväxlande med ryggar 
med hällmarker och torr blandskog. Karaktäristisk 
sprickdalsmosaik. Förekomst av klockgentiana.
Särskilt noterade arter : Klockgentiana.
Referenser: 1
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och bety-
delse för friluftsliv. 

Öppen mosse med små martallar. Tydlig lagg med 
mycket myrlilja. Förekomst av klockgentiana i lag-
gen samt på fukthed i sydost.
Särskilt noterade arter : Klockgentiana.
Referenser: 1, 5
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och bety-
delse för friluftslivet. 

Äldre tallskog med spår av betesdrift i form av en-

med ekskog. Bitvis dramatisk terräng med, branter 
-

fjäll(?) 128 m.ö.h. I sydvästra delen ligger Lodinge-
sjön som har betydelse för fågellivet. Området har 

Särskilt noterade arter : Kricka (20). 
Referenser: 1, 10, 20
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och stor betydelse 
för friluftsliv. 

Odlingslandskap med små betade åker åkermarker 
omväxlande med bebyggelse, lövdungar och be-
tade raviner längs Hållsdammsbäcken. Det är ett 
levande landskap med bebyggelse och natur.
Särskilt noterade arter : (Se ingående delområden)
Referenser: 1, 21
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv och boendemiljö.

Vattendrag med goda lek och uppväxtmiljöer för 
öring längs större delen av sträckan. Lekplatser 
för lax förekommer. I det övre loppet rinner ån 
genom en frodig bäckravin med granskog och al, 
Marken är fuktig med framträngande grundvatten. 

fågelliv, insekter och svampar. Genom odlings-
landskapet vid Granås kantas den slingrande ån av 
lövskogar och naturbetesmarker. Nedströms förbi 
Nödinge kantas ån del av en smal lövbård. 
Särskilt noterade arter :

-

Grönvit nattviol och kärrsälting (6). Havsöring, 
lax, bäcknejonöga, strömstare, forsärla och Capnia 
bifrons (34).
Referenser: 1, 3, 6, 7, 9, 34
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Särskilt noterade arter : Grönvit nattviol, jungfrulin, 
slåttergubbe, svinrot och ängskallra (7).
Referenser: 7
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Litet vattendrag som omges av bitvis gamla 
lövträd. Bäcken är riksintresse för naturvård och 
hyser höga tätheter av havsöring till följd av de 
goda lek- och uppväxtmiljöerna.
Särskilt noterade arter : Havsöring (29). Capnia bi-
frons (33).
Referenser: 1, 9, 29, 33
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

och fauna. Kärnområde för många av Göta älvs 
särpräglade och krävande arter. Betad strandäng 
och vassar med rikt fågelliv, ovanliga insekter och 

med stor betydelse för fågelliv och annan fauna.
Särskilt noterade arter : Enkelbeckasin, tofsvipa, 
tornfalk, brun kärrhök, vattenstånds, vattenskräp-
pa och kärrsälting (1). Gulärla, rödbena, mindre 
strandpipare, sydlig gråsiska, rosenpilört, vatten-
blink, dyblad, kalmus och kärrspira (9). Brun sand-
jägare, grön sandjägare, vildbin, bred dyklöpare 
och strandängslöpare (12). Kornknarr, vattenrall, 

och gräshoppssångare (23). Nålsäv, vattenaloe, 
blågrönt mannagräs, havssälting och kattfot (24). 



Ävjebrodd (17). Ekorrkorn, hamnsenap, rödmålla, 
blankstarr och hästsvans (25). Älvdalenss största 
leklokal för vanlig groda (26).
Referenser: 1, 9, 12, 23, 24, 25, 26, 27
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden och potenti-
ellt stor betydelse för friluftsliv.

Liten bostadsnära bokskog med inslag av grova 
bokar.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och stor betydelse 
för friluftsliv.

Betad strandäng med mycket stor betydelse för 

är unika för Göta älv.
Särskilt noterade arter: Vattenstånds, vattenskräppa, 
ängsmyskgräs, enkelbeckasin (1). Kornknarr (31). 

gräshoppssångare, tofsvipa, sprängört, hästsvans, 
stor igelknopp och nålsäv (9). Skaftslamkrypa och 
tretalig slamkrypa (29). Dyblad, pilblad, rosenpilört, 
kransslinga och blomvass (14). Vattenblink (30).
Referenser: 1, 5, 6, 7, 9, 14, 21, 27, 28, 29, 31, 35
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden. 

Varierat stort sammanhängande och ganska orört 
ekskogsområde med stor betydelse för närrekrea-
tion. Flera strövstigar går genom området. Före-
komst av äldre kulturspår i form av te x stenmu-
rar. Området kan på sikt utvecklas till en mycket 
värdefull naturskog. 
Särskilt noterade arter : Större hackspett, bivråk, väst-
lig hakmossa, klippfrullania och stor ärgmossa (1). 
Fällmossa och korallav (4). Kattuggla (22).
Referenser: 1, 2, 4, 8, 22
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Småskaligt odlingslandskap med biologiskt värde-
fulla betesmarker och betydelse för närrekreation.
Särskilt noterade arter : (Se delobjekt)
Referenser: 1, 21
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv.

Strandäng och naturbetesmarker öster om Vimme-
sjön. Betesmarkerna har betydelse för landskapsbil-

Särskilt noterade arter : Smörboll och jungfrulin (1). 
Brokförgätmigej i åkern (1). Grodlek i bäcken (1). 
Darrgräs, grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar, 
slåttergubbe, svinrot, vattenstånds och tofsvipa (7). 
Referenser: 1, 6, 7
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Sumpskog med en del död ved och bäck med över-
silning. Små kärr med framträngande grundvatten. 
Stor trädslagsvariation och inslag av mycket grov 
asp i de mellersta delarna. Kulturhistoriska läm-
ningar i form av en gammal dammbyggnad. När-

stora videsnår och ung björksumpskog.
Särskilt noterade arter : Klippfrullania.
Referenser: 1, 4
Bedömning: Klass 3. Naturvärden. 

Hedekskog med branter, sumpskogar med al och 
asp samt ängsekskog med inslag av hassel. Nyckel-
biotop med senvuxen ek, grov asp och grov björk. 
Norra delen är en sumpskog med björk, al och asp, 
en del död ved förekommer liksom bohål. Frodig 
vegetation och tätt buskskikt. Fågellokal. Biotopen 
ansluter till bäck.
Särskilt noterade arter : -
lav (3).
Referenser: 1, 2, 3, 4
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Stort och varierat lövskogsområde med ek, tall, 
börk och enbuskar. Skogen har lämnats orörd 
under senare år men utgörs av gamla kulturmar-
ker. Stenmurar förekommer. En vandringsled går 
genom området. 
Särskilt noterade arter : Korallav, klippfrullania, 
hönsbär och västlig hakmossa (1). Kattuggla (12). 
Pärluggla (10)
Referenser: 1, 10
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv. 



Liten men varierad mosse med inslag av blöta 
höljor. Spår av gamla torvtäkter (påverkar dock ej 
naturvärdet).
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden. 

Mollsjön är en av kommunens största sjöar och har 

för fågellivet som häcknings- och rastlokal för ett 
stort antal arter. Den är också en populär bad- och 

Särskilt noterade arter : Storlom (1). Flodkräfta och 
skaftslamkrypa (17). Drillsnäppa och kricka (28). 
Fiskgjuse (30). Klockgentiana (31).
Referenser: 1, 17, 28, 30, 31
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftslivet.

Stort område med klen till medelgrov hedekskog 
med inslag av gran, tall och björk. I vissa delar 

buketter är mycket grova. Lodytor och blockrika 
sluttningar förekommer samt kulturhistoriska spår 
i form av stenmurar.
Särskilt noterade arter : Korallav, västlig hakmossa, 
klippfrullania och spillkråka (1).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Sammanhängande område med mossar, kärr och 
skogstjärnar vid Mollsjöns västsida. Bitvis ingår 
äldre barrskog med grova tallar, torrträd och rot-
vältor. Skogen har viss karaktär av gles blädad och 
betad bondeskog med grova björkar och enbuskar. 
Terrängen är kuperad med branter och stup. Parke-

-
ringsled gör området till ett välbesökt friluftsmål.
Särskilt noterade arter : Klotpyrola, missne, hönsbär 
och Bacidia cloroticula (lav) (1). Hasselsnok och 
snok (17).
Referenser: 1, 5, 8, 10, 17, 20
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och stor betydelse 
för friluftsliv. 

torrträd och hålträd för fåglar. Ekskog med hassel 
i norra delen. En vandringsled kantad av stenmur 
löper vid området.
Referenser: 1, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftslivet.

Långemosssen är en långsträckt tämligen öppen 
mosse med myrlilja och martallar. En vandringsled 
går över mosseplanet. Söder om ligger två andra 
små mossar.
Referenser: 1, 5
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv. 

Småskaligt odlingslandskap vid gården dalen. 
Öppna brukade och betade åkermarker med sten-

ogödslad naturbetsmark med bl a jungfrulin och 
ängshavre. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Särskilt noterade arter : Jungfrulin, ängshavre, ängs-
vädd, liten blåklocka, stagg och gökärt.
Referenser: 1, 21
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Öppen hagmark med en del slåtter och betesgyn-
nade arter. 
Särskilt noterade arter : Grönvit nattviol, jungfrulin, 
slåttergubbe, svinrot, ängshavre och ängsskallra 
(7).
Referenser: 7
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

En vacker miljö med ett slingrande vattendrag 
omgivet av lummig ädellövskog utmed Hälltorp-

som signalerar högre naturvärden. En strövstig 
går genom området. Ekdominerad lövblandskog i 
ras-/bergbrant. Inslag av asp, björk, lind, lönn och 
rönn. Ovanför bergbranten dominerar tall. Buskar 
i form av hassel och en. Stora mosstäckta sten-
block är karaktäristiskt för beståndet. Död ved av 
lövträd i form av lågor. Området betas av hästar.



Särskilt noterade arter : Fällmossa, klippfrullania och 

och korallav (3). Elritsa, bäcköring, signalkräfta 
och bäcknejonöga (32).
Referenser: 1, 2, 3, 32
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv. 

Ett större och delvis uppsplittrat område med va-
rierande lövskogar utmed Hälltorpsån. Ekskog är 

-
rade av hassel, vissa av lövskogarna är betade. Ån 
är på långa sträckor djupt nedskuren i en ravin och 
forsande sträckor varieras med lugnare, i söder 

Särskilt noterade arter : Klippfrullania (1). Fällmossa 
och korallav (4). Bivråk (17).
Referenser: 1, 2, 4, 17
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Välhävdad och örtrik betesmark i en ravin längs 
Hältorpsån.
Särskilt noterade arter : Darrgräs, grönvit nattviol, 
jungfrulin och ängsskallra (7).
Referenser: 7
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Äldre naturlig lövskog med stor trädslagsvariation 
som domineras av ek. Området är kuperat med 

stort. Genom området löper ett örtrikt bäckdråg, 

området.
Särskilt noterade arter :
rävticka och blåsippa (3)
Referenser: 2, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Mestadels klen men i vissa partier medelgrov 
ekdominerad lövskog med stort inslag av tall. Små 
partier av ängsekskog förekommer och i norr 

Särskilt noterade arter : -
granlav och blåsippa (2).

Referenser: 2
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Fuktig bäckravin med forsande vatten omgivet av 
ädellöv och alsumpskog. Marken är delvis käll-

indikerar höga naturvärden förkommer. Lokal för 

ekskog och visst inslag av hassel. 
Särskilt noterade arter : Mindre hackspett, gullpudra, 
blåsippa, strutbräken, ormbär, dunmossa, bäck-

-
spretmossa (2).
Referenser: 1, 2, 3, 22
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och bety-
delse för friluftsliv.

-
tallar. 
Referenser: 1, 5
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

-
tallar. Har karaktäristisk vegetation och betydelse 
för den hydrologiska balansen.
Referenser: 5
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Glest tallbevuxen mosse.
Referenser: 1, 5
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Öppet vackert beteslandskap invid Stora Sand-
sjön. I betesmarken ingår gamla åkermarker, en 
betad ekskog och en brant med lindar.
Särskilt noterade arter : Blodsopp, svavelticka och 

Slåttergubbe (6).
Referenser: 1, 4, 6, 7 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Betad ekskog med grova träd och brant ner mot 



norra området är en betad ekhage med tämlige 
grova ekar.
Särskilt noterade arter :
lunglav och korallav (3).
Referenser: 1, 3 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Vackert odlingslandskap med stenmurar och 
öppna åkrar omväxlande med ekhagar och lövbe-

med stort inslag av ek.
Särskilt noterade arter : (Se ingående delobjekt)
Referenser: 1, 21 
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Sumpskog och mosse bevuxen med martallar, 

den hydrologiska balansen.
Referenser: 1, 5 
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Östvänd brant med lav- och mossbevuxna ekar. 

mosse. Kvarndammar. Nedströms dammarna 

stenbottnar. Vattendraget kantas av klibbal som 
-

stubbar.
Särskilt noterade arter : Klippfrullania och korallav 

Referenser: 1, 3, 5 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Bergbrant längs Björsjöns västra sida som do-
mineras av barrskog med inslag av ädla lövträd 

vackert vattenfall.
Särskilt noterade arter : Lind och korallav (4). Hedsäv 
(17).
Referenser: 4, 17 
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

arter. Brant med aspar i öster. Bohål i asparna. 

Kulle med gamla tallar. Västerut sträcker sig en 
brant med gamla granar, tallar, torrträd och lågor. 
Små kärr och sumpskog ingår. 
Särskilt noterade arter : Klippfrullania, koralllav, platt-
lummer och spillkråka (1). Stor svampklubba (20). 
Brandticka (35).
Referenser: 4, 17 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Liten ekhage med medelgrova vidkroniga ekar. 

betydelse för landskapsbilden.
Referenser: 1 
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

(med små utvidgningar) 
Området är till helt övervägande delen natur-
reservat. Södra delen, upp till Djupsjön utgörs 
av ett stort medelålders barrskogskogsområde. 
På höjdryggar och mossar dominerar tall medan 
granen dominerar på sluttningar och frisk mark. 
Mindre partier med riktigt gamla martallar före-
kommer, inslaget av löv, främst björk, är förhål-
landevis stort. Området är till stor del påverkat av 
gallring.

Norr om Djupsjön i, och i anslutning till, en 

bevuxna med gammal senvuxen tall och gran visst 
inslag av grov björk och al, området är till viss del 
utpekat som naturvärde av Skogsvårdsstyrelsen.

anslutning till bebyggelsen. Området är varierat 
med dungar och bryn med ädellöv, betad ekskog, 
björkhagar och ett antal gamla före detta hamlade 

-

Särskilt noterade arter : Liljekonvalj (1). Koralllav (4). 
Kattuggla (22). Fiskgjuse (28).
Referenser: 1, 4, 22, 28 
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

asp,björk rönn och gran. Stort inslag av senvuxen 
ek och död ved, rikligt med mossklädda block 
Den nedre delen utgör bryn mot åkermark och 
utnyttjas för bete.



Särskilt noterade arter : Lind, fällmossa, korallav och 

Referenser: 3 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området sträcker sig längs en bergbrant och do-
mineras av senvuxen ek. 
Särskilt noterade arter : Fällmossa, guldlockmossa 
och korallav (4)
Referenser: 4 
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

En av kommunens största mossar som till över-
vägande delen är helt trädfri. Området är tämligen 
opåverkat och har stor betydelse för fågellivet.
Särskilt noterade arter : Ljungpipare (17).
Referenser: 5, 17 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Stor och förhållandevis opåverkad mosse med 
stora öppna partier. Stort inslag av blöta områden 
och stor betydelse för fågellivet.
Referenser: 5 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Medelgrov ek- och bokskog med inslag av en-
staka grova bokar, området gränsar till sjö. I vissa 
partier förekommer gran, björk och al, de senare 
främst i ett klent sumpskogsparti längs sjön i den 
västra delen.  
Särskilt noterade arter : Kattuggla (2). Fällmossa (1). 

Referenser: 1, 2, 4, 17 
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Bergbrant mot mosse som domineras av tall och 
gran med inslag av björk, asp, rönn och ek. Partier 
med block, lodytor och överhäng förekommer. 

inslag av gamla och senvuxna risgranar. 
Särskilt noterade arter : Gammelgranlav (1). Korallav 
och grov fjädermossa (3).
Referenser: 1, 3 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Betad skog med ek, tall, enbuskar omväxlande 
med små gläntor och branter. Bra exempel på 
äldre skogsbete. Stenmurar och andra kulturhisto-
riska spår.
Särskilt noterade arter : Klippfrullania, fällmossa, 
korallav och barkkornlav (1). 
Referenser: 1, 2, 4 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Områdets västra del utgörs av en bergrygg med 
gammal krattek som åt norr och öster planar ut i 
en igenväxande hagmark. Trädskiktet i hagmarken 
är ganska tätt och domineras av medelålders ek 
med bitvis stort inslag av asp och ung gran. Små 

förekommer i hagmarken.
Särskilt noterade arter : Fällmossa, klippfrullania, 
nattviol och ormvråk (1). Korallav (4).
Referenser: 1, 4 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Till största delen öppen hagmark med inslag av 
medelgrova ekar. De vanligaste arterna av naturlig 

Kulturhistoriska spår i form av stengärdesgårdar, 
kyrkväg och hålväg.
Särskilt noterade arter : Slåttergubbe och nattviol (1). 

Referenser: 1, 6, 7
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Odlingslandskap längs en betad ravin med fukt-
ängar av betydelse för fågellivet utmed ett mindre 
vattendrag. Lövskogar i omgivningen.
Särskilt noterade arter : Brun kärrhök och bivråk (1).
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Ekskog med krumma och senvuxna ekar på en 
kulle. På ekarna växer rikligt med fällmossa och 

-
den. Bra exempel på naturlig ekskog i regionen. 



Stenmurar förekommer i området. 
Särskilt noterade arter : Fällmossa, klippfrullania, 
grynig lundlav, barkkornlav (1). Korallav (4).
Referenser: 1, 2, 4
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Ekhage med vidkroniga ekar.
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Kyrkogård omgiven av en vacker stenmur med 

gamla grova ekar och andra ädellövträd.
Särskilt noterade arter :
Referenser: 1
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Björkskog med inslag av ädellöv. Bitvis stort inslag 
av torrträd och lågor. Skogen har betydelse för 
fågellivet och kan vara viktig lokal för insekter. 
Särskilt noterade arter : Bivråk (31).
Referenser: 1, 2, 31
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Glest skogsbryn och brant med gamla lövträd 
med bohål. Varierat inslag av trädslag – björk, 
rönn, asp och ek. Stora delar av området är nyck-
elbiotop.
Särskilt noterade arter :
Guldlockmossa (3).
Referenser: 1, 2, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Prästalund är ett stort ekdominerat lövskogsom-
råde som på den västra sidan av vägen har ka-
raktären av hagmark med vidkroniga, grova ekar 
och väl utvecklad grässvål med inslag av foder-

till grov ekskog med inslag av björk och riklig 
buskvegetation av hassel, i stora delar förekommer 

rödlistade arter av bl.a. lavar och fåglar. Flera forn-

Särskilt noterade arter : Svinrot och smörbollar (1). 
-

rie nycklar, nattviol, slåttergubbe och svinrot (7). 

skogsduva, sotlav och Opegrapha zwackhii (38). 
Referenser: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 21, 38, 39
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden och stor be-
tydelse för friluftsliv. Stora kulturhistoriska värden.

Lövbryn mot odlingsmark med ädellövträd och 
blandade trädslag. Alm, ask, ek, hassel, al och asp.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Två lövskogsklädda kullar som omges av åker-
mark, stup och lodytor förekommer. Trädskiktet 
domineras av ek med bitvis stort inslag av andra 
lövträd som ask, alm lind och rönn. I vissa delar 

hassel.Frodig markvegetation med en del typiska 
lundarter. Viss förekomst av arter som indikerar 
höga naturvärden. Kulturhistoriska spår i form av 
stenmurar och odlingsrösen.
Särskilt noterade arter : Getrams, klippfrullania, rost-

Referenser: 1, 2, 4
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Lövskogsholme omgiven av åker och betesmar-
ker. Stor betydelse för landskapsbild. Området är 
i huvudsak en gles lund med ek och hassel – en 
relativt ovanlig naturtyp i kommunen som främst 
förekommer i omgivningarna kring Starrkärr. God 
förekomst av marksvamp och tickor. Lövskogen 
har betydelse för fågellivet. Flera stenmurar före-
kommer i skogen.
Särskilt noterade arter : Ormvråk, kattuggla och lun-
delm, liten ärgmossa (1). Fällmossa (4).
Referenser: 1, 2, 4, 20
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Områdets södra del utgörs av gamla slåtter- och 
betesmarker längs en starkt nedskuren bäckra-



slänter växer vildapel och nypon. Naturlig foder-

kulturhistoriska spår i form av många välbevarade 
stenmurar och en gammal kyrkväg.
I den norra delen är ravinen bevuxen med sekun-
där lövnaturskog. Trädslagsblandningen är stor 
och många av träden är gamla och grova med 

arter. Hela området är sedan 2006 naturreservat.
Särskilt noterade arter : Ormbär, nordlundarv, 
trubbfjädermosssa och krusig ulota (1). Blåsippa, 
bäckbräsma, strutbräken, buskstjärnblomma, 

fjädermossa, rävticka, skogsduva, mindre hack-
spett, nötkråka, bivråk, svinrot, darrgräs, gullviva, 
gullpudra, havsöring, elritsa, forsärla, mindre hack-
spett, skogsduva, nötkråka och bivråk (37).
Referenser: 1, 2, 3, 8, 37
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Äldre ekskog med inslag krumma, senvuxna ekar. 
Träden är rikligt bevuxna med mossor och lavar. 
Kulturhistoriska spår i form av stenmurar och 
(misstänkt) hålväg.
Särskilt noterade arter : Korallav, fällmossa, krusig 
ulota, västlig hakmossa, klippfrullania och grynig 
lundlav (1).
Referenser: 1
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Ekskog och blockbranter med grova tallar, asp 

och aspar med bohål. Delar av området utgörs av 
en ekskog med strövstigar som ansluter till Sjöval-
lens idrottsplats.. Den högst belägna delen med 
senvuxen ek. nedanför blandskog dominerad av ek 
med stort inslag av asp, lind, rönn, vårtbjörk och 
gran. En del död ved förekommer. Kantzon/bryn 
mot åker och äng.
Särskilt noterade arter : Krusig ulota, klippfrullania 
(1). Fällmossa, bårdlav, korallblylav, korallav och 
lind (3)
Referenser: 1, 2, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Lövskog som domineras av medelålders ek med 
riklig underväxt av bl.a. brakved och rönn.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden. 

Vacker lundartad lövskog invid Hälltorpssjön med 
stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Här 

tallar, björkar och granar. Här är blockigt med 
stora fallna granar och en del död ved.
Särskilt noterade arter : Skogsbingel, stor blåklocka, 
blåsippa och grov hakmossa (1). Fällmossa, rost-

Referenser: 1, 2, 3, 8, 20
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Bäckravin omgiven av äldre lövskog, branta stup 

med t ex skavfräken. Al dominerar, bitvis stort in-
slag av asp, särskilt i norra delen. Bitvis rikligt med 
gammal hassel, grov sälg förekommer. Övervä-
gande del av biotopen är opåverkad av avverkning, 

kvarndamm ligger i den södra delen.
Särskilt noterade arter : Skavfräken (2). Svart troll-
druva, blåsippa, ormbär, rävticka, bäckbräsma och 
dvärghäxört (3)
Referenser: 2, 3, 20
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Lövskog och branter med ek, björk, gran och has-
sel, nordsluttning med varierad lövträdsblandning 
samt örtrika stråk mot ån. Gamla och senvuxna 
ekar, lågor och torrträd förekommer. 
Särskilt noterade arter :
koralllav, lind (3).
Referenser: 1, 2, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden

Bäckravin som i den södra delen har artrikt busk- 
och trädskikt, inslaget av gamla och grova lövträd 
är ganska stort, enstaka jättegranar förekommer. 



-
nitologiska värden. Viktiga reproduktionsområden 
för grod- och kräldjur förekommer inom hela om-
rådet. Ån, som är klassad som riksintresse, hyser 
goda bestånd av framför allt öring men även lax.
Särskilt noterade arter : Lind (3). Lax och havsöring 
(32). Hasselsnok, forsärla, strömstare större vat-
tensalamander och mindre vattensalamander (36).
Referenser: 3, 20, 32, 36
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden. 

Stort orört lövskogsområde helt nära Alafors. Ek 
är det dominerande trädslaget med inslag av bl.a. 
asp, ask, lönn och rönn, många av träden är gamla 
och senvuxna. Östra delen domineras av berg-
branter och lodytor med skrymslen och sprickor, 

-
-

den. Stora sociala och biologiska värden.
Särskilt noterade arter :
korallav, västlig hakmossa och klippfrullania (1). 

Referenser: 1, 2, 3, 8
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Varierade lövskogar och skogsbryn, bl a ekskog 
och alsumpskog. Den södra delen domineras av 
medelålders ekskog längs en rasbrant med många 
och stora lodytor med sprickor och skrymslen. 

björksumpskog. Det norra delområdet är ett litet 
frodigt lövskogsparti i anslutning till tidigare od-

träden är gamla och grova.
Hela området med omgivningar genomkorsas av 
välanvända stigar och har stor betydelse för när-
rekreation.
Särskilt noterade arter : Lind och vintergröna (norra 
delområdet), kaprifol (1).
Referenser: 1, 2, 3, 8
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv.

Lövskogsbevuxen bäckdal med stor trädslagsva-
riation där al dominerar närmast ån. Vattenmiljön 

förekommer ett antal ovanliga vattenberoende 
fågelarter.
Särskilt noterade arter : Lax och öring (29). Havs-
nejonöga, bäcknejonöga, asp, färna, strömstare, 

Referenser: 2, 3, 9, 21, 29, 32, 42
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Betad strandäng och buskmarker längs älvstran-
den med betydelse för fågellivet och intressant 

Särskilt noterade arter : -
stånds, vattenskräppa, hästskräppa, pilblad, veksäv, 
nålsäv, igelknopp gulärla, näktergal, buskskvätta 
och häger (9).
Referenser: 6, 7, 9, 14, 21
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Stort sammanhängande strandängsområde som 
utgör kärnområde för många av Göta älvs sär-
präglade och krävande arter. Området är mycket 
betydelsefullt för våtmarksberoende fåglar både 
som häcknings- och rastlokal. Strandängen hyser 

och kräldjurslokalerna längs älven.
Särskilt noterade arter : Vattenstånds och tofsvipa (1). 
Gulärla, tornfalk, buskskvätta, rödbena, enkel-

vattenskräppa, kalmus, havssälting och trindstarr 
(9). Snok, huggorm, skogsödla och åkergroda (26).
Referenser: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 26, 27, 28
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Smal lövskogsbård mot åkermark som domineras 
av ek. Buskskikt med hassel.
Särskilt noterade arter : Storrams (9).
Referenser: 8, 9, 21, 26
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Naturlig betesmark i sluttning mot åkermark. På 

Särskilt noterade arter : Vattenstånds, strutskinnlav, 
kustskinnlav, slanklav och styverlav (9).



Referenser: 8, 9, 21, 26
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Gårdsträd och ädellövskog med inslag av gamla 
träd bl.a. hamlade askar, grova almar och lönnar. 

med rödlistade lavarter.
Särskilt noterade arter : Guldlockmossa, trädporella, 
grå punktlav, alléägglav och klosterlav (9).
Referenser: 9, 21, 26
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Liten öppen hagmark som delvis är påverkad av 
-

mer. 
Särskilt noterade arter : Vattenstånds (9).
Referenser: 7, 9
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Skogen domineras av ek med ett stort inslag av 
björk, buskskikt med hassel i vissa delar. I söder 

-
turvärdesobjektet).
Särskilt noterade arter : Spillkråka (9).
Referenser: 2, 4, 8, 9, 19
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Ekskogsområde som gränsar till åkermark, visst 
inslag av hägg och al. Grova ekar och stora be-
stånd med storrams förekommer.
Särskilt noterade arter : Storrams (9) klippfrullania 
och mjölig knopplav (19).
Referenser: 2, 4, 8, 9, 19
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Liten kulle omgiven av åkermark med inslag av 
medelgrova ekar. Kullen har betydelse för land-
skapsbilden.
Referenser: 9
Bedömning: Klass 3. Naturvärden

Ekdominerad lövskog med inslag av bl.a. lind, 
alm, ask, rönn och sälg som utgör bryn mot 

åkermark. Inslaget av död ved är ganska stort och 
riktigt gamla träd förekommer.Buskskiktet är tätt 
och består till största delen av hägg och brakved, 
markvegetationen är frodig och artrik
Särskilt noterade arter : Gullpudra, blåsippa och 

spillkråka (9). Vanlig groda (26).
Referenser: 2, 3, 8, 9, 26
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Lövskogsbevuxen bäckdal där al, grov alm och ask 
dominerar, även lind och ek förekommer. Busk-
skiktet består av hassel, hägg och brakved. Marken 
är källpåverkad och örtrik.
Särskilt noterade arter : Hässleklocka, bäckbräsma 
och gullpudra (3). Alléägglav, skuggkranslav, grå 
punktlav, lönnlav och lundarv (9).
Referenser: 2, 3, 8, 9, 21
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Gles hedekskog med inslag av bl.a. lind på större 
bergknalle. Området har bitvis naturskogskaraktär 
med lågor, döda träd och hålträd. I västsluttningen 
förekommer mossbelupna översilade bergbranter. 
Variationsrikt område som har goda förutsättning-
ar för krävande mossor.
Särskilt noterade arter : Blåsippa och korallav (4). 

skriftlav och Haematomma elatinum (9). 
Referenser: 2, 4, 8, 9, 26
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Hedekskog på berg, området har delvis natur-
skogskaraktär.
Referenser: 8, 9
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Besöksanpassat område med lövskog i direkt 
anslutning till Älvängen. Lövskog med ek, hassel 
och bitvis mycket lind. Inslag av gamla ekar med 
förekomst av hotade lavar. Lokal för hasselmus. 
Utsiktsplats, fornborg, naturstig och grillplats.
Särskilt noterade arter :



(uppgift på skylt på naturstigen).
Referenser: 1, 2, 9, 33
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

Igenväxande fuktängar med betydelse för fågel-
livet, stora delar av området har relativt nyligen 
odlats som åker. Vid stranden växer vass och en 
ridå med al.
Särskilt noterade arter :
kärrsångare (9). Vattenstånds (17).
Referenser: 9, 17, 21
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Tätortsnära ängsekskog med mycket hassel. Od-
lingsspår i form av stenmurar och odlingsrösen. 
En strövstig går genom området.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv.

Tätortsnära blandlövskog. 
Särskilt noterade arter : Ormbär (1).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Gårdsmiljöer och gamla hagmarker med grova 
ädellövträd. Även vissa delar med medelålders 
blandlövskog mellan och bakom gårdarna ingår.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden. 

Lövskogsområde i anslutning till bäck.
Referenser: 4
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Området domineras av medelgrov ek. I fuktiga 

undervegetation av hassel som på vissa ställen 
övergår i rena hässlen med inslag av riktigt grova 
stammar, dock inga stora socklar. Mycket död ved 
främst i fuktiga partier. 

Särskilt noterade arter : Desmeknopp (17). Kattuggla 
(22).
Referenser: 1, 17, 22
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Sluttning upp mot rasbrant med stora block som 
övergår i en hög lodyta. Nedanför rasbranten lig-
ger en ganska tät, ohävdad hagmark med förhål-
landevis grov ek som utgör bryn mot åkermark. 
Buskskiktet är glest och domineras av hassel, i 
fältskiktet förekommer rikligt med liljekonvalj, 

mindre bäckravin.
Särskilt noterade arter :
och grönvit nattviol (1). Desmeknopp (17). Katt-
uggla (22).
Referenser: 1, 17, 22
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Grosjön är en grund slättsjö som kantas av fuktiga 
strandängar i norr och söder. Sjön har ett rikt 
fågelliv med ett stort antal häckande och rastande 
arter. Strandängarna i norr är välhävdade och an-
sluter till betad lövskog. I söder är strandängarna 
sedan länge ohävdade men mindre partier med 

Särskilt noterade arter :
blå kärrhök, brun kärrhök, sothöna, tofsvipa, 

-
ärla, rördrom, rörsångare, korsandmat, trubbnate, 
klolånke och smalkaveldun (30). Grönvit nattviol, 
knägräs, prästkrage, ängsskallra och svinrot (7). 
Kattfot (17)
Referenser: 2, 5, 6, 7, 17, 30, 41
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden

Kulle som domineras av hällmarker, mellan hällar-

Särskilt noterade arter : Granspira, grönvit nattviol, 
hirsstar, knägräs, lundstarr (7). Borsttåg, darrgräs, 
slåttergubbe, kattfot (6).
Referenser: 6, 7
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.



Ån slingrar sig fram i en bitvis djupt nedskuren 
ravin med branta sidor, långa strömsträckor och 
kvillområden förekommer. Ån kantas av lövträd 
främst al, i vissa partier breder lövskogen ut sig 

äldre barrskog samt längst i norr gamla kulturmar-
ker vid torpet Bur. 
Särskilt noterade arter : Strutbräken, Gullpudra, 
ormbär (4). Strömstare (17). Flodpärlmussla, sta-

klobagge och forsärla (40). 
Referenser: 4, 17, 40
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Den västra delen domineras av medelgrov ek med 
stort inslag av bok, området har nyligen gallrats 
för att gynna ädellöv. En kort sträcka naturlig bäck 
rinner tvärs över området I det östra delområdet 
är eken helt dominerande med visst inslag av an-

-

med bl.a. hassel.
Särskilt noterade arter : Forsärla, springkorn och 
klippfrullania (1)
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Ädellövskog som domineras av bok och ek med 
inslag av lind, alm, ask och asp. Flera av träden är 
gamla, grova och ihåliga med riklig mosspåväxt. 
Särskilt noterade arter : Fällmossa, guldlockmossa 

Referenser: 3, 22
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Gammal lindallé, huvuddelen av träden plantera-
des i slutet av 1600-talet, enstaka gamla lönnar och 
almar förekommer.
Särskilt noterade arter : Alléägglav, guldlockmossa, 

Referenser: 1
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Kulle med ung blandlövskog som domineras av 

och riktigt grov asp. Längs kanten mot åkermar-
-

desgårdar. 
Särskilt noterade arter : Liljekonvalj (rikligt), gröngö-
ling, större hackspett (1)
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Betad hagmark med gamla, grova ekar och en del 
gammal ask, björk och asp. Längs ån växer mycket 

Ån hyser bestånd av stationär öring och elritsa.
Särskilt noterade arter : Fällmossa, Guldlockmossa, 

-
kräfta, bäcknejonöga, strömstare, forsärla, stor 
klobagge (40).
Referenser: 2, 3, 40
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Ekdominerat lövskogsområde som på senare år 
gallrats i vissa delar för att möjliggöra bete och 
gynna solitärträd. Tät undervegetation av hassel 

-
det.
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

sprickor och skrymslen. Barr- och lövblandskog 
med senvuxna träd och mycket död ved, i fuktiga 

Särskilt noterade arter : -
melgranlav (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området sträcker sig längs Kilandaån och inne-
fattar forsar, kvillområden, lövskog och ett antal 
gamla solitärträd, främst ek och ask, på Kilanda 
kyrkogård.



Särskilt noterade arter : Hasselsnok, snok, huggorm, 
-

mossa (4). Forsärla (22). Strömstare (2). 
Referenser: 1, 2, 4, 22
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Ekdominerat område med stort inslag av bok, 

av alm, ask, björk och al. I anslutning till branter i 
norra delen övergår skogen till krattek. Stort värde 
för friluftsliv i delarna kring Kilanda gamla skola.
Särskilt noterade arter : Hasselsnok, snok, huggorm, 
nötkråka och stenknäck (1).
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Ekbevuxen sluttning, i vissa partier ganska stort 
inslag av barrträd främst medelgrov tall. Stort 
inslag av högstubbar, många med bohål. Inom 

stenmur.
Särskilt noterade arter : Korallav och klippfrullania 
(1). 
Referenser: 1, 4
Bedömning: Klass 3. Naturvärden. 

133. Löjebäcken
Liten alsumpskog längs bäck, en del av alarna 
är grova och står på socklar. Ganska stort inslag 
av gran och granuppslag, visst inslag av gammal 
björk.
Referenser: 4
Bedömning: Klass 3.

Glest trädtäckt, svagt välvd mosse.
Referenser: 5
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Sumpskog där senvuxen gran är det dominerande 
trädslaget, stort inslag av al och björk, asp, ask och 
ek förekommer. Stort inslag av död ved och rik 

Särskilt noterade arter : Gammelgranlav, dvärghäxört, 

Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

andra trädslag som lind, asp, al och rönn. Moss-
belupna block, lågor och torrträd förekommer. 

fornåkrar. 
Särskilt noterade arter : Klippfrullania, korallav, 

-
lav (3). Mindre hackspett, hasselmus och långörad 

Referenser: 1, 2, 3, 17
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området är en igenväxande hagmark där ung ek 
dominerar med inslag av medelgrov och grov 
ek. En del grov tall och björk förekommer. Vissa 

kvar.
Särskilt noterade arter : Nattskärra (31).
Referenser: 2, 3, 6, 7, 21, 31
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Området utgörs av hagmark med ek och lind och 

som idag är planterad med gran, mindre områden 

Den rödlistade arten granspira har noterats.
Särskilt noterade arter : Darrgräs, grönvit nattviol, 
jungfrulin, Jungfru Marie nycklar, kattfot, slåtter-
gubbe, smörboll och svinrot (7). Ängsskallra och 

Nattskärra (31).
Referenser: 2, 3, 6, 7, 21, 31
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Odlingslandskap i skogsmark vid ett tidigare kom-
ministerställe. Småskaliga odlingsmarker med små 
åkrar och en hagmark med ek och lind och rik 

Särskilt noterade arter : Se ingående delobjekt.
Referenser: 2, 3, 6, 7, 21
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och kulturhisto-
riska värden.



Stort våtmarkskomplex med starrmader, öppen 

och intressant fågelliv. 
Särskilt noterade arter : Bäckbräsma (4). Trana, lärk-
falk, orre, sångsvan, ljungpipare, dvärgbeckasin, 
brun kärrhök, blå kärrhök, vattenrall och vat-
tensångare (8). Klockgentiana och alkonblåvinge 

enkelbeckasin, gulärla, ängspiplärka och mindre 
strandpipare (27).
Referenser: 4, 5, 8, 17, 20, 27
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Naturskogsliknande barrskog som utgör kantzon 

och senvuxna granar, stort inslag av död ved, lågor 
och högstubbar med bohål. 
Särskilt noterade arter : Kattfotslav (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Tinnsjön är en stor näringsfattig klarvattensjö med 

längs stränderna. Sjön och dess omgivningar har 

-
skog och blandskog i en brant sluttning mot sjön. 

död ved. I Tinnsjö mosse, som ansluter till sjön, 

martallar. Området har stor betydelse för friluftsliv 

utsiktsplatser.
Särskilt noterade arter : Fällmossa, platt fjädermossa, 
bårdlav och korallav (3). Lunglav, bivråk (17). 
Storlom, drillsnäppa och storskrake (40). Fiskgjuse 
(30).
Referenser: 3, 4, 5, 17, 30, 40
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Stort sammanhängande område som domineras 
av gammal barrnaturskog med stort inslag av öpp-
na och glest trädbevuxna mossar. Området ingår i 
natura 2000 och är av riksintresse för såväl natur-

sällsynta och hotade arter inom organismgrup-
perna mossor, lavar, kärlväxter och fåglar.
Särskilt noterade arter :
sparvuggla, pärluggla, nattskärra, spillkråka och 

Referenser: 17, 46, 47, 48
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Området är en mosaik av mossar, tallbevuxna 
hällmarker och friskare mark med senvuxna gamla 
granar. Området har karaktären av barrnaturskog 

Särskilt noterade arter : Tjäder, gammelgranlav, falsk 
vitmossa och västlig hakmossa (49).
Referenser: 49
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

och en mosaik av skog, fukthedar, kärr och sjöar. 
Skogen utgörs till största delen av barrblandskog, 
bitvis är inslaget av asp, ek och björk stort. I hu-
vuddelen av växer gammal skog med naturskogs-

varav fem är rödlistade, och för djurlivet är områ-

Särskilt noterade arter : Granbräken, korallblylav, rör-
svepemossa, rödgul trumpetsvamp, asppraktbagge 
(50). Kattfotslav, hållav, skuggmossa, rävticka och 
korallav (3). Fiskgjuse, duvhök, spillkråka, tjäder, 
sparvuggla och nötkråka (51).
Referenser: 3, 17, 50, 51
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Gammal barrskog som innehåller rikligt med 

sumpskog. Inslaget av mycket gamla tallar är på-

och intressanta arter. I väster gränsar området till 

Särskilt noterade arter : Skuggmossa, kattfotslav, 
hållav, purpurmylia och havstulpanlav (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.



Barrblandskog med blockrika bergbranter. Stort 
inslag av asp i branterna samt al och björk i fuk-

form av torrträd och lågor, intressant vegetation 
med bl.a. hassel och blåsippa inne i barrskogen. 

Särskilt noterade arter : Kambräken, skuggmossa, 
blåsippa, kattfotslav, korallav, havstulpanlav, grov 
fjädermossa och platt fjädermossa (3). Purpurmy-
lia och hållav (17).
Referenser: 3, 17
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Östsluttning med gammal barrskog som domine-

sumpskog. Området är obetydligt påverkat av 
skogsbruk och inslaget av död ved är bitvis stort.
Särskilt noterade arter : Skuggmossa, havstulpanlav, 

Referenser: 3, 17
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Förhållandevis stor klarvattensjö i de inre delarna 
-

producerande bestånd av abborre, gädda, mört 
och gärs samt inplanterad öring. Sjön fyller en 
viktig funktion för vattenberoende fågel. Längs 

barrnaturskog som domineras av tall med ett 
förhållandevis stort inslag av gran och grov björk 

delar med senvuxen gransumpskog. 
Sjön med omgivningar har stor betydelse för 
friluftsliv.
Särskilt noterade arter :
Flodkräfta, öring, storlom och tagelsäv (17). Drill-
snäppa (30).
Referenser: 3, 17, 30
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området domineras av gammal barrskog och 
mossar. I vissa delar har skogen ett relativt stort 
inslag av löv, främst björk.
Särskilt noterade arter : Västlig hakmossa, spillkråka, 

mindre hackspett, tjäder, falsk vitmossa och blod-
plättlav (49). Fiskgjuse (17). 
Referenser: 4, 8, 17, 20, 49
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området utgörs av gamla inägor och utmarker till 
gården Skogen, naturvärdena är främst kopplade 
till gamla lövträd varav många varit hamlade. På ti-

al på socklar. Området har stora kulturhistoriska 

fägotor samt en välbevarad jordkällare. Genom 
området går en välanvänd vandringsled.
Särskilt noterade arter : Blåsippa, vätteros, lind, lung-

-
mossa och porellor (3).
Referenser: 3, 4
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

-
den Stenkullen. Markerna har lång hävdkontinuitet 
och här växer många arter som idag är ovanliga.
Särskilt noterade arter : Brudborste, darrgräs, hirs-
starr, höskallra, jungfrulin, kattfot, knögräs, lund-
starr, prästkrage, smörboll och svinrot (7). Slåtter-
gubbe, nattviol, fältgentiana och loppstarr (6).
Referenser: 6, 7, 21
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Äldre blandskog med stort lövinslag, stora delar 
utgörs av sumpskog där al dominerar.
Särskilt noterade arter : Knärot och plattlummer (31).
Referenser: 4
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Området är till största delen bevuxet med barr-
naturskog, i den södra delen vidtar en blockrik 
brant där gammal ek och tall dominerar. Inslaget 
av senvuxna träd och död ved är stort. I nordös-

björk och litet inslag av al. Sjön Stora Skarnhålan, 
-



Särskilt noterade arter : -

(3). Gotlandsag (53). Blylav (8). Blåtryffel och 
brödtaggsvamp (62). Dunmossa, pulverädellav och 
kristallundlav (63).
Referenser: 3, 8, 53, 62, 63
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Området domineras av gammal opåverkad barr-
skog med stort inslag av död ved. Flera av träden 
är mycket gamla och senvuxna. Området gränsar i 
väster till naturreservatet Ekliden.
Särskilt noterade arter :
Öring (42).
Referenser: 3, 4, 42
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Ekliden är ett skarp markerat höjdområde till 
största delen bevuxet med barrnaturskog. Området 
har fått sitt namn av de karaktäristiska branterna 
bevuxna med krattek som genomkorsar området. 
Skogen är självföryngrad och saknar i stora delar 
helt spår av skogsbruk. Ett stort antal sällsynta och 
rödlistade arter förekommer inom grupperna svam-
par, mossor, lavar, fåglar, insekter och mollusker.
Särskilt noterade arter : Gransotdyna, veckticka, 
stubbtrådmossa, pulverädellav, stor knopplav, 

-
la, alkonblåvinge, mindre hackspett, nattskärra, 
nötkråka och bivråk (52). Fällmossa och lind (3). 
Klockgentiana, ag, kungsmynta och skavfräken 
(17). Öring (42).
Referenser: 2, 3, 4, 17, 42, 52
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Å med omväxlande strömmande och lugna sträckor 

vattendraget, som rinner genom naturreservatet 

Särskilt noterade arter:
(42).
Referenser: 42
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

kan växa i ogödslade naturbetesmarker. I området 

Särskilt noterade arter : Darrgräs, brudbröd, rödklint 
och ängshavre (6). Smörbollar och svinrot (7). 
Hirsstar, nattviol (44).
Referenser: 6, 7, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Nordvänd bergbrant bevuxen med lövskog, före-

Särskilt noterade arter : Blåsippa och ormbär (4).
Referenser: 4
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Höjdparti med stort inslag av branter där tall 
och ek dominerar i branter och på magrare delar. 
Skogen har naturskogskaraktär med stort lövin-
slag och riklig förekomst av senvuxna granar och 

nordsluttning med fuktdråg och mindre bäckar. 
Tydlig kalkpåverkan indikeras av blåsippor och 
kalkkammossa. Stort inslag av gamla alar på sock-
lar och artrikt buskskikt med bl.a. hassel, berberis 
och olvon.
Särskilt noterade arter : Stor revmossa, trubbfjäder-

-
allav och trubfjädermossa (4). Klockgentiana (31).
Referenser: 3, 4, 31
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Liten igenväxande hagmark med ädellövträd. 
Flera krokiga, knotiga och ihåliga träd. Stenmur. I 
nordöstra delen rinner en mindre bäck där havs-

gammal fångstgrop.
Särskilt noterade arter : Fällmossa, guldlockmosssa, 

Referenser: 2, 3, 42
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Mindre område med medelgrov ekskog och en 
alsumpskog.
Särskilt noterade arter :
Referenser: 1, 4
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.



Stort skogsområde genomkorsat av strövstigar 
och motionsspår. Varierad blandskog uppvuxen 
på tidigare kulturmarker. Björk, tall, gran och ek. 
Bitvis inslag av hassel och alsumpskogar. I vissa 
delar förekommer boträd och död ved.
Särskilt noterade arter : Större hackspett (1).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och stor betydelse 
för friluftsliv.

Blandlövskog med inslag av grova lövträd. Lättill-
gängligt rekreationsområde nära samhället.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och stor betydelse 
för friluftsliv.

Åsträcka med vattenfall och forsar. Vattendraget 

Viktiga lekbottnar för lax och öring Häckningslo-
kal för forsärla och strömstare. Omgivning kring 

-
mål med strövstigar och en hembygdsgård.
Särskilt noterade arter : Forsärla (1). Strömstare (20). 

-
nejonöga, faren, färna, småspigg, elritsa och stor 
klobagge (40). 
Referenser: 1, 2, 20, 40
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv.

växer bl a den rödlistade almlaven.
Särskilt noterade arter : Almlav, mångfruktig örnlav, 
hagelporlav, allémosslav och allémossa (1).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Varierad lövskog uppvuxen på gamla kulturmar-
ker. I beståndet ingår björkskog, alsumpskog, små 
hagmarker samt ädellövskog med inslag av grova 
askar. Strövstigar går genom området. Stenmurar 
förekommer. Göta älvdalens största forntida grav-

Referenser: 1, 2

Bedömning: Klass 3. Naturvärden och stor betydelse 
för friluftsliv.

I bäckravinens västra delar förekommer betade 

Längre österut kantas bäcken av lövskog som i 
vissa delar är klassad som nyckelbiotop.
Särskilt noterade arter : Havsöring (43). Ormbär, blå-
sippa, dvärghäxört och gullpudra (3). Smörbollar, 
darrgräs, bockrot (6).
Referenser: 2, 3, 6, 43
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Bergbrant med relativt orörd ädellövskog. Inslag 
av grov alm och ask. Vacker betad ekhage med 

Särskilt noterade arter : Murgröna, fällmossa. Platt 
fjädermossa, guldlockmossa och porellor (3). 
Kungsmynta, glansnäva, svartoxbär, kattuggla, 
korp och gröngöling (2). Lövbinda (17).
Referenser: 1, 2, 3, 17
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Småskaligt, vackert odlingslandskap med ekbackar 
och stenmurar. 
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden. 

Ädelövskog med grov, ask och lind längs bäckra-
vin. Ek, lönn, alm, hassel och hägg förekommer.
Särskilt noterade arter : Gröngöling (2).
Referenser: 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Fuktängar och åkermarker i träda längs Laxö-
bäcken. Bäcken hyser havsöring och omgivande 
marker är betydelsefulla för vilt, småvilt och fågel-
liv. Jaktmarker för rovfågel.
Särskilt noterade arter : Blå kärrhök, brun kärrhök, 
och havsöring (1).
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.



Lövskogsbevuxna åkerholmar med ek och bety-
delse för landskapsbilden. Enstaka stenmurar och 
torrträd förekommer.
Referenser: 1, 2, 9
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv.

Lövskog med björk, gran, ek och hassel invid be-
byggelse. Enstaka stenmurar förekommer.
Referenser: 1, 2, 9
Bedömning: Klass 3. Naturvärden och betydelse för 
friluftsliv.

Gårdsmiljö, betesmark och åstrand med gamla 

Särskilt noterade arter : Lönnlav, mjölig ägglav, vat-
tenskräppa, vattenstånds, bitterpilört och pilblad 
(9).
Referenser: 9
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

-
produktionsområden för lax och öring. Intressant 

Särskilt noterade arter : Vattenstånds och pilblad (9). 
Lax och havsöring (36). Stäm, färna och faren 

-
kare (14). 
Referenser: 9, 14, 36
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden. 

Brant bevuxen med ekskog och blandskog. Lokal 
för rödlistad mossa.
Särskilt noterade arter : Fågelfotsmossa (9).
Referenser: 2, 9
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Betesmark med fornåkrar. Lokal för ängsmysk-
gräs.
Särskilt noterade arter : Ängsmyskgräs (17).
Referenser: 9, 17
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

och utsiktsplats. Fornborg.
Särskilt noterade arter : Häckande korp (9).
Referenser: 8, 9
Bedömning: Naturvärden och stor betydelse för 
friluftsliv.

Smalt strandområde längs Göta älv. Omväxlande 
betad strandäng med vassar, strandskog med klib-
bal och lövbuskage. Intressant fågelliv typiskt för 
Göta älvs stränder. Bitvis förekommer intressant 

Särskilt noterade arter : Kärrsångare, gräshoppssång-

törnskata, näktergal, härmsångare, sävsångare och 
vattenstånds (9).
Referenser: 5, 6, 7, 9
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Smal vassbård och strandskog med klen al, vide-
buskar och grönpil. Viss förekomst av sällsynt 

grod- och kräldjur.
Referenser: 9, 26
Särskilt noterade arter : Vattenstånds och havssälting.
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Bergkulle i slättlandskap, trädskiktet domineras 
av gran, tall och björk, glest buskskikt med en 

av hällmarker bevuxna med ljung och andra ris. I 

och i söder en artesisk källa med grodlek. Områ-
det har ett rikt fågelliv och är en betydelsefull lokal 
för grod- och kräldjur. Närheten till Hajs sjö ökar 
bergets biologiska värde eftersom många arter 
vid sjön kan utnyttja det bl.a. som jaktmark och 
övervintringsplats.
Särskilt noterade arter : Gök, snok, mård, gropnate 
och trubbnate.
Referenser: 9, 26
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.



Hajs sjö är en typisk slättsjö som omges av ett 
brett vassbälte och en del betade strandängar. Så-
väl sjön som de omgivande strandängarna har en 

främst påträffas på havsstrandängar. Sjön och dess 
omgivningar fyller också en viktig funktion för 

rödlistade aspen. Sjön utgör en viktig reproduk-
tionslokal för grod- och kräldjur och har en artrik 
och intressant fauna av sötvattensmollusker med 
förekomst av rödlistade arter.
Särskilt noterade arter : -
ting, vattenstånds, dyblad, stor andmat, vatten-
skräppa, sprängört, kransslinga, trubbnate, asp, 
Bithynia leachii, snok, sävsångare, kärrsångare, 

-
bena och brunand (9).
Referenser: 5, 6, 7, 8, 9, 21, 27, 28, 37, 38
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Skogsbevuxen kulle med mycket ek omgiven av 
öppna åkermarker.
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden. 

I kanten mot berget ligger en liten stenig naturbe-
tesmark med stenmurar. I branten ovanför och åt 
öster växer ekskog.
Särskilt noterade arter :
(1). Vattenstånds (17).
Referenser: 1, 2, 17
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Bergbrant med tall och ädellövskog. Den västra 
delen är en högstammig ädellövskog med ek, bok, 

-

tallar och ekar. En del träd är mycket gamla.
Särskilt noterade arter :

traslav och lunglav (3) i nyckelbiotopen.
Referenser: 1, 2, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Grova ädellövträd kring klubbhus och vägen. Trä-
den är mycket gamla och har vuxit här långt före 
golfklubbens tid.
Särskilt noterade arter : Grå skärelav (17).
Referenser: 1, 2, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Södra delobjektet är en trädbevuxen slåtteräng 
som hävdas sedan år 2000, träden skuggar dock i 

-
-

ande ekhage som ännu kan restaureras. Hagmar-
ken ligger på en urbergsås med hällmarker norr 
om Kungsgården. I trädskiktet växer ek, björk, 
ask, rönn och vildapel. Tidigare har här funnits rik 

igenväxning.
Särskilt noterade arter : Borsttåg, Jungfru Marie nyck-
lar, slåttergubbe, stor blåklocka, svinrot, ängshav-
re, lundstarr, tjärblomster, kattfot och sandkras-
sing (7). Darrgräs (6). 
Referenser: 1, 6, 7
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Gallrad högstammig ekskog med betydelse för 
landskapsbilden.
Särskilt noterade arter : Spillkråka och blåsippa (1).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Två mycket grova fristående ekar med förekomst 
av sällsynta arter.
Särskilt noterade arter : Gulpudrad spiklav, fällmossa, 
oxtungesvamp och gul porlav (1).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

-

där träden till viss del står på socklar. En liten bäck 

och några mindre alkärr.
Särskilt noterade arter: Oxtungsvamp, fällmossa, rost-



Referenser: 1, 2, 3, 4
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Liten slåtteräng i anslutning till golfbana. Slåtter-

arter. En del grova ekar står i slåtterängen och 
dess omgivningar. På en av ekarna förekommer 
grå skärelav som är rödlistad.
Området ligger i anslutning till en golfbana. En 
natur- och kulturstig går förbi.
Särskilt noterade arter :
skärelav, hagelporlav samt liten röd obestämd vax-
skivling (1). Lundstarr, smörboll, svinrot, grönvit 
nattviol och ängsskallra (7).
Referenser: 1, 2, 7
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv

Ek- och björkskog.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Bäckravin omgiven av lummig lövskog med klib-

ved. Sörån är lek- och uppväxtlokal för en unik 
laxstam, grönålax. Ån är även viktig för havsöring. 
Särskilt noterade arter : Lundelm, strutbräken och 
smörbollar (1). Lax, havsöring, havsnejonöga, 

-

(42).
Referenser: 1, 2, 42, 45
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Stor öppen och kuperad naturbetesmark som 

över stora ytor där områden med stagghed och 
rödvensfriskäng är mest utmärkande. Marken va-
rierar från våt och fuktig närmast ån till frisk över 
större delen och torr kring hällar. I södra delen 

form av stengärdesgårdar, grinhål och en gammal 
fruktträdgård förekommer i östra delen. 
Särskilt noterade arter : Brudborste, grönvit nattviol, 

jungfrulin, kattfot, prästkrage, slåttergubbe, svin-

gullviva, jungfru Marie nycklar, smörbollar och 
ängshavre (44).
Referenser: 6, 7, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Vacker allé med hamlade askar.
Referenser: 1
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området utgörs huvudsakligen av en lövskogsbe-
klädd sluttning längs Grönådalens västra sida. I 
norra delen bildar ån en längre strömsträcka som 
utgör goda lek- och uppväxtmiljöer för lax och 
havsöring, här omges fåran av blockiga branter 
bevuxna med ädla lövträd. I de nedre delarna har 
skogen lundprägel med en tydlig kalkpåverkan till 
följd av grönstensförekomst i branterna. I de övre 
delarna av branten och i de södra sluttningarna 
dominerar krattek. Längs bäckdalar genom om-
rådet förekommer sumpskogar. Artrikedomen är 

och sällsynta arter. Största delen av området är 
skyddat som naturreservat och Natura 2000-om-

området som också har betydelse för friluftsliv.
Särskilt noterade arter : Blek kraterlav, mussellav, 
grynig lundlav, västlig husmossa, stor bandmossa, 
lindskål, havsöring, lax, havsnejonöga, stenknäck, 
mindre hackspett, forsärla, strömstare, vårärt, 
tvåblad och underviol (56). Ormbär, blåsippa, 
bäckbräsma, desmeknopp, murgröna, storrams, 
fällmossa, platt fjädermossa, bårdlav och traslav 
(3). Lundskafting, bergjohannesört, kalkkrusmossa 
och grov fjädermossa (57). Trollsmultron och 
långsvingel (17). 
Referenser: 2, 3, 4, 17, 56, 57
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

klippbrant och rasmarker med stora block. Ned-
anför branten växer lövskog och små källdråg. 
Bergrunden är påverkad av grönsten varför det 



och här har man också en fantastisk utsikt över det 
omgivande landskapet. Små jättegrytor förekom-
mer.
Särskilt noterade arter : Långsvingel, blåsippa, skogs-
bingel, svinrot, fällmossa, bågpraktmossa och 
krusig ulota (1). Svartbräken, kungsmynta, berg-
mynta och tibast (8). Backvicker, kattfot, brudbröd, 
tandrot och bivråk (20). Vippärt, glansnäva, löv-
binda och trolldruva (17). Lind, guldlockmossa och 

pulverädellav, strandbrosklav, klosterlav, Calicium 
corynellum och ullgrimmia (63).
Referenser: 1, 2, 3, 8, 17, 20
Bedömning: Unika naturvärden. Klass 1.

Liten sumpskog och bäckravin. Vissa arter som 
indikerar högre naturvärden förekommer.
Särskilt noterade arter : Krusig ulota, trubbfjädermos-
sa, västlig hakmossa, stor ärgmossa och lundelm 
(1).
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Ett stort och varierat område längs Slereboån som 
till största delen är skyddat som naturreservat. De 
östra delarna längs ån domineras av gammal gran-
skog med inslag av lövträd främst ek, påverkan av 
grönsten är påtaglig i denna del och ett rikkärr åter-

-
tuvans mäktiga branter och stup, berget är bevuxet 
med lövskog som domineras av ek. Inom området 

Särskilt noterade arter : Kejsarskivling, rostspindling, 
gulnande skivling, brödtaggsvamp, borsttagging, 
grangråticka, vedsäcksmossa, stubbtrådmossa, 

-
mussla, lax, havsöring, spillkråka, duvhök och tjä-
der (54). Blåtryffel, knärot, skavfräken, ögonpyrola, 
nästrot och sårläka (55).
Referenser: 2, 3, 4, 17, 54, 55
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden och stor 
betydelse för friluftslivet.

och en stor andel gammal barrnaturskog. Inslaget av 
lövskog och blandskog är stort framför allt i branter 

och i anslutning till vattenmiljöer som källor, bäckar 
och sjöar. Områdets unika naturvärden beror till 
stor del på den kalkhaltiga berggrunden som skapar 

Särskilt noterade arter : Hållav, kattfotslav, grynig 

dunmossa, skirmossa och rödgul trumpetsvamp 
(3). Vippärt, sårläka, tandrot och hässlebrodd (2). 
Gotlandsag (53). Skogssvingel, knärot, vårärt och 
krissla (17).
Referenser: 2, 3, 4, 17, 53
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Bäck som omges av gammal barrskog och sump-

av död ved.
Särskilt noterade arter : Missne, kattfotslav, grynig 

Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Sumpskog på torvmark som domineras av tall med 
inslag av björk, gran och klibbal, många träd är 
gamla och senvuxna. 
Särskilt noterade arter : -
lav, kattfotslav och grynig blåslav (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Kuperat område med bergbranter och gammal 
barrskog. I anslutning till en bäck och i fuktiga 
partier växer sumpskogar med gamla senvuxna träd 
främst gran och tall men med inslag av björk och al 
på socklar. Genom området går en gammal färdväg 

Särskilt noterade arter : -
fotslav, havstulpanlav, grynig blåslav (3)
Referenser: 3, 4
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Mindre sumpskog med löv- och barrträd.
Referenser: 4
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.



Gamla ädellövträd i anslutning till det gamla torp-
stället Högsjön med stora kulturvärden. 
Särskilt noterade arter : Fällmossa, guldlockmossa 

Referenser: 3
Bedömning: Klass 2

Valsjön är en stor näringsfattig klarvattensjö som 
ligger i ett område med vildmarkskaraktär. Sjön 
har, liksom de två mindre sjöarna inom området, 

barrnaturskog där det stora inslaget av död ved 
-

kärlväxter, bl.a. orkidéer. Området har betydelse 

Särskilt noterade arter : Korallrot, kattfotslav och 
havstulpanlav (3). Öring, elritsa, lake, röding, nors, 

och sävsparv (58). Snip, myggblomster, klubbstarr 
och granspira (17).
Referenser: 3, 17, 58
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Hagmark i anslutning till torpet Kopparhult där 
naturvärdena främst är knutna till trädskiktet. På 
de gamla odlingsmarkerna är trädslagsvariationen 
stor med bl.a. fågelbär och gamla hamlade lindar. 
Underväxten av hassel är riklig med inslag av gam-
mal hassel. Området har stora kulturhistoriska vär-
den bl.a. i form av odlingsrösen och välbevarade 
stengärdesgårdar.
Särskilt noterade arter : Fällmossa och lind (3). 
Referenser: 2, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Gammal hagmark och trädgård vid torpet Ler-
sjöås som nyligen restaurerats. Områdets natur-
värden är främst knutna till de gamla lövträden, i 
synnerhet tidigare hamlade lindar och askar. Träd-
slagsvariationen är stor och många träd är grova 

Särskilt noterade arter : Fällmossa, guldlockmossa, 
platt fjädermossa, almlav, traslav, lunglav, grynig 

Referenser: 2, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Till största delen trädlös mosse med betydelse 

inslag av mindre fastmarkspartier. Delar av sump-
skogen är mycket blöt med klena träddimensioner. 
Andra delar består av mer högvuxen skog med 
påtaglig naturskogskaraktär. Bitvis rikligt med 
granlågor och stort inslag av döende lövträd. 
Särskilt noterade arter : Korallrot, grynig blåslav, 
havstulpanlav, hållav, kattfotslav och korallav (3). 
Orre och tjäder (17).
Referenser: 3, 5
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Liten mosse som omges av sumpskog med sen-

ett parti med naturskogsartad barrskog.
Särskilt noterade arter : -
panlav, kattfotslav och korallav (3)
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2

Mindre mosse med omgivande blandsumpskog. 
Övervägande senvuxen gran, björk och al. 
Särskilt noterade arter : Grynig blåslav, havstulpanlav, 
kattfotslav och korallav (3)
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Sumpskogar och gammal barrskog med visst 
inslag av löv i anslutning till en bäck. Höga natur-
värden kopplat till senvuxna träd med hög ålder. 

bergbrant.
Särskilt noterade arter : Missne, grynig blåslav, koral-

grov fjädermossa (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.



Två hagmarksområden med naturlig fodermarks-

varierat, utgörs till största delen av trädbevuxna 
hagmarker men i sluttningen ner mot Slereboån 

förekommer i hela området med inslag av sällsynta 
arter som gullviva och slåttergubbe. I det norra 

riklig förekomst av den rödlistade arten granspira.
Särskilt noterade arter : Gullviva, hirsstarr, knägräs, 
låsbräkenarter, nattviol, prästkrage, slåttergubbe 
och svinrot (44). Darrgräs, jungfrulin, liten blå-
klocka, granspira, ängsskallra, ormrot (7). Kattfot 
och ljungögontröst (6).
Referenser: 6, 7, 21, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Blockrik bergbrant som är bevuxen med gran med 
visst inslag av lövträd bl.a. förekommer en del 

som domineras av senvuxen gran med stort inslag 
av al på socklar.
Särskilt noterade arter :
(3). Kattfotslav (4).
Referenser: 3, 4
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Ängarna runt gården Grandalen är de största i 
kommunen som fortfarande hävdas med slåtter. 

som längre upp övergår i gammal åkermark med 
inslag av gamla hackslåttmarker. Alla dessa områ-

med insag av hotade och sällsynta arter t.ex. grans-
pira. De öppna markerna omgärdas av lövskog 

hamling.
Särskilt noterade arter : Bockrot, darrgräs, 
granspira,gulmåra, hirsstarr, jungfrulin, granspira, 
lundstarr, nattviol, ormrot, smörboll, svinrot och 
slåttergubbe (44). Höskallra, jungfru Marie nyck-
lar, nålstarr, prästkrage, ängshavre och ängsskallra 
(7). Vårstarr, vispstarr, lundstarr och småsileshår 
(6). Skavfräken, granbräken, bergjohannesört, 
kattfot och backvicker (17).

Referenser: 2, 6, 7, 17, 21, 44
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

odlingslandskap med mycket gamla anor. Fort-

slåtterängsreser även om vissa delar vuxit igen. I 

-
-

historiska spår i form av stenmurar, fägator och 
odlingsrösen.
Särskilt noterade arter : Darrgräs, granspira, hirsstarr, 
jungfru Marie nycklar, jungfrulin, nattviol, ormrot, 
prästkrage, smörbollar och svinrot (44). Slåtter-
gubbe och ängsskallra (7). Ängsstarr, grönstarr, 
loppstarr och kattfot (6). Lunglav, ädellav och 

Referenser: 2, 4, 6, 7, 21, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Gamla kulturmarker kring gården Eket som till 
stora delar har restaurerats efter att ha varit igen-

trädbevuxen med framför allt med olika lövträd 
-

gare jordbruksmark som ännu inte restaurerats.
Särskilt noterade arter : Hirsstar, jungfru Marie nyck-
lar, jungfrulin, källört, kärrsälting, nattviol, präst-

(7). Darrgräs (6). Granspira, loppstar och kattfot 
(17). 
Referenser: 6, 7, 17, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden. 

Varierad hagmark med större öppna ytor i södra 
delen medan träd och buskskiktet är förhållande-
vis tätt i norr med små öppna ytor. Naturlig fo-

i friska som torra delar. Området har inte hävdats 
på många år och igenväxningen är ganska långt 
framskriden i stora delar.
Särskilt noterade arter : Fårsvingel, stagg, ängsvädd 



ormrot, slåttergubbe, ängsskallra, strimsporre, 
knägräs (7). Granspira, svinrot, ängshavre, slåtter-
blomma och bockrot (6). 
Referenser: 1, 6, 7, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området består till största delen av hällmarkstall-
skog med inslag av mycket gamla träd och våt-
marker. Delar med gammal gles blåbärsgranskog 
förekommer i de östra delarna. I västra delen 
liggger den gamla gården Holmedalen med gamla 
inägor och träd. Området har en stark vildmark-

och hållav.
Särskilt noterade arter :
tjäder (8). Knärot, ag, sparvuggla, brunpudrad 
nållav, hållav, korallrot och mindre hackspett (17).
Referenser: 4, 5, 8, 17
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

-
tensjöar och ligger i småkuperad barrskogster-
räng. Sjön har en viss vildmarkskaraktär och ett 
förhållandevis rikt fågeliv med bl.a. häckande 

i anslutning till bäckar. Området har stor betydelse 

Särskilt noterade arter : Storlom och skäggdopping 
(30). Missne, knärot, kattfotslav, grynig blåslav, 
hållav och havstulpanlav (3).
Referenser: 4, 5, 8, 17
Bedömning: Klass 2. Höga Naturvärden.

Blockrik bergbrant bevuxen med gammal barr-
skog, inslaget av lövträd bl.a. lind är stort. Många 
träd är gamla och senvuxna. Nedanför branten 

Särskilt noterade arter : Missne, lind, plattlummer, 
mattlummer, havstulpanlav, kattfotslav (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Blandsumpskog vid södra stranden av Lilla Orre-
vattnet. Trädskiktet domineras av gammal sen-

vuxen gran med stort inslag av lövträd på socklar, i 

Särskilt noterade arter : Korallrot, missne, havstulpan-
lav och kattfotslav (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området har sumpskogskaraktär med stort inslag 
av lövträd och senvuxna träd.
Särskilt noterade arter : Kattfotslav, grynig blåslav och 
havstulpanlav (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

som domineras av barrträd men med stort inslag av 
björk och al. Området är källpåverkat och fuktigt 

Särskilt noterade arter : -
pa, källmossor, havstulpanlav och kattfotslav (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Liten naturlig betesmark i skogsbrynet.
Särskilt noterade arter : Stagg (1). 
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Betad kulle med hällmarker och viss betydelse för 
landskapsbilden. 
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

En liten naturbetesmark med några grova ekar och 
förekomst av den rödlistade arten granspira.
Särskilt noterade arter : Granspira (17).
Referenser: 1, 17
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Förhållandevis stor och öppen betesmark som 
genomkorsas av raviner. Området ansluter till skog 



i söder och öster, längs bäcken växer en bård av al. 

våt längs bäcken till torr vid hällmarker, rikligt med 

Särskilt noterade arter : Darrgräs, grönvit nattviol, 

och svinrot (7). Slåtterblomma och smörboll (6).
Referenser: 6, 7, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

En av kommunens större sjöar omgiven av skog 

med ca tio olika arter. Av dessa är ål att betrakta 
-

tydelse för sångare och våtmarksfåglar. Vid Sandå-

Särskilt noterade arter : Skäggdopping, tofsvipa, 
enkelbeckasin, sävsångare och rörsångare (27). 
Sothöna och brun kärrhök (30). Trana (20). 
Referenser: 1, 20, 27, 30
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Betad kulle som delvis har hagmarkskaraktär med 
inslag av grova ekar och gamla tallar. Naturlig 

-
marksartade delen.
Särskilt noterade arter : Större hackspett (1).
Referenser: 1, 2, 44
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Gallrat skogsbryn med ek mitt emot Hålanda 
kyrka. Viss betydelse för landskapsbilden.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Kyrkogård väster om vägen kantad av stenmurar 
och gamla askar.
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Klen till medelgrov ekskog med stor inslag av gran 
och inslag av tall, björk och asp.
Referenser: 2
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Liten öppen naturbetesmark med berg i dagern, 
enstaka träd och stora enar förekommer. Naturlig 

-
ning, över hela området men är rikligast runt 
hällar.
Särskilt noterade arter : Jungfrulin, grönvit nattviol, 
blåsuga och knägräs (7). Kattfot (6). Bockrot och 
gulmåra (44).
Referenser: 6, 7, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Lövskogsbevuxen bergbrant och igenväxande 
odlingsmarker runt fyra gamla torpställen. Sten-
grunder och jordkällare syns fortfarande och är 
uppmärkta med informationsskyltar. Kring hus-

ung ekskog som sannolikt varit öppnare och häv-
dad under torpens tid. Torpens gamla åkermarker 
ligger öster om branten och är ännu öppna även 
om de inte längre hävdas.

området ligger vid sidan om allfarvägen och få 
känner till dess existens.
Särskilt noterade arter : Klippfrullania, krusig ulota, 
fällmossa, korallav, ärgmossa och spillkråka. Ängs-
havre växer i brynet mot öppen mark (1). Jungfru 
Marie nycklar, storrams, fällmossa, korallav och 
rävticka (3).
Referenser: 1, 2, 3, 8
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Liten dunge med mycket gamla askar invid ett hus. 

Särskilt noterade arter : Almlav (2). Silverlav (17)
Referenser: 1, 2, 3, 8
Bedömning: Höga naturvärden. Klass 2.

Litet skogsbryn med inslag av grova ekar.
Referenser: 1, 2, 3, 8
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Varierad blandskog med tall, björk, gran och ek. 
En del torrträd förekommer. Inslag av hassel. En 



bäck rinner genom norra delen.
Referenser: 1, 2
Bedömning: Naturvärden. Klass 3.

Bergbrant med block och kraftiga stup som vetter 
mot öppna marker i sydost. Från toppen har man 
en vidsträckt utsikt över de öppna åkermarkerna. 
Branterna är i huvudsak bevuxna med ekskog 

och hassel. Stenmurar förekommer. Längst i väster 
rinner en liten bäck.
Särskilt noterade arter : Klippfrullania, fällmossa, 
kattuggla och stor blåklocka (1). Blåsippa och 
gullpudra (8).
Referenser: 1, 2, 4, 8
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Bäckdalgång i jordbruksmark med olikåldrig, tät 
-

Särskilt noterade arter : Fällmossa, guldlockmossa, 
traslav och platt fjädermossa (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

En tämligen välhävdad betad ravin längs ett av 

typiska för naturliga betesmarker.
Särskilt noterade arter : Svinrot (1). Darrgräs, jung-
frulin och stor blåklocka (7). Smörboll (6).
Referenser: 1, 6, 7, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Djupt nedskuren ravin med ett mindre vattenfall 

vattenfallet ligger också en hembygdsgård. Bäcken 
omges av lövskog med mycket ask och klibbal. 
Skogen är tät med ganska mycket lågor och död 

Särskilt noterade arter : Krusig ulota, fällmossa, 
trubbfjädermossa, klippfrullania, morkulla och 

bäckbräsma (1). Strutbräken, lind och fällmossa 
(4). Öring (eventuellt havsvandrande) (42).
Referenser: 1, 2, 4, 42
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden och stor 
betydelse för friluftsliv. 

Hagmark i anslutning till gammal väg och tomt-

vägen i norr och i anslutning till den gamla tom-
ten med fruktträd i söder. Ett tiotal medelgrova, 
vidkroniga ekar förekommer i området och i vissa 
delar är hagmarken glest skogbevuxen.
Särskilt noterade arter : Borsttåg, hirsstarr, grönvit 

-

slåttergubbe (6).
Referenser: 6, 7, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området består till största delen av barrnaturskog 
som domineras av gran med inslag av tall och 
döende eller döda lövträd. Många av träden är 
gamla och senvuxna, död ved förekommer rikligt. 
En mindre del opåverkad mosse ingår i nordvästra 
delen och ett område med till största delen död 

-
jön.
Särskilt noterade arter : Gammelgranlav och myrlilja 
(1). Havstulpanlav, kattfotslav och korallrot (3)
Referenser: 6, 7, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Komplex av tre långsmala, delvis skogbevuxna 
mossar. De öppna ytorna är blöta med karaktä-

tall med ett ganska stort inslag av senvuxen gran. 
På mindre delar i anslutning till diken, bäckar och 
kärr förekommer björk- och alsumpskog med 
stort inslag av död ved.
Särskilt noterade arter: Gammelgranlav och myrlilja 
(1).
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.



Komplex av tre mindre och en större mosse med 
mellanliggande barrskog. Området bildar en mo-
saik av öppna ytor, tjärnar och skogbevuxna delar. 
Skogen på mossarna domineras av tall men har ett 
ganska stort inslag av senvuxen gran. På många 

bergspartier med gamla martallar och senvuxna 
risgranar. 
Särskilt noterade arter : Tjäder och gammelgranlav 

Referenser: 1, 17
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

med ett kärr i östra kanten. Denna del har troligen 
en viktig funktion för fågellivet bl.a. vadare. Floran 
är typisk för mossar i trakten.
Särskilt noterade arter : Myrlilja (1).
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Gammalt torp med grova ekar och björkar i 
omgivningarna. Fragment av gamla hagmarker. 
Genom området sträcker sig en gammal hålväg.
Referenser: 1
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Välbevarade torp omgivna av björkahagar och 
betesmarker med grova ekar, ask och asp.
Särskilt noterade arter : Almlav (2). Backtimjan, 
slåttergubbe och ängsskallra (6). Jungfru Marie 
nycklar, grönvit nattviol och liten blåklocka (7). 
Bockrot och knägräs (44).
Referenser: 1, 2, 6, 7, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Östvänd bergbrant som domineras av äldre barr-
skog med inslag av löv. I anslutning till en källa 

Särskilt noterade arter : Fällmossa, gullpudra och 
bäckbräsma (4). Granspira (17).
Referenser: 1, 2, 6, 7, 44
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Barrskog och blandskog på bergbunden mark med 
visst inslag av branter. Fuktigare partier förekom-
mer vid bäck och mosse. Skogen är ganska opå-

höga naturvärden förekommer.
Särskilt noterade arter : Kattfotslav och grynig blås-
lav (4). Hedsäv och granspira (17).
Referenser: 4, 17
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Gammal barrblandskog på hällmarker med litet 

opåverkad av skogsbruk, stort inslag av död ved.
Särskilt noterade arter : Kattfotslav (3).
Referenser: 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Vanderydsvattnet är den klart största sjön i Ale 
även om större delen ligger inom Trollhättans 
kommun. Sjön är till karaktären medelrik (= mel-
lan näringsrik och näringsfattig) och till största 

och viktig funktion för fågellivet som häcknings- 
och rastlokal för ett stort antal arter bl.a. storlom. 
Sjöns omgivningar inom Ale kommun utgörs av 
åkermark, strandängar och andra betesmarker som 
i många fall har höga naturvärden samt barrskog 
som i mindre delar är värdefull. Bland värdefulla 
skogsmiljöer i sjöns närhet kan nämnas spridda 
förekomster av mycket gammal tall längs stränder-
na och mindre områden med gamla utmarksbeten 
och lövängar. 
Sjön har också en viktig funktion för friluftsliv i 

Särskilt noterade arter :
-

gjuse och stor andmat (59). Fällmossa (3). 
Referenser: 3, 4, 30, 59
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Vackert odlingslandskap och kulturhistoriskt in-
tressant bebyggelse invid Vanderydsvattnet. Längs 



Särskilt noterade arter : Se delobjekt.
Referenser: 1, 21, 44
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Välhävdad strandäng med lång kontinuitet. I norr 
-

-
bevuxen med inslag av hällar. Förekommande 
trädslag är björk, ek, lind och vildapel.
Särskilt noterade arter : Darrgräs, grönvit nattviol, 

Hirsstarr och svinrot (44).
Referenser: 1, 6, 7, 17, 44
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Betade ekhagar med inslag av grova ekar.
Särskilt noterade arter : Olivbrun gytterlav, blek kra-
terlav och almlav (17)
Referenser: 1, 17
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Glest tallbevuxen mosse invid Agnsjön. Helt 

Särskilt noterade arter : Skvattram och trana (31).
Referenser: 1, 5, 31
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Lövskog som domineras av glest stående sen-
vuxen ek med inslag av bl.a. lind. Flera av ekarna 
är vidkroniga, i östra delen dominerar gran med 
inslag av grova ekar. Buskskiktet är välutvecklat 
och domineras av en.
Särskilt noterade arter :
lunglav (3).
Referenser: 1, 3
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Vackert landskap med hagmarker och alléer kring 
Livereds säteri. Den gamla gårdsmiljön med 
huvudbyggnad och ekonomibyggnader är mycket 
välbevarad. Längs vägen fram till gården löper en 
mycket kraftfull allé med alm, ask, lind och lönn 
och kring gårdstomten står ytterligare träd. De 

arter. Söder och väster om gården ligger betade 
hagmarker och bryn med bl a hassel, grova ekar 

andra kulturhistoriska spår. 
Särskilt noterade arter : -
lav, alléägglav, grynig gelélav, almlav, sydlig blek-

grynig blåslav, hagelporlav, revsuga och becksvart 
kamklobagge (17). Desmeknopp och slanklav 
(2). Fällmossa, gullpudra, springkorn och guld-
lockmossa, (3). Svinrot och ormrot (6). Grönvit 
nattviol, slåttergubbe och stagg (7) 
Referenser: 1, 2, 3, 6, 7, 17 
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Litet odlingslandskap invid gammalt välbevarat 
torp. Små hagmarker med en del större ekar. En 
del av området har tidigare slagit med lie. I norra 

alsumpskog.
Särskilt noterade arter : Grönvit nattviol, jungfrulin 
och prästkrage (7). Knägräs och ängshavre (44).
Referenser: 1, 6, 7, 44 
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Mosse med varierande öppna delar och delar med 
-

partier med martallar och senvuxna risgranar des-

ligger torpet Idåsens gamla tomt med kulturhisto-
riska spår i form av fornåkrar, stenmurar och stora 
odlingsrösen. Skogen domineras av gammal gran 
med inslag av gamla och grova lövträd.
Särskilt noterade arter : Tjäder (1). Lind, fällmossa 

Referenser: 1, 3 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Litet område med gamla hamlade askar och lönnar 
vid gammal torpmiljö. Träden har en riklig påväxt 

höga naturvärden.



Särskilt noterade arter : Fällmossa, guldlockmossa, 

Referenser: 3 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Området är en mycket gammal tallskog utmed 
Älghultssjön. De äldsta undersökta träden är näs-
tan 400 år gamla, så här gamla bestånd är väldigt 
ovanliga, i synnerhet i södra delen av landet.
Referenser: 4, 31 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.

Östra delen av området utgörs av extensivt hävdad 
åkermark som gränsar gamla naturbetesmarker 

lövskog som domineras av björk och delvis är 
försumpad med förhållandevis stort inslag av död 
ved.
Särskilt noterade arter : Gökärt, svartkämpar och 
liten blåklocka (1)
Referenser: 3 
Bedömning: Klass 3. Naturvärden.

Den centrala delen av området utgörs av en gles 
hagmarksskog varierad med mer öppna ytor. Träd-
skiktet domineras av ek med inslag av ask, lind, 
rönn och oxel, en del träd är gamla och grova. 
Buskskiktet domineras av hassel som i en mindre 

sötvattenstrandäng samt ett mindre område med 
sumpskog. Delar av området hävdas genom slåtter 
och viltbete.

De gamla träden i kombination med de steniga 
blockrika markerna ger ett säreget intryck. Områ-
det ger en bra bild av hur landskapet en för några 
hundra år sedan kunde ha sett ut på inägorna 
kring torp och smågårdar i bygden. Området är 
rikt på kulturhistoriska spår i form av gamla vägar, 
rösen och fosilla åkermakrerna. I skogsbrynet 
invid det nuvarande torpet står en del grova ekar.
Särskilt noterade arter :

Darrgräs, granspira, jungfrulin, grönvit nattviol, 

Jungfru marie nycklar, ormrot, slåttergubbe och 
svinrot (7). Kattfot, ängsskallra och stånds (6). 
Kattuggla (22). Källört (44).
Referenser: 1, 3, 6, 7, 22, 44 
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Området utgörs av artrika slåtterrenar på ömse 
sidor vägen samt en liten sluttning med gles björk-
skog i sydöstra delen. Ovanför sluttningen ligger 
en gammal torpruin med gamla askar och lönnar, 

rödlistade arter. 
Särskilt noterade arter :

darrgräs, granspira, grönvit nattviol, jungfrulin, 
Jungfru Marie nycklar, ormrot, svinrot (7). Smör-
boll, slåttergubbe och rödklint (6). Granspira och 
hirsstarr (44).
Referenser: 1, 6, 7, 17, 44 
Bedömning: Klass 1. Unika naturvärden.

Mindre bergbrant där ek är det dominerande 
trädslaget. Visst inslag av andra lövträd och gran, 
många träd är gamla och senvuxna. I området 

Särskilt noterade arter :
rävticka (3). Lövbinda (17).
Referenser: 3, 17 
Bedömning: Klass 2. Höga naturvärden.







Klass 3 – naturvärden 

Klass 2 – höga naturvärden

Klass 1 – unika naturvärden



Naturvärden
En grundläggande fråga vid naturvärdesbedöm-
ning är att avgöra om ett område har naturvärden 
eller ej. Med naturvärde avses att det är en miljö 
som har större betydelse för djur och växter än 
vad vårt vanliga produktionslandskap med åkrar, 
brukade skogar och tätorter har. Det kan t ex 
handla om ett vattendrag, en våtmark, ett öppet 
dike, en åkerholme, ett äldre eller ovanligt skogs-
bestånd, en stenmur eller ett gammalt träd. Dessa 
områden har betydelse för variationen i landskapet 
och det är viktigt för biologisk mångfald att denna 
typ av områden ej blir färre utan snarare tvärtom.

Objekt som åtnjuter ett generellt biotopskydd 
enligt miljöbalken 7 kap 11 § och förordning 
(1998:1252) om områdesskydd 5 § bör betraktas 
som naturvärden. Av praktiska skäl har dock inte 
alla sådana områden tagits med i naturvårdspro-
grammet.

Ett område som ” konstaterats ha naturvär-
den” kan också ha höga naturvärden eller till och 
med unika. Vilken naturvärdekalss ett område får 
kan bero på vilken kunskap man hunnit skaffa 
sig, hur väl undersökt området är, om invente-
ring genomförts vid lämplig tidpunkt osv. Vid en 
översiktlig inventering kan en van fältinventerare 

naturvärden. Genom fördjupade inventeringar 
av arter och strukturer kan man konstatera vilka 
områden som dessutom hyser höga eller kanske 
till och med unika naturvärden. Att ett område 
bedömts ha naturvärdesklass 3 innebär således att 
det ”minst har ” naturvärdesklass 3.

Höga naturvärden
Om man kan konstatera att området hyser livs-
kraftiga bestånd av så kallade signalarter (arter 
med särskilda miljökrav) eller innehåller viktiga 

ekologiska strukturer har området höga naturvär-
den. Gemensamt för många områden med höga 
naturvärden är att de har värden som är svåra eller 
omöjliga att få tillbaka - om de försvinner. Sådana 
här miljöer har till viss del omfattats av naturtyps-
visa inventeringar som ordnas i Länsstyrelsens, 
Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och Jord-
bruksverkets regi, men långt ifrån alla områden är 
kända.  

Exempel på områden med höga naturvärden är 
t ex naturliga ängs- och betesmarker, nyckelbioto-
per i skogen, opåverkade våtmarker, naturskogar 
m.m. Hit hör också livsmiljöer enligt EU:s habitat-
direktiv. 

Områden med höga naturvärden bör betraktas 
som ”Mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt enligt miljöbal-

a i förarbetena till naturresurslagen. Sådana om-
råden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön.

En förutsättning för att de nationella miljömå-
len skall kunna uppfyllas är att områden med höga 
naturvärden bevaras och sköts på ett sätt så deras 
värden består. 

Unika naturvärden
I vissa fall kan det vara önskvärt att skilja ut de 
allra mest värdefulla områdena. Vi kallar dem om-
råden med unika naturvärden. Till denna grupp 
hänför vi bl a livsmiljöer med livskraftiga bestånd 
av hotade eller rödlistade arter. Det kan också vara 
miljöer med lång historisk kontinuitet eller särskilt 
stor ekologisk betydelse t ex. viktiga reproduk-
tionsområden, rastplatser eller växtmiljöer. Det 
kan vara viktiga kärnområden inom en större 
miljö med höga naturvärden. Det kan också vara 
en större miljö med få motsvarigheter i regionen.




