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Förord 
 
Säveån är ett av landets mest värdefulla vattendrag. Ån är av riksintresse för 
naturvården och delar av ån är s.k. Natura 2000-områden. I ån finns en 
ursprunglig genetiskt unik laxstam och värdefull bottenfauna. Utmed ån 
finns skogliga värden samt höga värden för fågellivet med arter som 
forsärla, strömstare, kungsfiskare och storskrak. Bäver finns också utmed 
ån. Säveån är utpekad som ett av Västra Götaland läns nationellt särskilt 
värdefulla vatten och skall ha ett långsiktigt skydd. Länsstyrelsens ambition 
är att bevara det rika djur- och växtlivet i och utmed Säveån och att skapa 
goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv för invånarna. 
 
Föreliggande rapport är framtagen av GF Konsult AB på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I framtagandet av rapporten har också 
Medins Biologi AB och Sportfiskeförbundet deltagit. 
 
Syftet med rapporten är att få en mer detaljerad kunskap om vilka 
naturvärden och möjligheter till ett rikt friluftsliv som finns i och utmed 
Säveån mellan sjön Aspen och Brodalsbäckens utlopp. Rapporten kan 
utgöra ett bra underlag i Länsstyrelsens och Partille kommuns arbete med att 
bilda ett naturreservat i och utmed Säveån vid Jonsered. 
 
 
 
Niklas Egriell 
Projektledare/biolog 
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1. Inledning  
De skriftliga källorna säger oss att man i åtminstone ett halvt millennium betraktat 
Säveån som en viktig naturresurs i form av ett laxvatten. Det kan ju därför på sätt 
och vis verka lite senkommet att nu lägga fram en rapport som bekräftar detta fak-
tum. Men rapporten är inte bara en bekräftelse på att Säveån har höga naturvärden, 
den redovisar mer i detalj var dessa värden finns och vad de består av. I ån eller i 
delar av dess omgivningar finns en intressant och värdefull kärlväxtflora, svampflora, 
bottenfauna, fiskfauna och fågelfauna. Den kartläggning som nu gjorts har bland 
annat  inneburit, förutom en precisering av var de värdefullaste miljöerna finns, även 
en sammanställning av såväl tidigare känd som ny kunskap om åns naturvärden. Syf-
tet med utredningen är att den ska fungera som ett underlag i det fortsatta arbetet 
med naturreservatsbildning inom området. 
 
 

Uppdraget 
Uppdraget har inneburit att utföra en kartläggning och sammanställning av naturför-
hållanden och naturvärden i och vid Säveån längs sträckan från Aspen till Brodals-
bäckens mynning i Partille kommun. Utredningsområdets avgränsning framgår av 
översiktskartan i figur 1. I uppdraget har också ingått att ta fram förslag till översiktli-
ga skötselrekommendationer där även åtgärder för friluftslivet ingår. 
 
 

 
Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet. 
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Arbetet 
Arbetet har skett på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom Niklas 
Egriell. Biolog Ola Sjöstedt, GF Konsult AB, har ansvarat för rapportsammanställ-
ningen och har även inventerat landmiljöerna inom utredningsområdet. Biotopkarte-
ring av Säveåns strandområden utfördes under september 2006 och har skett enligt 
Naturvårdsverkets metodik (se Länsstyrelsen Jönköpings län 2002). Per-Erik Jacob-
sen, Sportfiskarna har under hösten 2006 utfört elfisken och kartlagt lek- och upp-
växtområden för lax och öring samt utfört vattendelen av biotopkarteringen. Anna 
Henricsson och Ulf Ericsson, Medins Biologi AB, genomförde under våren 2007 en 
bottenfaunaprovtagning längs sträckan och har bl a bedömt ovanliga bottenfaunaar-
ter och karaktärsarter för området. I mars 2007 besiktigades den östra delen av ut-
redningsområdet uppströms Kåhögsbron tillsammans med Niklas Egriell och Per-
Erik Jacobsen, samt Charlotta Cedergren och Alexander Danilovic, Partille kommun. 
 
 
 
 
 

 
Säveån ca 500 meter nedströms Kåhögsbron. 
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2. Landskapet 
Säveåns dalgång utgör ett karakteristiskt landskap i området där ån ringlar sig fram i 
sina stora meanderbågar. Genom vattnets eroderande verkan har ån skurit sig ner i 
lersedimenten och efterhand bildat de landskapsformer med ravinbildningar, mean-
derbågar m m som vi ser idag. Det handlar här oftast om ganska långsamma proces-
ser. Går vi tillbaka ett par hundra år eller några hundra år så känner vi igen åns stora 
slingor (se figur 2). Ån förändras dock ständigt, vilket syns tydligt om man tittar lite 
närmare. Skred - främst av mindre omfattning - inträffar då och då och lämnar efter 
sig s k skredärr med blottad jord. Dessa landskapsbildande processer är viktiga delar 
av dalgångens naturvetenskapliga värden. 
 
Markerna kring ån har troligen under lång tid utnyttjats som ängsmark för slåtter. 
Under 1800-talet minskar dock ängsmarken väsentligt till förmån för åkerodling (se 
vidare GF Konsult AB 2000). Industriutvecklingen med Jonsereds fabriker sker ock-
så under 1800-talet. I samband med detta kom betydande sträckor av åns stränder 
genom industriområdet att förstärkas. 
 
Vattnet som en nyttoresurs har under historiens gång präglat synen på Säveån. Tre 
utpräglade nyttoaspekter var kraftkällan, flottningen och fisket, varav två i varierande 
utsträckning utnyttjas än idag. Kraftkällan utnyttjades för olika kvarnar och senare av 
industrin i Jonsered. Flottningen av timmer i ån var viktig, inte minst under Göte-
borgs uppbyggande på 1600-talet. Exempelvis krävde stadens försvarsverk mycket 
stora mängder virke, som bl a hämtades från skogarna kring Alingsås. Laxen i ån har 
säkert under mycket lång tid betraktats som en viktig resurs. Belägg finns åtminstone 
sedan Gustav Vasas tid. William Gibsons och Alexander Keillers stora intresse för 
Säveålaxen under 1800-talet när Jonsereds fabriker etablerades är välkänt. Laxfisket i 
Säveån, både i historisk tid och nutid, finns närmare beskrivet i Lindgren (1987). 
 
Landskapet i utredningsområdet kan idag delas in i två större avsnitt. Den västra och 
största delen karakteriseras av ett i huvudsak öppet landskap med betes- och åker-
marker som omger ån. Längs vissa avsnitt finns lövskogszoner närmast ån, men längs 
merparten av den västra sträckan finns endast en trädbård eller sporadiskt med löv-
träd. 
 
Östra delen präglas av det gamla fabriksområdet med på många ställen förstärkta 
stränder med stenmurar m m. Trots de kraftiga ingreppen här, finns dock även av-
snitt närmast ån som kommit att bli mer eller mindre outnyttjade – en sorts ”över-
blivna” marker i den för övrigt kraftigt utnyttjade industrimiljön. Delar av dessa är 
idag bevuxna med förhållandevis grov ädellövskog. 
 
 



SÄVEÅN – EN NATURINVENTERING VID JONSERED     7 

 
Säveåns dalgång med Kåhög till höger i bilden. (Foto: Mats Lindqvist) 
 
 

 
Säveåns lopp genom Jonsereds fabriker. Kraftverket byggt 1901 med tillhörande kanal syns  
i den övre, högra delen av bilden. (Foto: Mats Lindqvist) 
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Figur 2. Karta över Kåhögs inägor upprättad 1765 till storskifte. Säveån bildar ägornas gräns mot söder. 
Åns stora meanderbågar har inte förändrats i någon större utsträckning fram till idag. Dock har flera av dem ”kapats”  
i toppen av stabilitetsskäl, dvs grävts i ett snävare lopp (jämför med karta i t ex figur 1). Ungefär där Kåhögsbron idag  
korsar ån anges ”Gamla laxegården”. Platsen har under lång tid varit en viktig fiskeplats, så även idag. 

 
 

© Lantmäteriverket 
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Entrén till Jonsereds fabriker. 

På 1830-talet när Jonsereds fabriker etablerades leddes en del av Aspens vatten i kanal till 
fabriksområdet. Den kanal som idag finns vid sjöns utlopp parallellt med Säveåns naturliga 
fåra är resultatet av ett kanalbygge som stod färdigt 1901, invigt av kung Oscar II. 
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3. Tidigare dokumentation 
Den aktuella sträckan av Säveån berörs av ett flertal underlag där åns naturvärden på 
olika sätt har dokumenterats. Ån är av riksintresse för naturvården ingående i objekt 
nr 14148 ”Säveån, Nääs, Öjared, Aspen”. I Länsstyrelsens beskrivning av riksintres-
set anges bl a: ”Säveån är lek- och uppväxtområde för ett ursprungligt bestånd av lax. 
Stammen bedöms ha mycket stort skyddsvärde med få motsvarigheter i landet.” 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2006). 
 

 
Figur 3. Område av riksintresse för naturvården ”Säveån, Nääs, Öjared, Aspen”. 
 
 
Säveåns nedre del mellan Aspen och utloppet i Göta älv är av regeringen godkänd 
som ett Natura 2000-område enligt EU:s art- och habitatdirektiv (se vidare ”Natura 
2000-naturtyper” i kap 4). 
 
Säveån anges vidare som ett värdefullt naturområde i det förslag till regional natur-
vårdsplan som togs fram på 1980-talet (Göteborgsregionens kommunalförbund 
1987). Framför allt bedöms de avsnitt där ån omges av lövskog som värdefulla. Det-
samma gäller för kommunens naturvårdsprogram som bedömer att ån har höga  
fiskeribiologiska, botaniska, ornitologiska och landskapliga värden (Partille kommun 
1987). 
 
Säveån i Göteborg och Partille är bedömd som en skyddsvärd fågellokal av Göte-
borgs Ornitologiska Förening (1993). Flaggstångsberget, vars södra sluttning berör 
utredningsområdet omkring 500 meter nedströms Aspen, finns dokumenterad i 
Länsstyrelsens ädellövskogsinventering. Lövskogen är bedömd i klass 3 i en skala 
från 1 till 3 där 1 anger högsta naturvärde (Länsstyrelsen Västra Götaland 2006). 
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Säveån strax nedströms Kåhög med Kåhögsberget i bakgrunden. 
 
 

 
Säveån strax nedströms Jonsereds fabriker. .Förekomsten av branta strandbrinkar  
omväxlande med, som här, flacka översvämningsområden skapar variation och förut- 
sättningar för artrikedom längs ån.  
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Ett koncept till en skötselplan för riksintresset Säveån i Jonsered togs fram av GF 
Konsult AB år 2000. Det område av riksintresset som behandlas i skötselplanen 
sträcker sig från Kåhögsbron och upp till Aspen (GF Konsult AB 2000). 
 
En inventering av Säveån i Partille kommun – främst vattenmiljöerna – utfördes 
1999 (GF Konsult AB 1999). 
 
Några nyckelbiotoper, områden med naturvärden eller sumpskogar enligt Skogssty-
relsens inventeringar finns inte inom utredningsområdet (Skogsstyrelsen 2006). 
 
Beträffande tidigare bottenfaunaundersökningar och elfisken i området, se kap 4. 
 
 
 
 

4. Naturförhållanden och naturvärden 
Kärlväxter 
I huvudsak kan fem olika naturtyper urskiljas i utredningsområdet, som var och en 
har sin karakteristiska kärlväxtflora: vattenmiljön i ån, ravinlövskogar vid ån, öppna betes-
marker, igenväxningsmiljöer och ruderatmarker. I strandmiljöerna vid ån uppträder miljö-
erna i en mer eller mindre tydlig zonering. 
 
Någon noggrannare inventering av vattenväxter i ån har inte gjorts, men vissa stick-
prov har tagits. Bland vanligt förekommande arter kan nämnas hårslinga, ålnate och 
vattenpest. Även sköldmöja förekommer liksom den mer ovanliga arten krusnate 
(Daun 2005). 
 
De öppna betesmarkerna har i huvudsak en kvävegynnad flora med t ex tuvtåtel, 
maskros, vitklöver m m. Kamäxing har noterats längre österut, och i övrigt finns 
sporadiska inslag av intressantare arter såsom prästkrage, rödklint m m. Igenväxande 
miljöer i närheten av ån domineras vanligen av arter som bladvass, jättebalsamin, 
rörflen m m. Andra vanliga arter i strandzonen är t ex älgört, videört, svärdslilja och 
fackelblomster. 
 
En intressantare lundflora finns knuten till lövskogar i ravinbranter. Här noteras ett 
flertal signalarter (begreppet signalart förklaras i faktaruta, sid 24) såsom lundelm, 
springkorn och strutbräken. Även skogsbingel och stinksyska är vanliga här (se vidare 
”Landmiljöer med särskilda naturvärden” nedan). 
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Springkorn vid Stärteredsbäckens utlopp, en karakteristisk signalart för utredningsområdet. 
 
 
 
 
En speciell form av naturtyp utgör de ruderatmarker, dvs olika typer av påverkade, 
oftast öppna marker som finns i anslutning till främst industriområdena. Här kan 
mycket speciella arter dyka upp för att ganska snart försvinna igen. Två arter som 
noterats på ruderatmark i eller på gränsen till utredningsområdet är etternässla vid 
gamla snickeriet och fågelarv vid pendeltågsstationen (GF Konsult AB 2000). Fågel-
arven är rödlistad och finns enligt uppgift fortfarande kvar på sin växtplats (Mats 
Lindqvist muntl.) Verksamheten vid Jonsereds fabriker var tidigare en ständig källa 
till nya växtrariteter i området. Från 1930-talet finns t ex uppgifter om arter som 
hundtandsgräs, julgransgräs, kycklingshirs och mexikanskt kärleksgräs, för att bara 
nämna några (Daun 2005). När fabriksverksamheterna lades ner försvann också rari-
teterna. Fortfarande finns dock säkert frön i marken som vid en markstörning och 
vid rätt betingelser skulle kunna gro. 
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Betesmark norr om Stärteredsbäckens utlopp. 
 
 
 
 

Mossor, lavar och svampar 
Någon riktad inventering av kryptogamfloran 
har inte gjorts, men i samband med biotopkar-
teringen gjordes en del noteringar av framför 
allt svampfloran i området. Här finns också en 
del sporadiska artuppgifter av intresse sedan 
tidigare. Svampfloran har visat sig vara intres-
sant i flera av de lövskogar som förekommer i 
ravinbranterna vid ån. Bland annat har flera 
intressanta arter av fingersvampar noterats (se 
vidare ”Landmiljöer med särskilda naturvär-
den” nedan). 
 

 

  
 Maskfingersvamp som noterades i en skalgrus- 
 påverkad bäckravin strax uppströms Kåhögsbron. 
 

Beträffande mossor och lavar är uppgifterna mer knapphändiga. Signalarten trubb-
fjädermossa är relativt vanligt förekommande i lövskogsmiljöer i ravinbranter. Utöver 
den vanligt förekommande stora näckmossan är mossfloran i åns vattenmiljö inte 
närmare känd. En inventering av mossfloran i Säveån i Lerums kommun visade att 
denna var mycket rik, och även om åmiljön nedströms Aspen delvis är av en annan 
karaktär är det inte osannolikt att även denna del kan hysa en rik mossflora. Beträf-
fande lavfloran kan nämnas att den rödlistade mjölägglaven Candelariella reflexa 1999 
noterades på ett lövträd vid ån vid Jonsereds fabriker (GF Konsult AB 2000). Löv-
trädet har dock tagits bort sedan dess. 
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Bottenfauna 
Bottenfaunan i Säveån har tidigare undersökts på enstaka platser utmed åns lopp 
nedströms Aspen. Bland undersökningslokalerna finns några platser inom en ganska 
begränsad sträcka några hundra meter nedströms Kåhögsbron, vilka undersöktes på 
1990-talet (Länsstyrelsens databas för bottenfaunaundersökningar). Resultaten från 
två av platserna visade på mycket höga naturvärden med avseende på bottenfaunan. 
Ingen av lokalerna bedömdes vara negativt påverkade av försurning eller näringsäm-
nen. Liknande resultat har man kunnat se från undersökningar längre nedströms i 
centrala Partille liksom uppströms Aspen i Lerums kommun. 
 
När nu en mer samlad bild av bottenfaunan inom utredningsområdet kunnat ges 
genom de tre undersökta lokalerna ”Åbrinken”, ”Kåhög” och ”Jonsered” (se figur 4) 
bekräftas bilden av att ån här hyser höga till mycket höga naturvärden med avseende 
på bottenfaunan (Medins Biologi AB 2007). Lokalen Kåhög bedömdes hysa höga 
naturvärden och lokalerna Åbrinken och Jonsered mycket höga naturvärden. Ingen 
av lokalerna bedömdes vara negativt påverkade av försurning, näringsämnen eller 
någon annan typ av påverkan. 
 
 

 
Figur 4. Provtagningslokaler för bottenfauna våren 2007. 
 
 
Som karaktärsarter för den aktuella sträckan av Säveån föreslås nattsländan Cheuma-
topsyche lepida, allmän dammussla Anodonta anatina, vattenfis Aphelocheirus aestivalis, stor 
klobagge Stenelmis canaliculata och åsandslända Ephemera danica (Medins Biologi AB 
2007). De två förstnämnda arterna förekom i relativt höga tätheter på de aktuella 
lokalerna medan de påträffade arterna vattenfis och stor klobagge kan betraktas som 
ovanliga för regionen. Dagsländor inom släktet Ephemera är flugfiskarnas favorit då 
de stora sländorna lockar öring till vattenytan då den kläcker. 
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Vid de tre lokalerna påträffades totalt sex 
arter som bedöms vara ovanliga i regio-
nen: nattsländorna Oecetis notata och Psy-
chomyia pusilla, skinnbaggen Aphelocheirus 
aestivalis, bäckbaggarna Oulimnius troglodytes 
och Stenelmis canaliculata samt snäckan 
Valvata piscinalis. Arterna Psychomyia pusilla, 
Aphelocheirus aestivalis och Oulimnius troglo-
dytes påträffades även i samband med 
undersökningarna på 1990-talet ned-
ströms Kåhögsbron.   

 Larv av dagslända 
 inom släktet Ephemera 

 
 

Fiskfauna 
Fiskfaunan i Säveån är intressant och värdefull på flera sätt. Den genetiskt unika lax-
stammen är en av de viktigaste orsakerna till att ån pekats ut som ett område av 
riksintresse för naturvården och som ett Natura 2000-område. Men ån har också i 
övrigt en mycket artrik fiskfauna. De flesta av de 37 arter som finns i Göta älv har 
också noterats i Säveån. Vissa har dock enbart noterats i åns nedre del i Göteborgs 
kommun. 
 
Laxpopulationen i Säveån har i undersökningar visat sig vara genetiskt klart skild från 
övriga stammar i Göta älvområdet. Den uppvisar också en stor genetisk variation och 
är känd för sin storvuxenhet. Medelvikten av fiskade laxar under en fiskesäsong har 
vid flera tillfällen varit större än 6 kg. Reproduktionen verkar i huvudsak vara knuten 
till Säveåns huvudfåra medan havsöringen främst letar sig upp i biflödena för sin 
reproduktion. Till exempel är Brodalsbäcken, vilken också ingår i riksintresset, ett 
viktigt reproduktionsområde för öringen. Men även laxen går upp i Brodalsbäcken 
och leker. Vid dämmet vid Aspens utlopp har en fisktrappa byggts för att möjliggöra 
för lax och öring att vandra till lekområden belägna uppströms Aspen. Ytterligare en 
fisktrappa finns i direkt anslutning till vattenkraftverket, vilken möjliggör för fisken 
att ta sig uppströms via kraftverkskanalen. 
 
Under hösten 2006 utförde Sportfiskarna genom Per-Erik Jacobsen en kartering av 
reproduktionsområden och ståndplatser för lax och öring i Säveåns huvudfåra inom 
utredningsområdet. Bottnarnas värde bedömdes i olika klasser. De högst värderade 
sträckorna redovisas i kartbilaga 5. Det bör påpekas att kartfiguren ger en något för-
enklad bild av förhållandena. Även inom en markerad sträcka med goda till mycket 
goda lekområden varierar förhållandena. De bästa lekmiljöerna finns koncentrerade 
till vissa platser. Likadant kan det finnas mindre lekområden även längs de sträckor 
som inte markerats på kartan. 
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Fisktrappa vid dämmet vid Aspens utlopp. Trappan  
togs i bruk 1990 i samband med ombyggnad av dämmet  
och ersatte då en äldre fisktrappa. 

”Tvenne åar gå igenom häradet,  
af hvilka hela landsorten tillfallen 

stora förmåner. [...] Åtskilliga slags fisk  
tages uti henne, af hvilka det besynnerligaste  

är nejonögon, och en ej ringa hop lax,  
som går  förbi Jonsereds laxefiske  

igenom Aspen till Lerum,  
der han uti ån fångas.” 

 
Severin Jacobsson Ström 1897 

”Ströms Wädtle härad”  

 

 
 
Kartan visar att den aktuella delen av Säveån hyser flera sträckor med goda till myck-
et goda lek- och uppväxtområden för lax och öring. De flesta finns från strax ned-
ströms Kåhögsbron och vidare uppströms. Den totala arealen goda till mycket goda 
lek- och uppväxtområden inom utredningsområdet har bedömts till ca 33 000 m2 
respektive ca 21 000 m2 (se bilaga 2). Det förekommer också flera sträckor som kan 
bedömas som goda till mycket goda ståndplatser för lax och öring där för sportfiska-
re välkända namn som Kvarnhöljan och Holmenhöljan ingår. 
 
Tio stycken biflöden av varierande storlek och betydelse rinner till Säveån inom utred-
ningsområdet. De viktigare har markerats i figur 5. Vissa av biflödena har tidigare un-
dersökts genom provfisken i form av s k elfisken. Öring har då konstaterats i Kåbäck-
en samt lax och öring i Brodalsbäcken och ”Bokedalsbäcken”. Dessutom har öring 
observerats i ”Svartbrantsbäcken”. Biflödenas största värde från fiskeribiologisk syn-
punkt är som reproduktionslokaler för havsvandrande öring. Vissa av de mindre biflö-
dena torkar regelbundet helt ut och saknar förutsättningar för fiskreproduktion. 
 
Det utförs regelbundet flera olika typer av undersökningar av fiskfaunan i Säveån 
som en del av Länsstyrelsens miljöövervakning. Elfisken har gjorts i Jonseredsdam-
men sedan början av 1980-talet (se figur 6). Därefter har ytterligare sträckor av ån 
kommit att elfiskas regelbundet, bl a Sommens eller Åbrinken där biotopvårdande 
åtgärder utfördes i mitten av 1990-talet (figur 7). En tendens som märks, särskilt vid 
Jonseredsdammen, är att tätheten av laxungar kläckta samma år som elfisket gjordes 
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(årsungar) efterhand har ökat. Däremot har tätheten av äldre fiskar minskat. Den 
höga tätheten av årsungar tyder på god reproduktion, men vad den låga tätheten av 
ettåriga och äldre laxar orsakas av är ännu okänt. Möjliga förklaringar som föreslagits 
är att laxen under sitt första levnadsår flyttar till andra lokaler nedströms, blir uppätna 
eller dukar under p g a inomartskonkurrens 
 
 

 
Figur 5. Fiskeplatser, elfiskelokaler m m inom utredningsområdet. 
 
 

 
Strax nedströms Kåhögsbron finns ett av flera värdefulla lekområden för lax längs den  
inventerade delen av Säveån. 
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Figur 6. Elfisken i Jonseredsdammen sedan 1981. Den gula linjen markerar bevarandemålet på 100 lax-
ungar/100 m2 i medeltal vid avsnitt med mycket goda lek- och uppväxtområden, vilket anges i bevarande-
planen för Natura 2000-området Säveån. De år där staplar saknas utfördes inget fiske. 
 

 
Figur 7. Elfisken vid Sommens/Åbrinken. Biotopvårdande åtgärder utfördes här 1994. 
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Figur 8. Elfisken i Säveån inom utredningsområdet 2006. Vid lokalen Britta-Majas utfördes biotopåtgär-
der 2006. Lokalen Jonsereds fabriker elfiskades första gången 2006 som ett led i miljöuppföljningen för 
åtgärder i Jonseredsströmmen. Tätheten av laxungar här är den högsta som någonsin uppmätts i Säveån. 
 
 
I början av 2000-talet uppmärksammade lokala sportfiskare att kraftiga variationer i 
Säveåns vattenflöde hotade laxungarna i ån. Orsaken till variationerna var att vatten-
flödet genom Jonsereds vattenkraftverk stängdes av automatiskt i samband med åsk-
störningar. För att komma tillrätta med problemet och skapa bättre förutsättningar 
för Säveålaxen har ett samarbetsprojekt inletts och flera åtgärder utförts, bl a har en 
nödvattenlucka iordningställts för att undvika torrläggning nedströms och en ny tek-
nik har införts för att få mjukare och mer naturliga flödesvariationer. Dessutom har 
Jonseredsströmmen strax nedströms Aspens utlopp återskapats genom att lägsta 
vattenflödet höjts från 500 liter per sekund till 1500 liter per sekund. Därmed ökar 
chansen för att laxrommen ska överleva och att laxungarna ska trivas. 
 
Ett uppföljningsprogram startade 2005 i syfte att undersöka hur Jonseredsströmmen 
fungerar som leklokal för laxen, var de viktigaste lekplatserna finns samt för att kon-
trollera hur mycket lax och öring som vandrar upp i ån mot lekområdena uppströms 
Aspen. Leken kontrolleras genom inventering där lekfisk räknas och lekgropar karte-
ras. Vandringen undersöks med hjälp av en automatisk fiskräknare i Jonsered. 
 
Undersökningarna visar att Jonseredsströmmen fungerar som ett viktigt lekområde 
för lax. Vid lekfiskräkningen hösten 2005 noterades åtta stycken lekfiskar 
(www.saveprojektet.se). 2006 kunde inventeringen inte utföras p g a för höga vatten-
flöden. Tätheten av laxungar fiskade på lokalen ”Jonsereds fabriker” är den högsta 

www.saveprojektet.se
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som någonsin uppmätts i Säveån! Upprepade provfisken måste dock göras för att 
klargöra om detta var en tillfällighet eller ej.  
 
Fiskräkningarna visar att det under sensommar och höst vandrar upp ett betydande 
antal laxar och öringar. Antalet uppvandrande laxfiskar uppskattades 2005 till ca 170 
laxar och 180 öringar (Fiskevårdsteknik AB 2006). Motsvarande siffror för 2006 var 
ca 110 laxar och 110 öringar. Eftersom det inte finns några uppgifter om tidigare års 
fiskvandring vid Jonsered är det svårt att veta hur siffrorna ska tolkas. Med hänsyn 
till de lek- och uppväxtarealer som finns tillgängliga uppströms Aspen är det dock 
rimligt att anta att resultatet är tillräckligt bra, åtminstone för år 2005 (se Fiskevårds-
teknik AB 2006). Det är också rimligt att anta att de åtgärder som utförts i och vid 
Jonseredsströmmen starkt bidragit till det goda resultatet. 
 
 

 
Lax. (Foto: Peter Grahn) 
 
 
Bland övriga arter som noterats i Säveån finns fyra stycken som är rödlistade: asp, 
flodnejonöga, havsnejonöga och ål. Det finns inga säkra observationer av asp i den-
na delen av Säveån, däremot har den noterats längre nedströms i Göteborgs kom-
mun. Aspen utnyttjar strömmande vatten för sin lek och Fiskeriverket har i en inven-
tering bedömt att det vid två sträckor i Säveån inom utredningsområdet finns mycket 
goda lekmöjligheter för arten (se kartbilaga 5; Fiskeriverket 2004). 
 
Flodnejonögat och havsnejonögat hör för att vara korrekt till klassen rundmun-
nar. De lever under en tid av sin livscykel som blodsugare på fiskar, bl a sill och 
skarpsill för flodnejonögats del, och t ex lax och torsk för havsnejonögats del. Under 
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hösten vandrar de upp i vattendrag för att senare leka på stenig botten under februa-
ri-juni. Arterna har noterats i Säveån, men deras status är osäker. 
 
Ålen har genomgått en drastisk minskning under senare tid över hela världen. Ålens 
livscykel är komplicerad och täcker in mycket stora geografiska områden, varför or-
sakerna till nedgången är svåra att få klarlagda. 
 
Av andra intressanta arter i ån kan nämnas stensimpa och stäm. Den senare har dock 
inte rapporterats på länge. I övrigt förekommer även vanliga arter som gädda, abbor-
re, mört m fl. Samtliga arter som noterats i Säveån inom utredningsområdet anges i 
figur 9. 
 
Abborre Id Stensimpa 
Benlöja Lake Storspigg 
Bergsimpa Lax Stäm 
Flodnejonöga Löja Sutare 
Färna  Mört Ål 
Gädda Regnbåge Öring 
Havsnejonöga Skrubbskädda  

Figur 9. Fiskarter som noterats i Säveån inom utredningsområdet. 
 
 
 
 

Fågelfauna 
Säveån har en rik fågelfauna. Bland karaktärsarterna åter-
finns bl a forsärla och strömstare. Forsärla häckar i anslut-
ning till strömmande partier och ses ofta födosöka längs 
ån inom utredningsområdet under sommarhalvåret. Säve-
ån är vidare ett av Västsveriges värdefullaste rastområden 
för strömstare. Flera individer stannar under vintern. 
Strömstare häckar också, åtminstone vissa år strax ned-
ströms Aspen. Observationer som tyder på häckning har 
senast skett år 2000 (Mats Lindqvist muntl.), 2003 och 
2004 (www.artportalen.se). Även från 1920-talet finns 
uppgifter om häckande strömstare vid Säveån i Jonsered 
(Nordenskjöld m fl 1923). 
 

  
 
    Strömstare 

En mer sällsynt, men ändå regelbundet förekommande art i området är kungsfiska-
ren. Arten har med ojämna mellanrum häckat uppströms Aspen i Lerums kommun 
(Göteborgs Ornitologiska Förening 2004). På senare tid har också funnits starka in-
dikationer på häckning nedströms Aspen vid Jonsered. Observationer görs årligen 
vid ån, även under häckningstid. Dock bedöms sträckan inom utredningsområdet för 
närvarande framför allt ha betydelse som rast- och födosöksområde. Sträckan skulle 

www.artportalen.se
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emellertid i framtiden kunna få större betydelse som häckningsområde då det finns 
ett flertal potentiella häckningsmiljöer i ravinbranterna (se vidare ”Landmiljöer med 
särskilda naturvärden” nedan). 
 
I lövskogsmiljöerna vid ån förekommer bl a mindre hackspett och rikligt med härm-
sångare (Göteborgs Ornitologiska Förening 1993). Vidare förekommer stjärtmes, 
och duvhök har observerats under häckningstid (GF Konsult AB 2000). Vattenmil-
jön utnyttjas bl a av storskrake och änder som knipa, vigg och gräsand. Åkrarna öster 
om Brodalsbäcken utnyttjas dessutom mycket flitigt av svanar, gäss, tofsvipor m m 
under flyttningstider. 
 
Kärlväxter Mossor Fåglar 
Etternässla Trubbfjädermossa Forsärla 
Fågelarv (VU)  Kungsfiskare (VU) 
Grönvit nattviol  Svampar Mindre hackspett (NT) 
Krusnate  Gul vaxskivling  Stjärtmes 
Lind  Hagfingersvamp  Strömstare 
Lundarv  Kanelskinn   
Lundelm  Lindskål  Fiskar 
Prästkrage  Lundspindling  Asp (VU) 
Skavfräken Maskfingersvamp Flodnejonöga (NT) 
Skogsbingel  Opalfingersvamp Havsnejonöga (EN) 
Springkorn  Purpurticka Havsöring 
Stinksyska Rökfingersvamp (NT) Lax 
Storrams Ängsfingersvamp Stensimpa 
Strutbräken  Ål (CR) 

 
          Forsärla 

Figur 10. Rödlistade arter, signalarter och andra naturvårdsintressanta arter som  
noterats i eller på gränsen till utredningsområdet. Rödlistade arter anges med rödliste- 
kategori inom parentes (för mer information, se bilaga 1 samt faktaruta, sid 24). 
 
 
 

Ringa påverkad närmiljö 
Vissa delar av Säveåns närmiljö är påverkade av bebyggelse och förstärkningsåtgärder 
i form av erosionsskydd m m. Fortfarande finns dock inom utredningsområdet bety-
dande sträckor som kan betecknas som naturliga eller ringa påverkade. Som ”ringa 
påverkade” avsnitt bedömer bevarandeplanen för Natura 2000-området Säveån 
”sträckor som visserligen kan vara påverkade av viss röjning och enklare mer småska-
liga former av erosionsskydd, men som samtidigt till stor del har en väletablerad 
strandvegetation av träd och buskar” (Länsstyrelsen Västra Götaland 2005). Närmil-
jön bedöms i detta fall som ”de närmaste 10 metrarna från medelvattengränsen”. 
 
Utifrån denna definition har en bedömning av naturliga och ringa påverkade avsnitt 
längs ån gjorts (se kartbilaga 2). Gränsen för vad som ska anses som ringa påverkan är 
inte skarp utan är en fråga om bedömning. Sträckor med erosionsskydd som endast 
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är synligt i en smal zon vid vattenlinjen men där närmiljön i övrigt har en naturlig 
struktur har tagits med i bedömningen ”ringa påverkan”. Som exempel kan nämnas 
det gamla erosionsskydd som finns på södra sidan ån ca 300 m uppströms Kåhögsb-
ron. Däremot har avsnitt med tydligare påverkan av erosionsskydd inte bedömts som 
”ringa påverkan”. Som exempel kan här nämnas de med natursten erosionsskyddade 
åslingorna drygt 200 m respektive ca 500 m nedströms Kåhögsbron (se foto sid 25).  
 
Med tiden skulle dock även dessa avsnitt kunna komma att övergå till ”ringa påver-
kan”. Av Säveåns totala strandlängd inom utredningsområdet på 9,4 km (åns dubbla 
längd) har 5,9 km eller ca 63 % bedömts som naturlig eller ringa påverkad. 
 

 Teckningar: Evalena Öman 
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I slutet av 1990-talet inträffade ett skred vid en av Säveåns krökar drygt ett par hundra meter  
nedströms Kåhögsbron, inte så långt från Västra stambanan. (Foto: Mats Lindqvist) 
 
 

 
Åslingan har därefter grävts om och erosionsskyddats med hjälp av stor natursten. Stabiliteten är  
bra nu, men det är inte så lätt för en växtplanta att etablera sig här.  
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Landmiljöer med särskilt höga naturvärden 
Säveån med närmiljöer har i sin helhet ett högt naturvärde. Värdet grundar sig på 
såväl geografiskt mer begränsade värden såsom växtlokaler, häckningslokaler för 
fåglar etc som värden som ska ses i ett större perspektiv på landskapsnivå. Till de 
senare hör framför allt åns geomorfologiska värden. Vidare bidrar betesmarkerna vid 
ån till variationen av naturmiljöer och därmed också till artmångfalden. 
 
I detta avsnitt beskrivs några geografiskt mer begränsade landmiljöer som bedöms ha 
särskilt höga naturvärden (se kartbilaga 1). Det bör framhållas att det finns organism-
grupper, exempelvis bland insekter, där några riktade inventeringar ännu inte utförts. 
Sådana inventeringar skulle kunna förändra/komplettera bilden i kartbilaga 1. 
 
Potentiella häckningslokaler för kungsfiskare har enbart markerats på karta. Lokaler-
na utgörs av branta strandbrinkar. Några kända häckningar finns inte idag, men loka-
lerna skulle kunna få en sådan funktion i framtiden. I flera fall skulle dock åtgärder 
behöva utföras för att förbättra häckningsmöjligheterna, t ex genom att ta bort gre-
nar/rötter, minska störningsriskerna etc. Merparten av lokalerna finns beskrivna i 
Göteborgs Ornitologiska Förening (2004). Därutöver har ytterligare några lokaler 
tagits med efter den fältinventering som utfördes i september 2006. Det förtjänar att 
påpekas att eftersom uppkomsten av den här typen av lokaler är avhängig åns förän-
derlighet så skulle nya lokaler också kunna uppstå på helt andra ställen än de marke-
rade, förutsatt att erosionsskydd och stabilitetsförbättrande åtgärder inte utförts. 
 
 

 
Brant strandbrink vid Säveån omkring ett par hundra meter uppströms nya gång-  
och cykelbron. Platsen bedöms utgöra en av flera potentiella häckningslokaler för  
kungsfiskare längs den aktuella sträckan av ån.  
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De potentiella häckningslokalerna för kungsfiskare finns vid förhållandevis opåver-
kade delar av Säveån. Inte sällan har dessa också inslag av partier med mycket ut-
hängande vegetation över vattnet (se kartbilaga 4). Träd och grenar som hänger ut 
över vattnet kan vara värdefulla fiskeplatser för kungsfiskaren. De ger också värdefull 
skugga åt fiskfaunan liksom näring till bottenfaunan genom nedfallande löv m m. 
 
1. Brodalsbäcken 
Mellan järnvägen och utloppet i Säveån omges Brodalsbäcken av betesmark och 
närmast vattnet av en alridå eller smal alzon. Ån har ett karakteristiskt meandrande 
lopp. Betesmarkerna är delvis extensivt hävdade. Kvävegynnade arter dominerar, 
men det finns också avsnitt som är mer artrika. Hästskräppa har tidigare noterats vid 
utloppet (se vidare Partille kommun 1991). 
 
2. Lövskog vid Stärteredsbäckens utlopp 
Lövskog med grov alm, klibbal, ask och enstaka lind. Almen dör av i ganska rask 
takt. Signalarter i form av lundelm, trubbfjädermossa och ganska rikligt med spring-
korn. Busksvamp Thelephora cf palmata noterades i en för denna art ovanlig naturtyp. 
 
3. Lövskog vid liten bäck öster om Stärteredsbäcken 
Lövskog med grov klibbal och inslag av grov lönn, ask m m. I området rinner en 
liten bäck i en djupt nedskuren ravin. Bäcken hade mycket lite vatten vid inventer-
ingstillfället. Signalarter i form av lundarv, trubbfjädermossa och rikligt med lundelm. 
 
 

 
Stärteredsbäcken omges av grov lövskog strax uppströms utloppet i Säveån. 
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4. Lövskog vid Högshall 
Lövskog i ravinbrant med grov klibbal och stort inslag av grov ask, hassel m m. Skal-
grus är synligt på flera ställen i branten. Ett flertal signalarter förekommer, särskilt 
kan nämnas fem olika arter av fingersvampar: ängs-, hag-, opal-, mask- och rökfing-
ersvamp, varav den sistnämnda är rödlistad. Dessutom förekommer lundelm, stink-
syska, skogsbingel och trubbfjädermossa. Sedan tidigare finns purpurticka uppgiven 
från området. 
 
5. Lövskog uppströms Kåhögsbron – norra sidan ån 
Lövskog med grov klibbal med inslag av grov ask, alm m m. Signalarter i form av 
springkorn, lundelm, skogsbingel, trubbfjädermossa och gul vaxskivling. I öster stor-
rams, stinksyska och ett stort bestånd av strutbräken. 
 
 

 
Stort bestånd av strutbräken ca 500 meter uppströms Kåhögsbron. 

 
6. Lövskog vid Manereds Annas hölja 
Lövskogsklädd ravinbrant med grov klibbal, alm, ask, ek m m. Rikligt med skogs-
bingel. Flera grova almar har dött av almsjuka. 
 
7. Lövskog vid Jonsereds idrottsplats 
Lövskog med bl a grov klibbal, ask, alm och mycket hassel. Ett avsnitt i öster innan 
ån svänger kan närmast beskrivas som betad hagmark. I området förekommer stor-
rams, skogsbingel och stinksyska. 
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8. Lövskog vid pendeltågstation 
Blandad lövskog med bl a grov bok, lind, alm, ek och hassel. Väster om gång- och 
cykelbron finns skogsbingel, lindskål och ett stort strutbräkenbestånd. Här har tidiga-
re också noterats kanelskinn. Öster om bron är stranden brantare. Här finns rikligt 
med grov lövved, bl a flera mycket grova lågor av ek och alm. Lundspindelskivling 
förekommer här. 
 
9. Lövskog vid industriområde 
Blandad lövskog med grov klibbal, alm, ask m m. I norra delen finns en mindre kulle 
bestående av lera som är en rest från tegeltillverkningen på 1800-talet. Området är 
påverkat av erosionsskydd, men bedöms ändå ha ett högt naturvärde p g a det stora 
inslaget av grova ädellövträd. En stor del av almarna har dock dött. Storrams före-
kommer och sedan tidigare finns notering om skogsbingel, lundelm och stinksyska. 
 
10. Åavsnitt vid kraftverkskanalen 
Området är svårt att urskilja enbart som en landmiljö, utan både stränder och å har 
här avgränsats. Området är en värdefull lokal för strömstare. Häckning har konstate-
rats vissa år. Vid inventeringstillfället fanns ett flertal strömstarar och forsärlor i om-
rådet. Ån kantas delvis av flera meter höga stenmurar. Enstaka småöar finns i ån. I 
övrigt omges ån av blandlövskog. I öster finns ett bestånd med skavfräken, vilket 
även fortsätter utanför området mot öster. Mot väster vidtar ädellövskog på Flagg-
stångsbergets södra sluttning med bl a äldre bokar. 
 

 
Åsträckan närmast nedströms Aspen tillhör strömstarens favoritställen. 
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Natura 2000-naturtyper 
Säveån, nedre delen från Aspen till utloppet i Göta älv är ett av regeringen godkänt 
Natura 2000-område enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Särskilt utpekade naturtyper 
och arter i området är ”3210 - Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ” och 
”1106 - Lax”. 
 
I kartbilaga 3 har bedömts vilka områden i övrigt inom utredningsområdet som kan 
bedömas som Natura 2000-naturtyper. Dessa bedöms främst utgöras av ”91E0 - 
Alluviala lövskogar, som tidvis är översvämmade” samt ett område ”6430 - Högört-
ängar”. 
 
 
 

5. Skötselrekommendationer 
Principiell hänsyn och skötselrekommendationer 
Frågan om skötsel inom utredningsområdet måste delvis angripas på olika sätt då 
området uppvisar så olika karaktär i öster och väster. I öster är omgivningarna hårt 
exploaterade sedan lång tid tillbaka medan västra och centrala delen domineras av i 
huvudsak oexploaterade jordbruksområden. Som principiell utgångspunkt för sköt-
selrekommendationerna nedan har använts dels naturinventeringen av Säveån i Le-
rums kommun och dels det koncept till skötselplan för riksintresset Säveån i Jonse-
red som togs fram år 2000 (Länsstyrelsen Älvsborgs län 1997 resp GF Konsult AB 
2000). 
 
Den principiella indelning av ådalgången i olika hänsynszoner som gjordes i naturin-
venteringen av Säveån i Lerums kommun bör kunna gälla även i utredningsområdet. 
I första hand är denna tillämplig för åns västra och centrala delar (se figur 11). 
 

 
 Figur 11. Principbild över fyra hänsynszoner kring Säveån (Länsstyrelsen Älvsborgs län 1997). 
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Zon I Omfattar det strandområde som är påverkat av högsta högvattenföringen och 
som direkt kan relateras till egenskaper hos åfåran och dess liv. I vattnet såväl 
som på land utgör levande och döda träd näringssubstrat för många olika typer 
av organismer. Att bibehålla sådant material är därför en viktig skötselåtgärd. 
Dessutom bör alla hinder som försämrar funktionen som spridningskorridor så 
långt möjligt undvikas eller tas bort. 

Förändringar orsakade av varierande flöden bör helst tillåtas att utvecklas ostör-
da. Vidare bör markavvattning och markarbeten så långt möjligt undvikas. 

Zon II För att de viktigare geologiska processerna så långt möjligt ska kunna fortgå och 
för att klara de viktigare naturvärdena och ekologiska funktionerna bör det inom 
en skyddszon inte tillkomma nya exploateringar i form av hus, vägar etc annat än 
som enstaka komplement och efter noggrann prövning mot riksintressevärdet, 
Natura 2000, strandskydd m m. Nybyggnation som omedelbart eller på längre 
sikt kräver markstabiliserande åtgärder som påverkar ån och dess brinkar bör 
undvikas. 

Zon III Zon II täcker endast in delar av riksintresseområdet. Utanför zon II bör alltjämt 
olika aspekter av riksintresset tas hänsyn till såsom landskapsbild, naturvärden, 
omkringliggande markers betydelse som buffert och födoområden samt olika 
vattenkvalitetsaspekter, t ex beträffande dag- och spillvatten. Dessutom kan även 
i denna zon de naturliga geologiska processerna knutna till ån på lång sikt behöva 
tas hänsyn till. Inom zon III bör det finnas en restriktiv hållning till eventuella 
bebyggelseexploateringar. 

Zon IV Zon IV täcker i detta sammanhang in det område som sträcker sig från riksin-
tressegränsen till vattendelarna. Här bör frågor som påverkar vattenkvaliteten i 
Säveån eller påverkar mängd eller periodicitet på tillrinnande vatten prövas mot 
riksintresset. Speciella krav kan behövas för enskilda avlopp, jord- och skogsbruk. 

Figur 12. Sammanfattning av hänsyn i fyra zoner vid Säveån (från Länsstyrelsen Älvsborgs län 1997, lätt modifierad). 
 
 

 
Dämmet vid Aspens utlopp. 
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I den östra delen av Säveån genom Jonsereds fabriker är närmiljön präglad av närhe-
ten till industribebyggelsen. Här finns dock inte sällan inslag av grova ädellövträd och 
andra lövträd, vilka representerar såväl ett kulturmiljövärde som ett naturvärde. 
 
Mål för ånära lövträdsmiljöer i anslutning till bebyggelse 
Äldre, grova lövträd bibehålls så långt möjligt. På sikt bör en obelagd grön frizon på 
3-5 meter finnas även i de bebyggda delarna där möjligheter finns (se figur 13). 
 
Åtgärder för ånära lövträdsmiljöer i anslutning till bebyggelse 
Träd eller större delar av träd tas endast bort om de utgör en uppenbar säkerhetsrisk 
eller skämmer kulturmiljön. Där almen står vid bebyggelse eller i anslutning till om-
råden omgivna av mer parkartad natur kan döda almar tas bort. I områden som läm-
nas till fri utveckling bör döda almar sparas. Om det behövs för trafiken får träd be-
skäras men grova träd skall alltid lämnas även om delar av kronan behöver tas bort. 
Nyplantering av ädellövträd bör göras för att ersätta gamla borttagna träd om de står 
i den bebyggda miljön. 
 

 
Figur 13. Principsektioner för hänsyn och skötsel (GF Konsult AB 2000). 
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Skötselområden 
Skötselförslagen nedan håller sig på en förhållandevis översiktlig nivå. I en skötsel-
plan till ett reservatsförslag i ett senare skede kan de olika skötselområdena komma 
att behöva preciseras i olika delområden, och även en komplettering av ytterligare 
skötselområden behöva ske. Bevarandemål och skötselåtgärder kan också behöva 
preciseras. Skötselområdena redovisas i kartbilaga 6. 
 
Skötselområde 1: Ånära lövskogar 
Beskrivning Ånära lövskogar i mer eller mindre utpräglade ravinbranter 

som ofta domineras av klibbal. 

Bevarandemål Lövblandskogar med 

 hög andel gamla och grova träd 
 hög andel död ved 
 stort inslag av träd och grenar som hänger ut över 

vattnet 

Skötselåtgärder I huvudsak inga åtgärder frånsett försiktig röjning vid sti-
gar. I de fall skogarna gränsar till betesmark kan de ingå i 
betesmarken. Träd som utgör en uppenbar säkerhetsrisk 
kan tas ner (se ”Principiell hänsyn och skötselrekommen-
dationer” ovan). Om möjligt läggs den avverkade delen då 
ut i omgivande skog. 

 
 
Skötselområde 2: Betesmark 
Beskrivning Ånära betesmarker. I vissa fall kantas ån av en trädridå. 

Betesmarken vid Brodalsbäcken ingår. 

Bevarandemål Öppen betesmark med inslag av buskar och lövträd. 

Skötselåtgärder Fortsatt betesdrift. 
 
 
Skötselområde 3: Igenväxningsmark 
Beskrivning Igenväxande mark med inslag av buskar och småträd. Två 

äldre hagmarksekar ingår i det östra området. 

Bevarandemål Lövskog alternativt hagmark med lövträd. 

Skötselåtgärder Buskuppslaget kring hagmarksekarna i det östra området 
röjs ned och hålls sedan tillbaka. Om möjligt återupptas 
betesdriften. Det västra området vid Vägverkets rastplats 
kan hävdas med bete/slåtter om möjligheter finns. Annars 
tillåts området växa igen till lövskog. 
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Spår från bäverns aktiviteter syns numera lite här och var längs Säveån. 
Här har den fällt en stor knäckepil som blivit liggande i vattnet, och som 
nu skapar nya småmiljöer för andra arter både ovan och under vattnet.  
 
 
 
Skötselområde 4: Lövskog m m vid Råttebäcken 
Beskrivning Blandlövskog kring Råttebäckens utlopp. Delar av området 

består av igenväxande f d betesmarker. 

Bevarandemål I första hand trädhage/naturpark med spridda grova träd. I 
andra hand naturskogsartad lövskog. 

Skötselåtgärder För trädhage/naturpark gallras successivt lämpliga huvud-
stammar fram. Eventuellt återintroduceras bete. För natur-
skogsartad lövskog, inga åtgärder. 
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Betesmark nedströms Kåhögsbron. 
 
 
Skötselområde 5: F d Bokedalsvillans park 
Beskrivning Halvöppet område med inslag av grova lindar, tidigare en 

del av Bokedalsvillans park. 

Bevarandemål Naturpark med äldre, grova lindar och andra ädellövträd 
och med inslag av död ved. 

Skötselåtgärder Vid behov försiktig röjning och gallring för att få fram 
huvudstammar. Grov, död ved sparas. 

 
Skötselområde 6: Flaggstångsberget 
Beskrivning Blandlövskog på Flaggstångsbergets sydsluttning. 

Bevarandemål Äldre naturskogsartad blandlövskog. 

Skötselåtgärder Röjning vid behov vid gång- och cykelväg. 
 
Skötselområde 7: Mark strax nedströms Aspens utlopp 
Beskrivning Heterogent område med blandlövskog, mindre gläntor och 

talldominerad blandskog i norr. Vattentäktsområde i öster. 

Bevarandemål Naturpark med äldre ädellövträd och inslag av tall. 

Skötselåtgärder Vid behov försiktig gallring och röjning, i första hand av 
tall. 
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Skötselområde 8: Åkermark 
Bevarandemål Jordbruksmark 

Skötselåtgärder Fortsatt jordbruksdrift. En obrukad skyddszon bör finnas 
närmast ån. 

 
 
 

 
 
 
 

Förslag till anordningar för friluftslivet 
En ny vandringsstig som ger möjlighet att gå en runda föreslås preliminärt anläggas 
nedströms Kåhögsbron (se kartbilaga 6). Stigen föreslås anläggas med ett minimum av 
anläggningsåtgärder. Förutom tydlig markering av stigen utförs röjning. Blöta partier 
spångas. Eventuellt kan bättring med träflis, bark, grus eller annat lämpligt material 
övervägas för vissa avsnitt. Stättor över stängsel finns redan idag på flera ställen, men 
ytterligare kan behöva sättas upp. Den befintliga stig som idag går längs södra sidan 
ån från Kåhögsbron och bort mot Jonsered kan rustas upp med samma typ av åtgär-
der, dvs främst försiktig röjning och ytterligare spångning. 
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Stig på södra sidan ån uppströms Kåhögsbron. 
 
 
Den föreslagna sträckningen för vandringsstig är endast översiktlig. Lämplig detalj-
anpassning måste göras senare på plats. Särskild hänsyn behöver tas till potentiella 
kungsfiskarlokaler. På dessa ställen bör stigen dras med tillräckligt hänsynsavstånd till 
den möjliga häckningslokalen. Hur passagerna vid Kåhögsbron ska utföras behöver 
också detaljstuderas i senare skede. Den föreslagna hängbron i väster bör vara en 
enkel konstruktion (se exempel nedan). Hänsyn måste tas till kanotister och annat 
eventuellt båtliv. 
 
Idag finns en rastplats med vindskydd direkt uppströms Kåhögsbron. Tills nyligen 
fanns ytterligare en drygt ett par hundra meter nedströms Kåhögsbron, men denna 
förstördes i samband med översvämningarna i december 2006. 
 
Beträffande parkeringsplatser finns idag två befintliga parkeringsplatser, dels en pen-
delparkering strax söder om Kåhögsbron och dels en parkeringsplats vid pendeltåg-
stationen i Jonsered, som skulle kunna samutnyttjas med besökare till naturområdet 
Säveån. Detta sker i viss utsträckning redan idag. Här behöver dock komplettering 
ske med vägvisning och informationsskyltar. Pendelparkeringen söder om Kåhögs-
bron är idag ganska ofta utsatt för bilinbrott. Åtgärder för att minska denna risk be-
höver utföras. En alternativ parkeringsplats till naturområdet kan behöva övervägas 
om risken för inbrott är svår att minska. 
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Exempel på hängbrokonstruktion för vandrare vid Munkedalsälven. 
 
 
Ytterligare en mindre parkeringsplats kan övervägas att tillskapas vid Jonsereds fabri-
ker strax söder om den nya gång- och cykelbron (se kartbilaga 6). Omkring fem bilar 
skulle kunna få plats här.  
 
Ett trevligt inslag för vandraren eller söndagsstrosaren skulle vara små informations-
skyltar på lämpliga ställen som berättar om natur- och kulturmiljöer. Exempel på 
platser med anknytning till kulturhistoria som kan väcka intresse är gamla kvarnläm-
ningar, gamla brofästen eller platser som minner om åns tidigare betydelse som 
transportled (se vidare t ex Tersman 2005).  
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Bilaga 1 

-I- 

Rödlistade arter, signalarter m m inom utredningsområdet, Säveån 
Jonsered 
I nedanstående förteckning framgår vilka fynd av rödlistade arter, signalarter och regionalt sällsynta eller 
mindre allmänna arter i övrigt som gjorts inom utredningsområdet. Förteckningen bygger på observatio-
ner gjorda i samband med fältinventering i området under september 2006 samt på uppgifter hämtade 
från andra källor, vilka framgår nedan. För förklaring av rödlistade arter, signalarter etc, se faktaruta sid. 
24. 

Nomenklaturen av kärlväxterna följer Karlsson (1998). Nomenklaturen av kryptogamerna följer Halling-
bäck (1995 & 1996) och Hallingbäck & Aronsson (1998). 

Förkortningarna innebär: 
Rödlistad Signalart m m Källa 
Nationellt rödlistad: 
 
CR = akut hotad 
EN = starkt hotad 
VU = sårbar 
NT = missgynnad 
DD = kunskapsbrist 
 
N2000 = utpekad art i 
bevarandeplanen för  
Natura 2000-området 
Säveån 

S = Signalart i skogsmark (Skogsstyrelsen 1994&  
  2000)  

I = Indikatorart enligt ArtDatabanken. Mossor, lavar  
 eller svampar som indikerar höga naturvärden  
 (Hallingbäck 1995 & 1996, Hallingbäck &  
 Aronsson 1998) 

SÄ = Signalart för värdefulla ängs- och betesmarker 
  (Jordbruksverket 2005) 

i = visst indikatorvärde i övrigt eller regionalt  
 sällsynt/mindre allmän (anges endast för arter  
 som i övrigt inte finns på några listor) 

GF06 = Observerad av Ola Sjö- 
 stedt, GF Konsult AB  
 under fältinventering  
 2006 
 
GF00 = Uppgiven i koncept till  
 skötselplan för riksintres- 
 set Jonsered (GF Konsult  
 AB 2000) 
 
GOF93 = ”Skyddsvärda fågelloka- 
 ler i Göteborgstrakten”, 
 Göteborgs Ornitolo- 
 giska Förening 1993 
 
LST = Länsstyrelsens naturvårds- 
 underlag 
 
MB07 = Medins Biologi AB 2007 
 
RD = Robert Daun, ”Inte bara  
 bokskog och laxvatten” 2005 
 
ArtP = www.artportalen.se 
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 -II- 

 
KÄRLVÄXTER 

Artnamn Röd- 
listad 

Signal- 
art m m 

Fyndlokal Källa 

Elymus caninus - lundelm  S Här och var i ravinlövskogar GF06 
Equisetum hyemale - skavfräken  i Strax nedströms Aspen GF06 
Holosteum umbellatum - fågelarv VU  Vid pendeltågstationen GF00 
Impatiens noli-tangere - springkorn  S Här och var i ravinlövskogar GF06 
Leucanthemum vulgare - prästkrage  SÄ Sporadisk i betesmark GF06 
Matteuccia struthiopteris - strutbräken  S Här och var i ravinlövskogar GF06 
Mercurialis perennis - skogsbingel  i Här och var i ravinlövskogar GF06 
Platanthera chlorantha - grönvit nattviol  SÄ Strax nedströms Aspen GF06 
Polygonatum multiflorum - storrams  S Här och var i ravinlövskogar GF06 
Potamogeton crispus - krusnate  i Säveån, Jonsered RD 
Stachys sylvatica - stinksyska  i Här och var i ravinlövskogar GF06 
Stellaria nemorum - lundarv  S Vid liten bäck öster om Stärteredsbäcken GF06 
Tilia cordata - lind  S Inslag i lövskogar, främst mot öster GF06 
Urtica urens - etternässla  i Vid gamla snickeriet (status något osäker) GF00 
 

MOSSOR 

Artnamn Röd- 
listad 

Signal- 
art m m 

Fyndlokal Källa 

Homalia trichomanoides - trubbfjäderm.  S Här och var i ravinlövskogar GF06 
 

SVAMPAR 

Artnamn Röd- 
listad 

Signal- 
art m m 

Fyndlokal Källa 

Ceriporia purpurea - purpurticka  I Lövskog strax uppströms Kåhögsbron GF00 
Clavaria falcata - opalfingersvamp  S Lövskog strax uppströms Kåhögsbron GF06 
C. fumosa - rökfingersvamp NT S Lövskog strax uppströms Kåhögsbron GF06 
C. vermicularis - maskfingersvamp  S Lövskog strax uppströms Kåhögsbron GF06 
Clavulinopsis corniculata - ängsfingersvamp  S Lövskog strax uppströms Kåhögsbron GF06 
C. helveola - hagfingersvamp  S Lövskog strax uppströms Kåhögsbron GF06 
Cortinarius nemorensis - lundspindling  I Lövskog vid pendeltågstation GF06 
Holwaya mucida - lindskål  S Lövskog vid pendeltågstation GF06 
Hygrocybe chlorophana - gul vaxskivling  S Lövskog strax uppströms Kåhögsbron GF06 
Hymenochaete cinnamomea - kanelskinn  i Vid Holmenhöljan GF00 
 

FÅGLAR 

Artnamn Röd- 
listad 

Signal- 
art m m 

Fyndlokal Källa 

Aegithalos caudatus - stjärtmes  i Strandlövskog GF00 m fl 
Alcedo atthis - kungsfiskare VU  Födosöker längs ån LST m fl 
Cinclus cinclus - strömstare  i Häckning vissa år strax nedströms Aspen ArtP m fl 
Dendrocopos minor - mindre hackspett NT  Strandlövskog GOF93 
Motacilla cinerea - forsärla  i Häckning vid strömmande partier GOF93 
 



 

 -III- 

FISKAR 

Artnamn Röd- 
listad 
m m 

Signal- 
art m m 

Fyndlokal Källa 

Anguilla Anguilla - ål CR  Säveån LST 
Aspius aspius - asp VU  Säveån nedre delen Gbg k:n LST 
Cottus gobio - stensimpa  i Säveån LST 
Lampetra fluviatilis - flodnejonöga NT  Säveån LST 
Petromyzon marinus - havsnejonöga EN  Säveån LST 
Salmo salar - lax N2000  Säveån LST 
S. trutta - havsöring  i Säveån LST 
 

RYGGRADSLÖSA DJUR 

Artnamn Röd- 
listad 

Signal- 
art m m 

Fyndlokal Källa 

Aphelocheirus aestivalis - vattenfis  i Säveån inom utredningsområdet MB07 
Oecetis notata  i Säveån inom utredningsområdet MB07 
Oulimnius troglodytes  i Säveån inom utredningsområdet MB07 
Psychomyia pusilla  i Säveån inom utredningsområdet MB07 
Stenelmis canaliculata – stor klobagge  i Säveån inom utredningsområdet MB07 
Valvata piscinalis  i Säveån inom utredningsområdet MB07 
 

 





RESULTAT VATTENBIOTOPER

Total areal (inkl dammar) (m2): 113570
Bredd exkl dammar (m) Medel:

Dammarnas längd (m):
Antal sträckor som utgörs av damm: 0

( %) Dammarnas yta (m2):

Max: 30 Min: 10

Bottenmaterial:

Lera (<0,02):

Substrat (mm): Längd med dominans (% av tot Areal med dominans (% av tot):

( %)

Sten (20-200): 870 18,4( %)

( %)

Grovdetritus:

12,5( %)

( %)

Sand (0,02-2): 1 770 37,5( %) 44 630 39,3( %)
Grus (2-20): 980 20,8( %) 23 690 20,9( %)

16 310 14,4( %)
Block (>200): ( %) ( %)

Vattenvegetation:

Total vegetationstäckning 1,9

Rotade och/eller amfibiska övervattensväxter 0,9
Flytbladsväxter och/eller friflytande växter: 0,2
Undervattensväxter med hela blad: 0,4
Undervattensväxter med fingrenade blad: 0,7
Rosettväxter: 0,2

Kuddliknande mossor:

0,0
Övrig algpåväxt: 0,8
Fontinalis eller liknande: 0,8

Trådalger:

0,0
Strömförhållande:
Strömtyp (m/s): Längd (m) med dominans (% av tot

Lugnflytande (<0,2) 1 010 21,4( %)
Svagt strömmande (>0,2): 2 490 52,8( %)
Strömmande (<0,7): 830 17,6( %)
Forsande (>0,7): 250 5,3( %)

Vattenföring vid inventeringstillfäl

5,0Ca: m3/s

Findetritus: 120 2,5( %) 3 600 3,2( %)

Häll (>4000): ( %) ( %)

Areal utan damma 113570

Bilaga 2

Urval: . Urvalet gjordes 2007-05-16.

Längdviktat medel:

0,8
1,2
0,5
1,4
1,3
1,7
1,3
0,0

Längd exkl sidofåror:

Längdviktat medel

1,6
2,1
1,1
0,4

1 150
120

1 200
240

970

24,4( %)
2,5( %)

( %)
25,4( %)
5,1( %)

( %)
( %)

20,6( %)
%)

Längd för tottäckning (% av tot):

Djup (inkl. dammar)
<0,5 m:
0,5-1,0 m:
>1 m:

590
3 170 67,2( %)

20,3( %)

Längd (m) och (%)

( %)

0,9
Medeldjup(Längdvikta

960

( %)
Dammarnas medelbredd (m):

Bredd inkl dammar medel
max:

24,1
30

Klass 0
Klass 1
Klass 2
Klass 3

760
3 760

200

16,1
79,7
4,2( )

(
(
( )

)
)

(Längdviktat 
medel) Längd med dom. (% av tot) samt längdviktat medel:

m

Vattendragets fallhöjd (m) Max Min
Vattendragets lutning (%)

OBS: Detta är endast rätt då urval skett på ett helt vattendrag

Djup ej angivet (antal sträckor och längd)

0

Total täckning ej angiven

0
antal längd

0Översv.skyddFr o m år 200

OBS! 
översv.sk. 
visar 0 
även om 
data 
saknas

Antal branter 0Fr o m år 200 Antal raviner: 0Fr o m år 200

Tot längd inkl sidofåror och dammar exkl sjöar (m): 4720



Öringbiotop:
Bedömning: Längd (m) (% av tot):

Lek, klass 0 770 16,3( %)
Lek, klass 1 1 820 38,6( %)
Lek, klass 2 720 15,3( %)
Lek, klass 3 1 410 29,9( %)

Areal (m2) inkl dammar (% av tot)

18 890 16,6( %)
45 560 40,1( %)
16 600 14,6( %)
32 520 28,6( %)

Uppväxt, klass 0 170 3,6( %)
Uppväxt, klass 1 2 420 51,3( %)
Uppväxt, klass 2 1 140 24,2( %)
Uppväxt, klass 3 990 21,0( %)

3 740 3,3( %)
61 350 54,0( %)
27 920 24,6( %)
20 560 18,1( %)

Ståndplats, klass 0: 110 2,3( %)
Ståndplats, klass 1: 2 840 60,2( %)
Ståndplats, klass 2: 920 19,5( %)
Ståndplats, klass 3: 850 18,0( %)

1 650 1,5( %)
67 640 59,6( %)
20 880 18,4( %)
23 400 20,6( %)

Vattendragets lopp:
Rakt (m): 2 460 Ringlande (m): 2 200 Meandrande (m): 35052,1( %) 46,6( %) 7,4( %)

Rensat / påverkat:
Typ av påverka

Torrfåra: 0
Antal platser:

Utfyllnad: 0
Översvämningsskydd: 0

Tot längd 
(m) (% av 

Kulverterat: 0

Typ av påverka

Försiktig rensning (1) 0
Antal platser

Kraftig rensning (2): 0
Omgrävd (3): 0

Tillrinnande diken 0
Tillr. täckdiken: 0
Tillr. avloppsrör: 2

Vattenuttag: 0
Korsande vägar: 4

Bland dikena bedöms erosionsrisk föreligga på 0 st

Bland dikena finns skyddszon på: 0 st

Bland dikena finns översilningsszon på: 0 st

Dikenas medelbredd respektive djup (m): resp

Skuggning:

Död ved:

Skuggning, klass 0: 150 3,2

Skuggning, klass 1: 2 770 58,7

Skuggning, klass 2: 1 800 38,1

Skuggning, klass 3:

Längd (m) med dominans (% av tot
( %)
( %)
( %)
( %)

Död ved, klass 0: 540 11,4

Död ved, klass 1: 4 180 88,6

Död ved, klass 2:

Död ved, klass 3:

Längd (m) med dominans (% av tot
( %)
( %)
( %)
( %)

Tot längd (m) (% av tot

( %)
( %)

( %)( %)

( %)

Längdviktat medel öringbiot

1,6

1,6

1,5

Längdviktat medel död ved, klass 0-3

0,9

Längdviktat medel skuggning, klass 0-3:

1,3

Antal diken per längdklass

0 1 2

Diken och täckdiken i påverkansklass 0-3, antal och (%
0 1 2 3

0

Lekbotten

Uppväxtområde

Ståndplats

0

0 0 0

( %) ( %)0 ( %)0 ( %)0 (

0 ( %) 0 ( %) 0 ( %) 0 ( %)

Antal / km
0,00
0,00
0,42

3
( %)

( %)

( %)

Längdviktat medelvärde (påverkan

Öringbiotop ej angiven (antal och längd)
0lek

uppv
ståndpl

0
0

Lopp ej angivet (antal och längd) 0

Bredd resp djup ej angivet (antal) Bredd
Djup

Längdklass ej angivet (antal)

0
0

0

Översvämningsskydd efter år 2000, se överst! (per vd)



Värdefulla strukturelement:
Tillr. vattendrag: 0

Ravin: 0
Brant strand: 0

Strömnacke: 3
Hölja: 5Sjöutlopp: 0

Sjöinlopp: 1

Korvsjöar: 0

Kvillområde: 0

Delta: 0
Nipa/brink/skredärr: 0

Utströmningsomr./källa: 0

Stenbro eller rest av: 0
Damm av sten: 1

Annan stensättning: 1
Sammanflöde: 0 Annan dammrest: 0

Annat (se protokoll): 0

Obs! Fr.o.m. år 2000 noteras 
ravin / brant i protokoll B. Endast 
data före år 2000 syns här!





RESULTAT STRANDBIOTOPER

Vattendragets total läng 4 720 Vilket ger en total längd på närmiljön o 9 480

Markanvändning i vattendragets omgivning (30-200 m):

BA (Barrskog):
Marktyp: Längd (m) klass3 (% av tot)

( %)
BL (Blandskog): 885 9,3( %)
L (Lövskog): 925 9,8( %)
K (Kalhygge): ( %)

Å (åker): 1 680 17,7( %)
Marktyp:

Ö (Öppen mark): 490 5,2( %)
V-tot (Våtmark): 0 0,0( %)

A (Artificiell): 2 670
0,0( %)

Markanvändning i vattendragets närmiljö (0-30 m):
Markanvändning / vegetationsty Längd (m) med dominan

S3-TOT (Gammelskog): 0,0( %)
S-TOT (Äldre produktionsskog): 0,0( %)
G-TOT (Yngre produktionsskog): 0,0( %)

S4-TOT (Övrig skog): 3 855 40,7( %)

Å2 (Åkermark som ej brukas): 0,0( %)

VM1 (Trädbevuxen mosse): 0,0( %)

K (Kalhygge): 0,0( %)

Å1 (Åkermark som brukas): 150 1,6( %)

R2-TOT (Ungskog): 0,0( %)

VK1 (Öppen, hävdad våtmark): 0,0( %)
VK2 (Öppen, ej hävdad våtmark): 0,0( %)
VK3 (Trädbevuxen våtmark): 0,0( %)

Urval Vattensystem:  (nr ). Urvalet gjordes 2007-05-16.

H (Hällmark): ( %) VK (Våtmark kärr):
28,2( %) 0,0( %)VM (Våtmark mosse):

VM2 (Öppen mosse): 0,0( %)

H (Hällmark): 0,0( %)

Lövskog tot:
3 855

40,7 %)(
m

m m

Bilaga 3

Längdviktat medelvärd
BAS3 (Gammelskog): 0,0( %)
BAS (Äldre produktionsskog): 0,0( %)
BAG (Yngre produktionsskog): 0,0( %)
BAR2 (Ungskog): 0,0( %)
BAS4 (Övrig skog): 0,0( %)

BLS3 (Gammelskog): 0,0( %)
BLS (Äldre produktionsskog): 0,0( %)

BLR2 (Ungskog): 0,0( %)
BLG (Yngre produktionsskog): 0,0( %)

BLS4 (Övrig skog): 0,0( %)

LS3 (Gammelskog): 0,0( %)
LS (Äldre produktionsskog): 0,0( %)
LG (Yngre produktionsskog): 0,0( %)

LS4(Övrig skog): 3 855
0,0( %)LR2 (Ungskog):

40,7( %)

0,0

Barrskog tot:

0,0%)(
m

Blandskog

0,0 %)(
m

Åkermark tot:
150 1,6 %)(

Våtmark tot:
0

0,0 %)(
m

0,0

0,1
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1,7
0,0
0,0
0,5
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Längdviktat medel

0,0
0,3
1,2
0,0
0,0

1,0
0,9
0,0

0,0
0,01,8

0,0
Längdviktat medel:

0,0

Längdviktat medel:

2,2

Längdviktat medel:

0,1

0,0

Längd (m) klass3 (% av tot)

Uppdelad våtmark (inte alltid genomfört):

medel:

(% av tot)

Längdviktat

Längdviktat
medel:

Längdviktat
medel:

100,0( %)
(% av skogen, ej K)

0,0( %)
0,0( %)
0,0( %)
0,0( %)

m



Ö1 (Hävdad öppen mark): 1 940 20,5( %)
Ö2 (Igenväxande öppen mark): 700 7,4( %)

A1 (Tomtmark): 0,0( %)
A2 (Väg): 675 7,1( %)
A3 (Industri): 950 10,0( %)
A4 (Tätort/bebyggelse): 0,0( %)
A5 (Övriga, ej hårdgjorda ytor): 0,0( %)

Summa naturliga vegetationstyper (Hit 
räknas S3, S, G, R2, S4, H, Ö1, Ö2, 
VK1, VK2, VK3, VM1 samt VM2): 6 495 68,5( %)

Summa onaturliga markslag (Hit 
räknas K, Å1, Å2  samt A1 - 5): 1 775 18,7( %)

Skyddszon:
Vid onaturliga markslag: Längd (m) (% av tot):

Skyddszon 1 (bredd 3-10m): 1 400 14,8( %)
Skyddszon 2 (bredd 11-30m) 3 640 38,4( %)
Skyddszon 3 (bredd >30m): 3 690 38,9( %)

2,1 (klass 0 - 3)

Längdviktat medelvärde:

Vid skogsmark (som kan 
komma att avverkas): Längd (m) (% av tot):

Skyddszon 1 (bredd 3-10m): ( %)
Skyddszon 2 (bredd 11-30m) ( %)
Skyddszon 3 (bredd >30m): ( %)

(klass 0 - 3)

Längdviktat medelvärd

Skuggning:

(klass 1 - 3)

Längdviktat medelvärd

Möjligt att förbättra (%)

2 820,0 m 29,7( %)

Skuggning 1 (dålig): ( %)
Skuggning 2 (mindre bra): ( %)
Skuggning 3 (bra): ( %)

Skuggning 0 (saknas/obetydl) ( %)

2,0

Buskskikt:

(klass 1 - 3)

Klass: Längd (m) (% av tot):

Buskskikt klass 1 (sparsamt): 2 715 28,6( %)
Buskskikt klass 2 (måttligt): 1 215 12,8( %)
Buskskikt klass 3 (rikligt): 4 510 47,6( %)

Längdviktat medelvärde:
Buskskikt klass 0 (saknas): 1 040 11,0( %)

0,3

Vattennära zon:

(klass 1 - 3)

Klass: Längd (m) (% av tot):

Vattennära zon klass 1 (liten): 2 030 21,4( %)
Vattennära zon klass 2 (måttligt) 260 2,7( %)
Vattennära zon klass 3 (stor): ( %)

Längdviktat medelvärde:
Vattennära zon klass 0 (saknas) 7 190 75,8( %)

Skyddszon 0 (bredd 0-3m): 750 7,9( %)

Skyddszon 0 (bredd 0-3m): ( %)

Längd skogsmark som kan 
avverkas (m):

0

Öppen mark tot:
2 640 27,8%)(m

Artificiell mark tot
1 625

17,1 %)(
m

Total längd onaturliga 
markslag (skyddszon 0-3) 
(m):

9 480

0,8
0,4

0,1
0,5
0,4
0,1
0,0

1,2

1,1

Längdviktat
medel:

Längdviktat
medel:

Skuggning ej angiven (antal och längd) 42 9 480

Zon ej angiven (antal och längd) 0

Buskskikt ej angivet (antal och längd) 0

Zon onaturlig ej angiven (antal och längd)
0

0

Zon skogsmark ej angiven (antal och längd)

18

3 855

st

m
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