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VI SKALL STRÄVA EFTER
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!
För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva.
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag,
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.
Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av miljö- och klimatnämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer
uppfattas som goda förebilder.
Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan.
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp.
Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete.
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan.
Bli ledande
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra.
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete.
Samarbete med andra
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer.
Vi själva som resurs
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
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Förord
Som en del av arbetet med att kartlägga känsliga och skyddade arter samt
naturmiljöer i Göteborgs kommun, har miljöförvaltningen gett Pro Natura i
uppdrag att inventera sumpskogar och lundar under 2012.
Inventeringsurvalet utgick främst från områden som inte inventerats tidigare
eller från områden som undersöktes för 20-30 år sedan. Till viss del valdes
också områden som löper risk för framtida exploatering.
När det gäller sumpskogar gjordes en första totalkartläggning av kommunen
under 2005. Då gjordes en sammanställning av tidigare utförda inventeringar
(våtmarksinventeringen, länsstyrelsen 1982 och sumpskogsinventeringen,
dåvarande skogsvårdsorganisationen 1990-1998) samt objekt från
fastighetskontorets skogsbruksplan. Eftersom ingen fältinventering utfördes har
det sedan dess funnits ett stort behov av att fältbesöka och naturvärdesbedöma
dem.
Lundar har delvis inventerats tidigare, framförallt vid inventering av
ädellövskog, eftersom vissa typer av ädellövskog också faller in under
definitionen av lövlund. De områden som valdes ut till 2012 års inventering var
framförallt dem som inte inventerats sedan 1986 (ädellövinventeringen,
länsstyrelsen) eller som pekats ut som nyckelbiotoper under 1990-talet.
Inventeringen visar att det både finns sumpskogar och lundar i Göteborgs
kommun som har ett mycket högt eller högt naturvärde. Av de 4 områden som
bedömts ha mycket högt naturvärde, är endast ett av dem skyddat i juridisk
mening. Skogsmiljöerna som ingår i inventeringen verkar inte hotas av
skogsbruk i så stor utsträckning, däremot kan sjukdomar som almsjuka och
askskottssjuka utgöra hot. Ett annat hot kan vara utbyggnadsplaner på kort och
lång sikt.
Inventeringsarbetet och framtagningen av rapporten har utförts av Ola
Bengtsson och Thomas Appelqvist, Pro Natura. Alla artfynd som har gjorts i
samband med inventeringen har rapporterats till Artportalen, den nationella
databasen för artobservationer.
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Sammanfattning
I syfte att få en bättre bild av förekomsten av värdefulla sumpskogs- och
lundmiljöer inventerade Pro Natura, på uppdrag av Göteborgs stad, drygt 100
stycken skogsområden bestående av antingen sumpskogs- eller lundmiljöer.
Urvalet baserades på två huvudkriterier: skogar som antingen fältbesökts för
mer än 10 år sedan eller inte fältbesökts överhuvudtaget eller skogar belägna i
regioner som på ett eller annat sätt ofta kommer i fråga vid olika typer av
exploatering. Merparten av de undersökta områdena är därför belägna i de
nordöstra delarna av kommunen samt på norra delen av Hisingen. Urval gjordes
utifrån tidigare inventeringar av nyckelbiotoper, objekt med naturvärden,
ädellövskog, sumpskog, våtmarker samt från grön skogsbruksplan. Samtliga
objekt fältbesöktes, beskrevs och bedömdes utifrån ett naturvärdesperspektiv.
Totalt inventerades 102 objekt. Av dessa var 62 sumpskogar och 40 lundar. Då
urvalet gjordes från olika källor framkom ett visst överlapp av områden. Vid
redovisning och beskrivning var det därför lämpligt att slå ihop en del områden
till större enheter. Under objektsbeskrivningar nedan beskrivs därför 98 stycken
objekt. Av de inventerade objekten bedömdes 4 stycken hysa mycket höga
naturvärden (klass 1), 33 bedömdes hysa höga naturvärden (klass 2), 52
bedömdes hysa måttliga naturvärden (klass 3) och 9 stycken bedömdes hysa
begränsade naturvärden (klass 4).
Två typer av skogsmiljöer var dominerande bland de undersökta objekten:
fuktiga skogar i bäckraviner på leriga jordar och sumpskogar med björk och
barrträd på magra, fuktiga marker. Flertalet av objekten i båda kategorierna har
ett förhållandevis ungt trädskikt och i dagsläget begränsade naturvärden. Båda
typerna av miljöer producerar död ved, hålträd och andra liknande strukturer
relativt snabbt jämfört med många andra skogstyper (inom 50-100 år). Detta
innebär att skogar av dessa båda typerna kan utgöra ett viktigt framtidskapital
om de lämnas. Det kan exempelvis vara lämpligt att inkludera dessa skogstyper
i gröna kilar intill tätortslandskapet eller i grönområden intill bostadsområden.
Inga av de skogstyper som inventerades bedömdes ha ett stort skötselbehov i
dagsläget. Viss vaksamhet bör dock iakttas när det gäller uppslag av gran eller
bok i ekmiljöer där höga värden är knutna till ekarna.
Skogsmiljöerna som ingår i inventeringen verkar inte hotas av skogsbruk i så
stor utsträckning. Endast ett fåtal objekt hade exempelvis påverkats av
avverkning eller storskalig gallring. Däremot kan sjukdomar som almsjuka,
askskottssjuka och al-phytophtera utgöra hot mot de leriga bäckdalgångarna på
sikt. Samtliga dessa sjukdomar orsakas av svampar eller svampliknande
organismer. Almsjuka sprids med skalbaggar, askskottsjukan är vindspridd
medan al-phytophtera sprids i vatten. För att undvika spridning av alphytophtera finns det fog att vara mycket restriktiv med körning av
skogsmaskiner i värdefulla bäckraviner. Maskiner kan dels transportera
sjukdomen från ett bestånd till ett annat och dessutom skapa spridningsvägar
inom bestånden genom körspår.
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Inledning
Allt inventeringsunderlag är i någon mån färskvara. För vissa typer av
inventeringar, exempelvis inventering av ängs- och hagmarker, kan underlaget
relativt snabbt relativt snabbt bli inaktuellt. Upphörd hävd och fem års
igenväxning kan dramatiskt ändra ett områdes naturvärden. Kunskapsunderlag
för skogsmiljöer kan också snabbt bli inaktuellt om de omfattas av
skogsbruksåtgärder eller olika exploateringsföretag. I syfte att få en bättre bild
av förekomsten av värdefulla sumpskogs- och lundmiljöer initierade därför
Göteborgs Stad ett projekt som avsåg att inventera ett antal skogsområden som
visserligen tidigare omfattats av inventeringar men där inventeringsunderlaget i
de flesta fall var mellan 20 och 30 år gammalt. Vissa av sumpskogsmiljöerna
hade dessutom främst inventerats med hjälp av flygbild och inte överhuvudtaget
fältbesökts.
Inventeringsarbetet genomfördes av Ola Bengtsson och Thomas Appelqvist, Pro
Natura.

Sumpskogar och lundar
Inventeringen skulle omfatta skogsmiljöer som kan karakteriseras som
sumpskogar eller lundar. Nedan följer en kort beskrivning av dessa båda
begrepp.
Sumpskog är definitionsmässigt ett relativt okomplicerat begrepp. Här avses
trädklädda miljöer på fuktig mark. Enligt Skogsstyrelsens rapport från den
sumpskogsinventering som genomfördes under 1990-talet definieras sumpskog
på följande sätt:
”Sumpskog innefattar all trädbärande mark med minst 30% krontäckning, där
träden (i moget stadium) har en medelhöjd av minst 3 meter på fuktig eller blöt
mark och där täckningsgraden, på fuktig mark, av befintligt fält- eller
bottenskikt till minst 50% utgörs av hydrofila (fuktighetskrävande) arter.
Bottenskiktets vanligaste hydrofila arter utgörs av s.k. sumpmossor d.v.s. de
flesta vitmossor (Sphagnum sp), björnmossor (Polytrichum sp) eller s.k.
brunmossor (Scorpidium sp etc)”.
Ur denna definition kan man utläsa att sumpskogar enligt denna definition kan
har ganska olika utseenden. I magra miljöer där vitmossor eller björnmossor är
vanliga har man oftast ett trädskikt som domineras av barrträd eller björk.
Fältskiktet består i sådana miljöer oftast av ris som lingon, blåbär eller odon. I
miljöer där de så kallade brunmossorna (ett heterogent begrepp som omfattar
flera olika släkten av mossor som gärna växer i rikkärr och andra våtmarker
med högre pH) dominerar har man en rikare jordmån och oftast ett trädskikt
som domineras av lövträd som klibbal eller kanske ask och alm. De ekologiska
förutsättningarna i dessa båda typer av sumpskogar skiljer sig naturligtvis
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kraftigt åt liksom förekommande värden, markanvändningshistoria och
skötselaspekter.
Begreppet lund är lite vagare och lite mer otydligt som naturvårdsbegrepp. I
normalt svenskt språkbruk används ordet lund i betydelsen mindre
lövskogsdunge. Enligt SAOL definieras lund som ”mindre, sluten lövskog,
vanl. inte planterad, men ändå med parkliknande karaktär”. Ibland ges
begreppet en religiös betydelse, exempelvis i offerlund eller minneslund. Ordet
anges komma från fornnordiskan men den exakta betydelsen anses oklar. I
fornengelska förekommer ordet lund (eller lound, lownde), importerat med
hjälp av vikingar, i samma betydelse (Rackham 1986). I mer
naturvårdsinriktade publikationer läggs normalt in en mer specifik betydelse.
Här refererar begreppet lund till en lövskog som domineras av ädla lövträd, ofta
på lite rikare jordar och gärna med ett buskskikt som består av hassel. I
Nationalencyklopedins nätupplaga ges följande definition; ”lund, mindre
lövskogsområde, typiskt med s.k. ädla lövträd (bl.a. ask, alm, lind och ek) och
ett välutvecklat buskskikt med bl.a. hassel och hagtorn”. I arbetet ”Sydsvenska
lövskogar och andra lövbärande marker” har man gjort en grundlig genomgång
och typifiering av olika typer av svenska lövskogsmiljöer. Här skiljer man
exempelvis på ask-almlund, blandädellövlund och ek-hassellund (Andersson
och Löfgren 2000). Gemensamt för dessa är att de är lövskogsmiljöer på rikare
marker, många av dem med ett förflutet som slåttermarker långt tillbaka i tiden
och att de har en örtrik flora. Man talar ofta i naturvårdssammanhang om
lundflora och menar då god förekomst av arter som blåsippa, gulsippa, vårärt,
olika arter av nunneört, desmeknopp och tandrot. Lundar finns till största delen
på frisk mark men fuktiga avsnitt kan också förekomma.
Av ovanstående beskrivningar framgår att det kanske inte alltid är kristallklart
om ett visst skogsbestånd är en lund, en sumpskog eller kanske båda. I den
inventering som redovisas i denna rapport har syftet varit att uppdatera
informationen om specifika skogsbestånd. Definitionsfrågor har därmed fått
underordnad betydelse. Flera av regionens skogsmiljöer är exempelvis belägna i
leriga bäckraviner som har vissa drag gemensamt med både lundar och
sumpskogar.

Metodbeskrivning
Enligt uppdragsbeskrivningen skulle 60 stycken sumpskogar och 40 stycken
lundmiljöer inventeras. Urval av dessa gjordes till största delen av Göteborgs
Stad utifrån ett behovsrelaterat perspektiv. Ett kriterium vid urvalet var att man
ville inventera skogsmiljöer som antingen fältbesökts för mer än 10 år sedan
eller inte fältbesökts överhuvudtaget. Ett annat kriterium vart att skogsmiljöerna
skulle vara belägna i regioner som på ett eller annat sätt ofta kommer i fråga vid
olika typer av byggnationer och liknande. Merparten av de undersökta
områdena är därför belägna i de nordöstra delarna av kommunen samt på norra
delen av Hisingen. Urval gjordes utifrån följande inventeringsunderlag:
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
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 Nyckelbiotopsinventeringen och inventering av objekt med naturvärde
(merparten av fältarbetet genomfördes i början och mitten av 1990-talet)
 Ädelövskogsinventeringen (genomfördes 1986 men flera av skogsobjekten
har därefter besökts. Dessa valdes dock bort)
 Sumpskogsinventeringen (genomfördes under 1990-talet men endast en
mindre del av avgränsade ytor fältbesöktes)
 Våtmarksinventeringen (genomfördes i början på 1980-talet men endast en
mindre del av avgränsade ytor fältbesöktes)
 Grön skogsbruksplan (upprättades 1999).
Lundmiljöerna valdes i första hand från de både förstnämnda källorna och
sumpskogarna från de övriga.
Då urvalet väl var gjort genomfördes en fältinventering av utvalda områden.
Fältblanketter togs fram, en för lundmiljöer och en något modifierad för
sumpskogar. Båda fältblanketterna presenteras i bilaga 2 tillsammans med en
utförlig manual över hur fältarbetet genomfördes. Under fältarbetet togs
dessutom representativa fotografier på de inventerade områdena. Dessa
redovisas dock inte i nedanstående rapport. I den mån skogsområden omfattats
av avverkningar eller andra exploateringsföretag justerades gränser i ett digitalt
kartskikt.
Arbetet redovisades i rapportform (denna rapport) med kartor över undersökta
områden. Vidare redovisades tagna fotografier och digitala kartskikt separat.
Rödlistade arter rapporterades in till Artportalen. Samtliga ifyllda fältblanketter
redovisades separat till uppdragsgivaren.

Syntes av resultatet
Klassificering
Totalt inventerades 102 objekt. Av dessa var 62 sumpskogar och 40 lundar. Då
urvalet gjordes från olika källor framkom ett visst överlapp av områden. Vid
redovisning och beskrivning var det därför lämpligt att slå ihop en del områden
till större enheter. Under objektsbeskrivningar nedan beskrivs därför 98 stycken
objekt.
Av de inventerade objekten bedömdes 4 stycken (4 %) ha mycket höga
naturvärden (klass 1). Dessa är Åravin vid Hög, Bergbrant öster om Hög,
Bergbranter vid Hakered samt Haga Å. Brantskogarna vid Hakered omfattas
redan av reservatsskydd och ingår i det relativt nybildade naturreservatet
Göddered-Hakerd. Övriga tre områden är inte skyddade i dagsläget men
naturvärdena är av sådan karaktär att någon typ av skydd eller annan typ av
insats från naturvårdande myndigheter skulle vara motiverat. Haga Å ligger
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precis i kanten av Sandsjöbacka naturreservat men utanför gränsen. Här
förekommer en intressant flora av vedsvampar. De båda områdena vid Hög på
norra delen av Hisingen har också sådana värden att någon typ a skyddsform är
motiverat. Bäckravinen och intilliggande brantmiljöer utgör landskapliga
element av mycket stora värden och förstärker generellt naturvärdena i på norra
Hisingen.
33 skogsområden (33%) bedömdes hysa höga naturvärden (klass 2). Denna
andel är relativt hög om man jämför med fullskaliga tematiska inventeringar där
andel områden som bedöms ligga i naturvärdesklass 2 ofta är lägre. Sannolikt
berör den höga andelen på att urvalet delvis gjorts med
nyckelbiotopsinventeringen som underlag. De objekt som klassificerats som
nyckelbiotop har ju definitionsmässigt förhöjda naturvärden och detta får
därmed genomslag i resultatet. De skogsområden som bedöms hysa höga
naturvärden blir sällan föremål för områdesskydd eller andra formella åtgärder
från naturvårdande myndigheter såvida de inte ingår i ett större landskapligt
sammanhang. Icke desto mindre kan dessa områden – tillsammans med andra
ytor identifierade i andra sammanhang med liknande naturvärden – sägas utgöra
bulken i det naturvårdskapital som kommunen förvaltar. Dessa områden
härbärgerar arter och ekosystem som av olika skäl har svårt att överleva eller
fungera tillfredsställande i vardagslandskapet. Det är därför viktigt att dessa
områden i så stor utsträckning som möjligt undantas från byggnation eller andra
typer av anläggningsarbeten, kraftiga skogsbruksåtgärder och liknande.
52 skogsområden (52 %) bedömdes hysa måttliga naturvärden (klass 3).
Merparten av de skogar som bedömdes tillhöra denna naturvårdsklass utgörs av
relativt unga skogsbestånd som ännu saknar flera av de strukturer och
ekosystemfunktioner som är kopplade till mogna ekosystem. Detta betyder inte
att de undantagslöst är ointressanta. Skogar av detta slag kan exempelvis ha
höga rekreationsvärden om de är belägna i områden med höga besökarantal. De
kan också ha en strukturell funktion i landskapet som gör att dess värde är
högre sett i ett större sammanhang. En ung sumpskog intill en öppen våtmark
kan exempelvis utgöra ett viktigt tillhåll för fågellivet och på samma sätt kan en
ung skogsdunge i odlingslandskapet eller en lövdunge i ett barrdominerat
landskap ha andra värden än de som direkt är kopplade till skogsbeståndets
interna värden. Skogsmiljöer i denna naturvärdesklass kan utgör också viktiga
ytor inför framtiden och kommer på sikt att utveckla högre naturvärden om
omständigheterna runtomkring så tillåter.
9 områden bedömdes hysa begränsade naturvärden (klass 4). Här är det ofta
fråga om mycket unga successionsstadier eller skogsbestånd som påverkats
mycket kraftigt av skogsbruk, vägar, bebyggelse eller liknade.

Naturtyper
När det gäller naturtyper har inventeringen till mycket stor del omfattat två
typer av skogsmiljöer. Den ena är fuktiga skogar i bäckraviner på leriga jordar
och den andra är sumpskogar med björk och barrträd på magra, fuktiga marker.
Flertalet av objekten i båda kategorierna har ett förhållandevis ungt trädskikt
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och i dagsläget begränsade naturvärden. Ofta finns det dock inte något större
tryck från skogsbruket att nyttja denna typ av mark (se dock under hot nedan).
Nettot är ofta för litet i förhållande till skogsbruksinsatserna. Båda typerna av
miljöer producerar dessutom död ved, hålträdsmiljöer och andra liknande
strukturer relativt snabbt jämfört med många andra skogstyper (inom 50-100
år). Detta innebär att skogar av dessa båda typerna kan utgöra ett viktigt
framtidskapital om de lämnas. Det kan exempelvis vara lämpligt att inkludera
dessa skogstyper i gröna kilar intill tätortslandskapet eller fungera som
grönområden intill bostadsområden.

Skötselaspekter
Merparten av naturvärdena i de olika typer av skogsmiljöer som inventerats är
kopplade till förekomst av åldriga träd, död ved och kanske markförhållande
och hydrologi. Dessa faktorer är som regel inget som man i någon större
omfattning försöker påverka med skötselinsatser. I vissa fall är värdena
kopplade till förekomst av ett eller flera särskilda trädslag. Om kraftiga
förändringar i trädslagssammansättning kan förväntas och dessa ses som ett
problem kan det vara motiverat med olika skötselåtgärder. I merparten av de
leriga bäck- eller åravinerna är värdena ofta knutna till ask, alm eller klibbal.
Dessa trädslag verkar föryngra sig väl. Särskilt gäller detta ask men då både ask
och alm är utsatta för vissa hot (se nedan) kan förskjutningar mellan dessa
trädslags proportioner möjligen ske. Däremot verkar inte gran – ett trädslag som
i vissa lövskogsmiljöer utgör ett hot – var särskilt konkurrenskraftig i dessa
miljöer. Dessa miljöer är därför förmodligen inte i behov av särskilt riktade
insatser i dagsläget.
I magra sumpskogar med björk och barrträd kan man tänka sig att granen i vissa
lägen kan konkurrera ut både tall, björk och andra lövträd. Som regel omfattas
dessa miljöer av störningar i form av både storm- och vattenstörningar. Detta
har en tendens att hålla granen i schack. Dessutom är granen i dessa miljöer lika
mycket (eller kanske mer) en tillgång som ett hot. Inte heller i dessa miljöer
finns därför behov av särskilda insatser i nuläget.
I magra ekmiljöer kan det ibland uppstå problem med inträngande gran och
ibland även bok. Både bok och gran föryngrar sig väl i relativt skuggiga miljöer
medan ek och tall då får det svårare. Däremot är både ek och tall bättre på att
tolerera torkstress vilket gör dem konkurrenskraftiga i mycket torra situationer.
Inga av de områden som inventerats inom detta projekt verkade visa denna typ
av problematiska tendenser men viss vaksamhet för detta inför framtiden kan
vara befogat.

Hot
Skogsmiljöer i storstadsområden är som regel generellt hotade av byggnation,
anläggande av vägar, järnvägar, cykelleder, ridstigar och liknande. Denna typ av
hot kan påverka naturvärden i det enskilda objektet men med balanserad
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planering kan man undvika att värden i hela landskapsutsnitt påverkas alltför
kraftigt. I fuktiga och våta miljöer är detta hot möjligen lägre eftersom
anläggningsarbeten är lite mer komplicerat att genomföra på denna typ av mark.
Skogsbruk utgör också ett generellt hot mot skogsmiljöer av olika slag men av
de områden som inventerats i detta projekt är det ändå relativt få som verkar
löpa risk för direkt och kraftig påverkan från skogsbruksåtgärder. Fuktiga och
blöta miljöer kan dock löpa risk att påverkas negativt antingen genom kraftigt
skogsbruk i omkringliggande mark med klimatisk påverkan som följd eller
genom körning av tunga skogsmaskiner i blöta områden som leder till
hydrologisk påverkan.
I leriga bäckmiljöer med klibbal, ask och alm har vi däremot ett annat,
krypande men mera oroande hot. Både ask, alm och klibbal är utsatta för hot
från växtsjukdomar som på sikt kan få mycket stora konsekvenser för
naturvärdena i dessa miljöer. Almsjukan har i regionen varit känd sedan länge.
Den har redan slagit ut stora delar av almpopulationen men fickor med
förekomster finns fortfarande kvar. Det är väl tyvärr inte troligt att dessa är
resistenta utan det är väl mer än tidsfråga men vissa landskapsutsnitt verkar av
olika skäl mindre attraktiva eller svåra att nå för almsplintborren som sprider
sjukdomen. Under de senaste åren har Sverige dessutom drabbats av en ny
trädsjukdom – askskottssjukan. Denna österifrån invandrade företeelse orsakas
också av en svamp som drabbar först och främst nya skott. Angrepp leder då till
att de unga grenskotten dör av. En stor mängd askar i Sverige är angripna men
vi vet inte ännu hur sjukdomsförloppet kommer att utvecklas eller hur många
träd som kommer att dö. Sjukdomens ekologi är inte helt kartlagd ännu men på
många håll avråder man från exempelvis plantering och hamling av ask. Här
kan det vara befogat med en viss vaksamhet eller aktiv uppföljning av hur
askskottssjukan utvecklas i kommunen. En annan sentida företeelse är en
sjukdom på klibbal (och även gråal) som orsakas av en svampliknande
organism tillhörande släktet Phytophtera. Denna sjukdom sprids via vattendrag
och har sedan upptäckten i Säveån 1997 spritt sig i vattendrag i Bohuslän,
Halland och Skåne. Angripna alar dör och större avsnitt längs vattendrag verkar
kunna påverkas. Då denna sjukdom till skillnad mot askskottssjuka och
almsjuka, sprids med vatten finns det fog att vara mycket restriktiv med körning
av skogsmaskiner i värdefulla bäckraviner. Maskiner kan dels transportera
sjukdomen från ett bestånd till ett annat och dessutom skapa spridningsvägar
inom bestånden genom körspår.
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Objektbeskrivningar
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07B 3h 52 Bergbrant öster om Vråssered
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1993-11-02
Area: 1,10 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna lövskogsbrant är belägen strax nordost om Vråssered i kommunens
noröstra del. Trädskiktet är till största delen medelålders och domineras av ask,
ek och asp. Andra förekommande trädslag är alm och lönn samt klibbal, björk
och sälg. Död ved förekommer i måttlig omfattning främst i form av lågor från
asp, ek och björk. Högstubbar och torrträd av dessa trädslag förekommer också
men i mindre omfattning. Något träd med bohål finns också.
Skogen är belägen i ett kuperat område med gott om västvända lodytor och
bergväggar. En mindre bäck rinner genom området och bildar i ett avsnitt en
mindre fors. Som en konsekvens av detta är delar av skogen belägen i ett
mikroklimat med jämn och hög fuktighet. På vissa träd kan man därför hitta
klippfrullania Frullania tamarisci och på en del lågor växer långfliksmossa
Nowellia curvifolia. På bergväggarna i fuktiga avsnitt finns en typiskt
västsvensk mossflora med arter som äppelmossa Bartramia pomiformis,
nervveckmossa Diplophyllum albicans och blocktrappmossa Anastrophyllum
saxicola. En äldre brukningsväg leder genom området och i kanterna mot den
öppna marken finns ställvis brynmiljöer främst bevuxna med unga lövträd.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Vattenfall/mindre fors, Sumphål/kärr, Lodyta V, Bergvägg V,
Skogsbryn/brynvegetation, Träd med bohål.
Signalarter
Frullania tamarisci, Nowellia curvifolia, Ulota crispa
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Naturvärdena är i dagsläget främst kopplade till bäckmiljöer samt bergväggar
och lodytor belägna i ett fuktigt mikroklimat. Trädskiktet kommer på sikt att
åldras och därmed finns en god utvecklingspotential. Objektet bedöms hysa
höga naturvärden (klass 2).
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07B 3h 53 Lövskog öster om Vråssered
Tidigare inventerad som: Objekt med naturvärde 1993-11-02
Area: 0,7 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sekundära lövskog är belägen i en svag västsluttning strax intill
Vråssered. Trädskiktet utgörs främst av medelålders ek och asp medan lönn
björk och sälg förekommer som mindre inslag. Död ved förekommer i liten
omfattning och främst som lågor av asp, björk och ek Skogen är av
karakteristisk hedtyp med blåbär och andra ris som dominanter i fältskiktet och
ymniga snår av kaprifol i buskskiktet. Västvända, låga lodytor förekommer här
och var som strukturella inslag och enstaka hålträd står också att finna. Intill
bebyggelse och odlingsmark i väster har mindre röjningar genomförts.
Nyckelelement
Lodyta V, Träd med bohål.
Signalarter
Nowellia curvifolia
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en medelålders sekundär hedlövskog med viss förekomst av
död ved. Här finns p sikt en god utvecklingspotential för framtida naturvärden
kopplade till västsvenska hedekskogar. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).
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SKsu 148 Bäckdal vid Stenared
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 3,94 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog, belägen i en bäckdal strax öster om Stenared, består av två
relativt olika delar. Den sydöstra delen består av en sluten, obetad klibbalskog
med ett medelålders trädskikt. Inslag av björk och asp förekommer också. Död
ved förekommer i viss omfattning, främst i form av lågor och enstaka
högstubbar av klibbal och björk En del av lågorna är vindfällen med mindre
rotvältor. Skogen är belägen på leriga sediment och intill bäcken finns
översilade ytor. I bäckdalens kanter finns ibland blockrika miljöer.
Den nordvästra delen består av en relativt öppen och betad del där trädskikt
främst förekommer som enstaka träd eller mindre dungar. Även här är klibbal
och björk vanliga trädslag men här finns också enstaka bokar och någon ek.
Även den betade marken är belägen på leriga jordar och gräsmarksfloran
därmed relativt artfattig.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Blockrik mark, Träd med bohål.
Signalarter
Nowellia curvifolia
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgör ett gott exempel på klibbalskog i leriga bäckraviner. I takt med att
trädskiktet åldras och mängden död ved utvecklas finns goda möjligheter att
skogen på längre sikt kan utveckla höga naturvärden. Hydrologiska ingrepp
saknas och nyttjandetrycket ur ett skogsbruksperspektiv bedöms i dagsläget
som relativt lågt. Objektet bedöms hysa måttliga naturvärden (klass 3).

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
15

Sumpskogar och lövlundar i Göteborgs kommun - R:2013:5

SKsu 145 Sumpskog söder om Småkulla
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 9,58 ha
Inventerad 2012 som: sumpskog
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en tydligt markerad trerrängspricka strax söder
om Småkulla, en spricka som löper längs en stor del av Olofstorps östra utkant.
Trädskiktet i skogen domineras av gran och björk och merparten av träden är
medelålders. Enstaka äldre träd förekommer. Död ved förekommer i måttlig
omfattning främst som björk- eller granlågor i klenare dimensioner. Enstaka
björkhögstubbar finns också. Jordmånen i dalgången är torvig och blåtåtel
dominerar över stora delar. Längst i norr byter dalgången karaktär något och här
finns mer ek på lite rikare jordar samt en del fastmarkspartier. Kärrytor finns i
en stor del av dalgången och längs kanterna, särskilt den västra, finns
östvettande lodytor som vetter åt öster. I norr finns dessutom en mindre bäck.
Moss- och lavfloran består främst av vanliga arter knutna till sumpskogar på
fattig mark. Långsfliksmossa Nowellia cuvifolia förekommer allmänt på lågor.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr, Lodyta O, Hällmarker, Stenmur.
Signalarter
Nowellia curvifolia
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Sumpskogen i terrängsprickan verkar spontant uppkommen och i dagsläget
saknas ingrepp i skogen. En snitslad led finns dock vilket kan indikera
planerade skogsbruksaktiviteter. Området har viss betydelse som
rekreationsområde för boende i Olofstorp. Den framtida potentialen för
utveckling av naturvärde bedöms som mycket god om skogen inte påverkas av
skogsbruksåtgärder och hydrologiska ingrepp. Objektet bedöms i dagsläget
hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 032 Sumpskog 300 m ost om Horssöcket
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom sumpskogsinventeringen, SVS,
1990-1998.
Area: 1,58 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en mindre terrängsvacka mellan Olofstorp och
tjärnen Horssöcket. Trädskiktet är relativt ungt och domineras av gran och
björk. Även tall förekommer relativt vanligt medan asp och björk finns som
mindre inslag här och var. Död ved förekommer i måttlig omfattning främst
som högstubbar och lågor av björk i klena till medelgrova dimensioner samt
stormfälld gran i samma dimensioner. Långfliksmossa Nowellia curvifolia är
relativt allmän på lågorna En mindre bäck rinner genom svackan och intill
denna finns bitvis fina mossmiljöer med svällande tuvor av stor tujamossa
Thuidium tamariscinum, fickpellia, Pellia epiphylla och vitmossor Sphagnum
spp.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr.
Signalarter
Nowellia curvifolia
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
I dagsläget finns vissa naturvärden knutna till bäckmiljöerna i området.
Trädskiktet är relativt ungt men på längre sikt finns god utvecklingspotential
om området inte påverkas av skogsbruksåtgärder, dikning och liknande.
Sumpskogen har också ett viss rekreationsvärde för boende i området. Objektet
bedöms i dagsläget hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 172 Sumpskog ost om stenbrottet i Rågården
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 3,12 ha
Naturvärdesklass 2012: 4
Beskrivning
Strax söder om bebyggelsen i Knipared och öster om ett större stenbrott finns
denna sumpskog i en svag terrängsvacka. Trädskiktet är ensartat och domineras
av ung till medelålders björk. Inslag finns av tall och gran i samma åldrar. Död
ved förekommer endast i mycket liten omfattning. Nyckelelement saknas i stor
omfattning. Omgivningarna består av kraftigt skogsbrukspåverkade granskogar.
Nyckelelement
Rotvältor
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Sumpskogen är ensartad och med låg strukturell diversitet. Framtidspotentialen
för utvecklande av naturvärden bedöms som måttlig till låg. Objektet bedöms i
dagsläget hysa begränsade naturvärden (klass 4).

SKsu 173 Sumpskog sydost om Tyrsjön
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 13,52 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Detta utsträckta sumpskogsbestånd är beläget i ett antal svagt markerade
terrängsvackor sydost om den lilla tjärnen Tyrsjön. Trädskiktet domineras över
stora delar av ung till medelålders björk och tall. I sydost är tallen ensam
dominant medan granen tar över som dominerande trädslag i sydost. Här finns
en hel del fastmarkspartier Även i dessa delar är träden unga till medelålders. I
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objektets ostligaste del finns en tallmosse och här dominerar klen tall men
förmodligen är dessa träd också medelålders. Död ved förekommer i liten
omfattning. Blåtåtel utgör dominanten i fältskiket över stora arealer även om ris
är lite vanligare i söder. På tallmossen dominerar vitmossor, tuvull och annan
mossevegetation. Strukturellt är sumpskogen relativt homogen med endast få
nyckelelement.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Tunt jordtäcke, Hällmarker.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Området är stort och har ett relativt högt rekreationsvärde. Trädskiktet är dock
relativt ungt och ensartat och mängden död ved begränsad. Inga hydrologiska
ingrepp har gjorts i området och därmed finns en viss framtidspotential.
Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 140 Sumpskog ost om stenbrottet i Rågården
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,6 ha
Naturvärdesklass 2012: 4
Beskrivning
Detta smala skogsbestånd är beläget intill våtmarker och ett större stenbrott
söder om Knipared. Skogen är belägen på magra jordar och domineras av gran
och tall medan björk förekommer som ett mindre inslag. Merparten av träden är
unga men vissa medelålders tallar förekommer. Död ved förekommer endast i
liten omfattning. Norra delen av objektet har delvis avverkats och övriga delar
är belägna intill hårt brukade barrskogar, öppna våtmarker eller en större
kraftledning. En mindre bäck rinner igenom delar av skogen och intill denna
finns också små kärrmiljöer. Intill öppna marker finns en hel del ängsvädd.
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Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Detta lite trasiga bestånd är relativt kraftigt påverkat av åtgärder både i objektet
och i de omedelbara omgivningarna. Framtidspotentialen bedöms som mycket
begränsad. Objektet bedöms i dagsläget hysa begränsade naturvärden (klass 4).
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07B 3g 51 Bäckravin öster om Grenås
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1993 11 03
Area: 3,7 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna bäckravin, nedskuren i leriga sediment, är belägen strax öster öm
Grenås, någon kilometer nordost om Bergums kyrka. Trädskiktet Domineras av
klibbal men björk är också ett frekvent inslag. På sluttningarna finns också en
hel del tall. Ek, sälg och hägg förekommer som inslag här och var. Merparten
av träden är medelålders. Död ved förekommer i relativt god omfattning, främst
från klibbal och björk. Här finns gott om lågor (flera med vidhängande rotvälta)
i många olika nedbrytningsstadier men också en hel del stående ved, främst
högstubbar av klibbal. En mindre bäck meandrar vackert genom dalgången och
sluttningssidorna är över stora delar påverkade av framträngande vatten.
Området är som en konsekvens av detta rikt på mossor av olika slag. Stor
revmossa Bazzania trilobata förekommer exempelvis här och var medan arter
som stor tujamossa Thuidium tamariscinum, vågig sågmossa Atrichum
undulatum, bräkenmossa Plagiochila asplenoides och sjärn- prakt- eller
rundmossor Mnium/Rhizomnium/Plagiomnium spp är marktäckande. På
klibbalarna växer gott om glansfläck Arthonia spadicea. Fältskiktet är örtrikt
och av frisk eller fuktig örttyp. Bäckbräsma förekommer i flera av de översilade
partierna.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Strand, Lödyta O, Ravin, Träd med
bohål
Signalarter
Bazzania trilobata, Bäckbräsma
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Arthonia spadicea
Bedömning
Bäckravinen hyser redan idag höga naturvärden främst på grunda av rikedom
på död ved och en strukturell diversitet kopplad till bäckmiljöer och översilade
partier. Naturvårdspotentialen i området är mycket god både i det korta och
långa perspektivet. Objektet bedöms hysa höga naturvärden (klass 2).
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SKal 035 Lövskog vid Krokeryd
Tidigare inventerad som: Ädellövskog 1986
Area: 5,52 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna lövskog är belägen vid Krokeryd i gränslandet mellan odlingsmarkerna i
Lärjeåns dalgång och Vättlefjälls skogsområden. Delar av skogen är belägen i
en bäckravin medan resterande delar ligger i sluttningar. Merparten av marken
är frisk men här finns både torra och fuktiga avsnitt. Merparten av vegetationen
är örtdominerad men i högre belägna delar finns också ett visst risinslag.
Trädskiktet domineras av ek och klibbal där klibbalen är vanligare längre ner i
dalgången och eken lite vanligare på sluttningarna. Merparten av träden är
medelålders men enstaka ekar är äldre om än inte så grova. Många av
klibbalarna har stamansvällningar vid basen, möjligen som en konsekvens av
tidigare betesdrift. Andra trädslag är alm, ask, lönn samt asp, björk och gran.
Död ved finns i måttlig omfattning främst i form av lågor från klibbal men även
lågor från gran, ask och ek. Högstubbar eller torrträd är mindre vanliga men en
del död ved finns associerat med de levande ekarna. Hassel bildar ett lummigt
buskskikt och bidrar också till volymen död ved. Bäckravinen är förhållandevis
varierad och förutom bäckmiljöerna i sig finns också lodytor och fläckar med
källpåverkad mark. Moss- och lavfloran är kanske inte riktigt så artrik men här
finns en mycket god utvecklingspotential.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Lodyta V, Rotvältor, Ravin.
Signalarter
Nowellia curvifolia, Ulota crispa.
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Objektet utgörs av en medelålders till mogen lövskog i ett topografiskt varierat
område. Utvecklingspotentialen är god och här finns också vissa
rekreationsvärden. Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden (klass
2).
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SKsu 142 Bäckravin vid Björsared
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 5,32 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna djupt nedskurna bäckravin är belägen intill Björsared, väster om
Olofstorp och delas i två delar av Gråbovägen. Trädskiktet är relativt varierat
med klibbal som dominerande trädslag men björk, ask och hägg som frekventa
inslag. Merparten av träden är medelålders. I norra delen finns dessutom en hel
del sälg – några av dem av äldre datum – samt en handfull äldre lindar. Död ved
förekommer i god omfattning men främst i klenare dimensioner. Lågor från ask,
klibbal och sälg är vanliga medan högstubbar förekommer i mindre omfattning.
Den döda veden härrör dels från röjningar under kraftledningar och intill vägar
men är också genererad på naturlig väg. Hallon, olvon och hassel bildar ett
bitvis tätt buskskikt.
En bäck rinner genom hela området och i ravinsluttningar finns större avsnitt
med källpåverkad mark. I områdets norra del finns flera äldre sälgar med
gnagspår från myskbock Aromia moschata.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Ravin, Skogsbryn/brynvegetation,
Stenmur.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Aromia moschata.
Bedömning
Trädskiktet är med undantag för en del sälgar och lindar i norr, ungt till
medelålders. Här finns gott om död ved och topografin i bäckravinen ger en stor
variation. Denna variation gör också att den framtida utvecklingspotentialen
bedöms om god. Viss negativ påverkan finns från kraftledningar, vägar och
bebyggelse. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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SKal 051 Lövskog öster om Rågårdsvägen
Tidigare inventerad som: Ädellövskog 1986
Area: 3,67
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna lövskog är belägen intill en mindre bäck strax öster om Rågårdsvägen.
Trädskiktet domineras av björk och ek. Bitvis finns också en del gran. På
planare marker har skogen gallrats. Framför allt har man tagit ut gran, men även
en del av lövträden har gallrats. I själva bäckravinen är skogen mer opåverkad.
Här har en hel del av granen blåst omkull och tidigare grandominerade delar är
därför numer lövdominerade. Gränserna för området har därför justerats.
Träden är till största delen medelålders och äldre träd saknas. Död ved
förekommer i begränsad omfattning. Fältskiktet domineras av örter eller gräs
och varierar från fuktigt intill bäcken till torrt intill vägen. Däremellan finns
stora avsnitt på frisk mark. Intill bäcken finns en del olika typer av småmiljöer
men annars är området relativt ensartat ur ett strukturellt perspektiv.
Nyckelelement
Större å, Rotvältor, Stenmur.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Beståndet är ungt till medelålders och har över betydande ytor påverkats av
skogsbruksåtgärder. Bäckdalgången utgör dock en orörd del. Viss potential till
utvecklande av naturvärde finns särskilt i bäckravinen. Objektet bedöms
sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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07B 2g 58 Bergbrant norr om Lyckhem
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop, senast fältbesökt 2011 05 26
Area: 1,90 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Detta skogsbestånd är beläget i en väst- och nordvettande bergbrant intill ett
större stenbrott strax norr om Lyckhem. Merparten av skogen är belägen
nedanför branten på något flackare mark. Trädskiktet är varierat och består
främst av triviala lövträd som björk, rönn och sälg men här finns också en hel
del gran och tall. Ädellövträd som alm, lind och ek förekommer i mindre
omfattning. Merparten av träden är medelålders men enstaka grövre björkar
finns. Död ved förekommer i betydande mängd, främst som lågor i klenare
dimensioner från björk, rönn och sälg. Även högstubbar av dessa trädslag står
att finna här och var om än i något mindre omfattning. Hassel bildar ett bitvis
tätt buskskikt och även hasseln bidrar till mängden död ved. Fältskiktet utgörs
av frisk lundtyp i stort sett hela skogen. Läget intill en markerad bergbrant gör
att här finns gott om småmiljöer såsom bergväggar, blockmiljöer och rasbranter.
Moss- och lavfloran knuten till bergväggarna är av typisk västsvenskt snitt
bland annat med mycket nerveckmossa Diplophyllum albicans. På lågor
noterades även långsfliksmossa Nowellia curvifolia och på kvistar krusig ulota
Ulota crispa. Rikedomen på död ved, främst i klenare dimensioner gör att
området förmodligen är en intressant lokal för vedsvampar, kanske främst så
kallade pyrenomyceter.
Nyckelelement
Källa/källpåverkad mark, Träd med bohål, Blockrik mark, Bergvägg V+N,
Rasbrant.
Signalarter
Nowellia curvifolia, Ulota crispa
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen i branten har sannolikt stått orörd en längre tid. Trädskiktet är varierat
och mängden död ved betydande. Här finns också en ganska stor strukturell
diversitet som bidrar till naturvärdena. Området har mycket god potential att
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utveckla än högre naturvärden både på kort och lång sikt. Objektet bedöms hysa
höga naturvärden (klass 2).

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
30

Sumpskogar och lövlundar i Göteborgs kommun - R:2013:5

© Göteborgs Stad

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
31

Sumpskogar och lövlundar i Göteborgs kommun - R:2013:5

07B 2f 20 Lövlund intill Äspereds koloniområde
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1997 04 11
Area: 1,30
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna lövlund är belägen alldeles intill Gråbovägen mellan öppen odlingsmark
och bebyggelsen vid Äspereds koloniområde. Området rymmer trots sin
begränsade storlek en betydande topografisk variation då det innefattar en djupt
nedskuren bäckravin. Trädskiktet är mycket varierat både till ålders- och
artsammansättning. Klibbal och ask tillhör de vanligare trädslagen men här
finns också alm, ek, björk och hägg. Merparten av träden är unga till
medelålders men här finns också äldre ekar och lindar. Död ved förekommer i
god omfattning, främst som lågor från klibbal men även andra trädslag som ask,
alm, björk, lind och hägg. Även torrträd eller högstubbar, exempelvis från alm,
ask, klibbal och lind förekommer i viss omfattning. Hassel bildar ett lummigt
buskskikt och bidrar också till förekomsten av död ved. Jordmånen är lerig och
fältskiktet är örtrikt. Skogsbingel dominerar över betydande områden. Här finns
också svällande mattor av olika typer av markmossor typiska för leriga
bäckraviner. Däremot är moss- och lavfloran på träden svagt utvecklad,
sannolikt som en effekt av närheten till väg och storstad.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Träd med bohål, Rotvälta, Ravin.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen är belägen i en dramatiskt kuperad bäckravin och har ett trädskikt som
är moget till gammalt. Här finns got om död ved och läget gör att även
rekreationsvärdet är högt. Dessutom finns här en mycket god
utvecklingspotential. Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden
(klass 2).
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SKsu 138 Sumpskog norr om Bredvattnet
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,17 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en svag terrängsvacka på en platå norr om sjön
Bredvattnet söder om Äspered. Trädskiktet domineras av ung till medelålders
björk och tall medan gran förekommer i mindre omfattning. Död ved
förekommer endast i begränsad omfattning och då främst som lågor eller
högstubbar av björk. Skogen växer på torvjordar vilket gör att fält- och
bottenskikten domineras av tuvull respektive vitmossor. Här och var på tuvor
finns också fläckar med risvegetation.
Nyckelelement
Sumphål/kärr
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Trädskiktet är relativt ungt och död ved förekommer endast i mindre
omfattning. Hydrologiska ingrepp saknas dock och den framtida
naturvårdspotentialen bedöms som relativt god. Objektet bedöms sammantaget
hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 136 Sumpskog väster om Långevattnet
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 4,73 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
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Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i ett flackt och myrrikt terrängavsnitt intill sjön
Långevattnets sydvästra ända. Skogen växer till största delen på torvmark men
vissa smärre partier är belägna på fastmark. Dessutom finns också mindre
partier med igenväxande fukthed. Trädskiktet är ungt till medelålders och består
till ungefär lika delar av björk och tall. Död ved förekommer endast i liten
omfattning och i klenare dimensioner. Läget intill en sjökant gör att här finns en
viss strukturell diversitet men som helhet är skogen relativt variationsfattig.
Fält- och bottenskikt domineras av tuvull, blåtåtel och vitmossor.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Strand, Tunt jordtäcke, Hällmarker.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen är relativt ung och död ved saknas till största delen. Omgivningarna
består dock till stor del av våtmarker vilka i någon mån kompletterar
sumpskogen. Hydrologiska ingrepp saknas och därmed bedöms området ha viss
potential att utveckla högre naturvärden på lång sikt. Här finns också ett visst
rekreationsvärde. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden
(klass 3).

07B 2f 19 Bergbrant öster om Gråbacka
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1997 04 11
Area: 2,9 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Detta smala skogsbestånd är beläget i en bitvis mycket kuperad rasbrant strax
öster om Gråbacka. Trädskikt återfinns främst nedanför rasbranten och detta
domineras av ek, asp och björk. Här och var finns också inslag av klibbal, lönn,
gran och tall. Träden är till största delen unga till medelålders och äldre träd
saknas. Död ved förekommer relativt rikligt främst som lågor från lövträden
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men ställvis finns också en del granved. Många olika stadier av nedbrytning
finns representerade. Buskskiktet är lummigt och består av hassel. Många av
hasselbuketterna verkar gamla och har flera grova stammar. Dessutom
producerar hasseln också ganska stora volymer av död ved. Området är trots sin
smala form strukturellt mycket diverst. Mest iögonenfallande är naturligtvis
själva bergbranten med sina höga bergväggar, lodytor, rasbranter och
blockmarker men här finns också bäckmiljöer och partier med hällmarker och
tunna jordar. Området gränsar dessutom till intressanta bäckmiljöer väster om
branten. Moss- och lavfloran är relativt svagt utvecklad men sannolikt finns här
en intressant flora av svampar och en insektsfauna knutna till den döda veden.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Träd med bohål, Blockrik mark, Lodyta V, Bergvägg V, Rasbrant,
Hällmarker, Tunt jordtäcke.
Signalarter
Bazzania trilobata, Plagiothecium undulatum, Ulota crispa
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Rik förekomst av död ved tillsammans med hög strukturell diversitet gör att
detta bestånd hyser förhöjda naturvärden trots att trädskiktet fortfarande är
relativt ungt. I landskapet intill finns andra intressanta skogsmiljöer vilket gör
att den framtida potentialen att utveckla höga naturvärden bedöms som mycket
god. Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden (klass 2).

SKsu 218 Lärjeåns dalgång vid Gunnilse (söder om
Gråbovägen)
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 8,19 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en bäckdalgång skapade av ett par av Lärjeåns
tillflöden. Sumpskogen är mycket varierad och har en tydlig nord-sydlig
gradient vad gäller både jordmån och trädskikt. De södra delarna är belägna på
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mycket mager, fuktig mark där trädskiktet domineras av björk och gran och där
marken främst är bevuxen med vitmossor. Ungefär halvvägs upp mot norr byter
dalgången plötsligt karaktär då bäcken som rinner genom området löper över en
bergkant och ned i en djupt nedskuren ravin på rika lerjordar. Sumpskogen
byter här karaktär till lundmiljö och övergången är så abrupt att den skulle
kunna tjäna som skolexempel vid jämförelser mellan hedseriens och
ängsseriens skogstyper. Trädskiktet består i den norra delen främst av alm, ask
och klibbal med inslag av ek och lönn. Träden är fortfarande främst medelålders
men i kanterna mot öppen odlingsmark finns enstaka äldre träd. Död ved finns
här i god omfattning och volymerna inkluderar även död ved från hassel som
här bildar ett lummigt buskskikt. Fältskiktet i denna del är av lund- eller frisk
örttyp med god förekomst av skogsbingel. Bäckarna och ravinerna ger i den
norra delen ett betydande tillskott av mikromiljöer vilket bidrar till områdets
diversitet. Rikedomen på klenved skapar förutsättningar för en del
insektsätande fåglar bland annat mindre hackspett som noterades i ravinen upp
mot Äspereds koloniområde.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Vattenfall/mindre fors, Lodyta N, Ravin, Stenmur.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Mindre hackspett.
Bedömning
Området har en diversitet och en rikedom på död ved som gör att många olika
organismgrupper kan hitta livsrum här trots att trädskiktet inte är särskilt
gammalt. Närheten till andra intressanta skogsmiljöer gör att
utvecklingspotentialen både på kortare och längre sikt bedöms som mycket god.
Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden (klass 2).
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07B 2f 32 Ekskog norr om Ekered
Tidigare inventerad som: Objekt med naturvärde 1997 04 11
Area: 6,40 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna krattvuxna hedekskog är belägen i en nordsluttning strax norr om
Ekered. Trädskiktet domineras helt av ek med ett litet inslag av björk, rönn och
gran. Granen föryngrar sig ganska väl och skulle på sikt kunna utgöra ett visst
hot mot områdets naturvärden. Merparten av träden är medelgrova men många
är senvuxna, med ett karakteristiskt krokigt växtsätt och förmodligen till åren
komna. Många av ekstammarna kläs i tjocka mattor av klippfrullania Frullania
tamarisci. Död ved förekommer i viss utsträckning som lågor och högstubbar
av ek men man hittar också en hel del dödvedspartier associerade med de
stående träden. Ekskogar på mager mark producerar som regel inte så stora
volymer död ved. På flera av högstubbarna noterades västlig rostticka Phellinus
ferreus – ytterligare en typisk art i västsvenska krattekskogar. Fältskiktet i
området domineras av blåbärsris.
Det avgränsade objektet utgör en del av en större ekskog med liknande
naturvärden.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Trädmed bohål, Lodyta SV, Hällmarker.
Signalarter
Frullania tamarisci
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Phellinus ferreus
Bedömning
Skogen vid Ekered utgör ett mycket gott exempel på västsvensk hedekskog och
kan på lite sikt utvecklas till en, för naturvärdena i området, mycket värdefull
ekskog. Området har också högt rekreationsvärde då det är ett omtyckt
promenadområde. Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden (klass
2).
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07B 2f 33 Lövlund nordväst om Äspereds
koloniområde
Tidigare inventerad som: Objekt med naturvärde 1997-04-15
Area: 0,5 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna lilla lövlund är belägen u kanten av det större skogsområde som täcker
delar av Lärjeåns dalgång. Trädskiktet domineras av lind, ek och ask medan
lönn, björk och rönn förekommer som mindre inslag. Träden är till största delen
unga till medelålders och äldre träd saknas. Död ved förekommer endast i liten
omfattning. Hassel bildar ett normalslutet buskskikt. Variationen i beståndet är
både åldersmässigt och strukturellt ganska begränsad. Jordmånen är rik och
över stora ytor utgör skogsbingel den dominerande fältskiktsarten. Möjligen
kan området ha en intressant flora av mykorrhizasvampar då framför allt ek,
hassel och lind på rikare jordar kan vara värdar för många svamparter.
Nyckelelement
Lodyta V, Rotvältor, Skogsbryn/brynvegetation.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen är relativt ung och mängden död ved begränsad. Läget intill ett större
och artrikt skogsbestånd i Lärjeåns dalgång gör att det finns en viss
utvecklingspotential på längre sikt. Objektet bedöms sammantaget hysa
måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 213 Sumpskog nordväst om Idtjärn
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 4,93 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Detta skogsbestånd är beläget i en markerad terrängsvacka intill bebyggelsen i
Rannebergen strax nordväst om Idtjärn. Trädskiktet är barrdominerat med både
gran och tall som vanliga trädslag. Också björk förekommer frekvent. Träden är
unga till medelålders och äldre träd saknas. Även död ved saknas till stor del
med undantag för enstaka björklågor. Delar av skogen är en myrskog på
torvmark men betydande delar är fastmarksskog med smärre översilade partier.
I höjdlägen finns också hällmarksfläckar. Jordmånen är mager.
Nyckelelement
Källa/källpåverkad mark, Sumphål/kärr, Hällmarker.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen är i dagsläget relativt ung men en viss heterogenitet finns och dessutom
saknas negativa ingrepp till största delen. Därmed finns en viss
naturvårdspotential sett på lite längre sikt. Området har också betydelse som
rekreationsmiljö för närboende. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga
naturvärden (klass 3).

SKsu 226 Sumpskog väster om Idtjärn
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 3,10 ha
Naturvärdesklass 2012: 4

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
41

Sumpskogar och lövlundar i Göteborgs kommun - R:2013:5

Beskrivning
Också detta skogsbestånd är beläget intill bebyggelsen i Rannebergen ca 400
meter väster om Idtjärn. Skogen är ung och har delvis vuxit upp på fyllmassor.
Trädskiktet består främst av björk, gran och tall men ställvis finns ett visst
inslag av sälg. Delar av barrträden är planterade. Död ved förekommer i viss
omfattning men endast i klenare dimensioner. Området är bara delvis beläget på
fuktig mark och en betydande del av skogen är fastmarksskog. Den strukturella
diversiteten är låg.
Nyckelelement
Sumphål/kärr.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen är ung och homogen och mängden död ved är liten. Områdets struktur
gör det något svårtillgängligt och därmed är rekreationsvärdena måttliga trots
läget nära bebyggelse. Den framtida naturvårdspotentialen är dessutom relativt
låg. Objektet bedöms sammantaget hysa begränsade naturvärden (klass 4).
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SKsu 135 Liten sumpskog sydost om kolonilotterna
norr om Kviberg
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,56 ha
Naturvärdesklass 2012: 4
Beskrivning
Denna sumpskog består av en smal bäckravin bevuxen med främst klibbal och
hägg. Här och var finns även en del björk och ask. Träden är unga till
medelålders och särskilt i västra delen dominerar unga träd. Död ved
förekommer endast i liten omfattning och då i form av lågor från klibbal.
Sumpskogen är belägen i norra delen av det stora, öppna rekreationsområdet
vid Kviberg och en mindre väg/promenadstråk löper intill bäckmiljön.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen är ung och den strukturella diversiteten är låg. Som en del i ett större
och relativt välbesökt rekreationsområde har den vissa rekreationsvärden.
Kanteffekter gör dock att den framtida naturvårdspotentialen är måttlig.
Objektet bedöms sammanstaget hysa begränsade naturvärden (klass 4).
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07B 2e 04 Lövskog i Steken norr om Hjällbovallen
Tidigare inventerad som: Objekt med naturvärde 1997-04-16
Area: 6,0 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna lövskog är belägen i en dalgång, benämnd Steken, och omges på flera
sidor av markerade höjdryggar. Detta gör att övergången mellan magra
hällmarker och frodig dalgång blir mycket abrupt och området får därmed en
mycket särpräglad karaktär. Trädskiktet är varierat men domineras av triviala
lövträd som klibbal, asp och björk. Även tysklönn och ask utgör frekventa
inslag medan alm, bok och ek förekommer som små inslag. Särskilt ask och
tysklönn föryngrar sig kraftigt. Träden är främst medelålders men enstaka äldre
träd förekommer. Död ved finns i god omfattning från flera olika trädslag och i
många olika nedbrytningsstadier. Vanligast är lågor från klibbal, björk och ask.
Även de stående träden har ofta dödvedspartier, håligheter och liknande.
Jordmånen är till största delen lerig och rik vilket gör att fältskiktet domineras
av olika örter exempelvis skogsbingel. Området är mycket kuperat och här finns
gott om rännilar, källpåverkade partier och sipperytor. Detta tillsammans med
ett relativt fuktigt mikroklimat gör att här finns en artrik och väl utvecklad
mossflora, främst när det gäller markmossor och mossor på klippväggar. Den
epifytiska mossfloran är något sämre utvecklad.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Blockrik mark, Lodyta S+O+V,
Bergvägg S+O+V, Hällmarker, Ravin.
Signalarter
Homalia trichomanoides, Plagiothecium undulatum, Thamnobryum
alopecurum, Ulota crispa
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en relativt orörd sekundärskog i en varierad terräng.
Merparten av träden är medelålders men höga naturvärden håller på att
utvecklas i snabb takt. Den framtida naturvårdspotentialen är mycket hög.
Området ligger nära bebyggelse och har därmed ett högt rekreationsvärde.
Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden (klass 2).
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07B 2e 03 Lövskog söder om Trollered
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1997 06 13
Area: 3,80 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna lövskog är belägen i en svag nordsluttning ned mot husen i Trollered.
Trädskiktet består i låglänta delar av främst av Alm, ask och klibbal. Inslag av
exempelvis hägg förekommer också. De lägre delarna är ofta fuktiga som en
konsekvens av bäckar och källpåverkade partier. I Denna del finns ovanligt
mycket ung alm. I lite högre terräng på torrare mark är ek och tall vanligare
men denna typ av mark utgör endast en mindre del av objektet. Död ved finns
främst i de låglänta delarna och då främst som lågor av klibbal eller ask.
Enstaka högstubbar finns också av dessa trädslag. Hassel bildar ett lummigt
buskskikt i låglänta delar medan enstaka enar förekommer på torrare mark.
Merparten av fältskiktet domineras av örter på frisk eller fuktig mark.
Risvegetation förekommer i mindre omfattning i torrare partier. Vedsvampar
såsom exempelvis lövträdskräfta verkar ha en relativt stor inverkan på den
interna beståndsdynamiken. Mossor och lavar förekommer i viss utsträckning
på träden. Glansfläck Arthonia spadicea förekommer på flera av klibbalarna
och medan krusig ulota Ulota crispa trivs på hasslarna. Tidigare har även
fällmossa Antitrichia curtipendula noterats,
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Blockrik mark, Lodyta NO, Träd med
bohål, Rotvältor.
Signalarter
Ulota crispa
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Arthonia spadicea
Bedömning
Beståndet består av en mogen lövskog både på rikare och magrare mark. Död
ved förekommer i god omfattning både som lågor och högstubbar men också
kopplat till de levande träden. Rekreationsvärdet är måttligt men här finns en
god naturvårdspotential inför framtiden. Objektet bedöms sammantaget hysa
höga naturvärden (klass 2).
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SKsu 013/SKsu 229 Sumpskogar norr om Karlslund
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom sumpskogsinventeringen, SVS,
1990-1998 (SKsu 013) och grön skogsbruksplan 1999 (SKsu 229).
Area: 3,89 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Dessa sumpskogar är belägna i och intill ett blött, vassbevuxet kärr strax norr
om Karlslund. Trädskiktet täcker hela området men är något glesare i de riktigt
blöta delarna. Björk dominerar kraftigt men fläckvis finns också ett relativt stort
inslag av sälg. Gran, tall, ek och lönn förekommer som spridda, små inslag.
Bitvis finns kraftigt föryngring av rönn och ask. Död ved finns i relativt
begränsad utsträckning och då främst som lågor eller högstubbar av björk i
klenare dimensioner. Vass bildar enartsbestånd i blötare delar medan man på
fastmarksdelarna främst hittar ris och revlummer. Den strukturella diversiteten
är generellt låg.
Nyckelelement
Sumphål/kärr.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Trädskiktet är relativt ungt men här finns en viss förekomst av död ved.
Negativa ingrepp saknas till största delen och därmed finns en viss
naturvårdspotential på lång sikt. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga
naturvärden (klass 3).
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07B 2e 08 Bäckravin strax norr om Skogome
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop, senast fältbesökt 2011 05 31
Area: 2,90 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna bäckravin är belägen strax norr om bebyggelsen i Skogome. Bäcken
slingrar sig mjukt fram genom de leriga sedimenten vilket ger skogen en
mycket tilltalande karaktär. Trädskiktet är medelålders och består framför allt
av klibbal, ask och hägg. Lönn och gran förekommer som små inslag. Död ved
förekommer i god omfattning både som lågor och högstubbar men också som
dödvedspartier kopplade till de levande träden. Klibbal, ask och hägg är
representerade i ungefär samma utsträckning och många olika
nedbrytningsstadier står att finna. Hallon samt fläder och björnbär bildar ett
normalslutet buskskikt. Jordmånen är lerig och rik vilket gör att fältskiktet
domineras av örter. Här finns också en, för leriga bäckraviner i Västsverige,
typisk flora av markmossor med bland annat tujamossa Thuidium
tamariscinum, bräkenmossa Plagiochila asplenoides samt hasselmossa
Eurhynchium angustirete och andra närstående arter.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Träd med bohål, Rotvältor, Ravin,
Skogsbryn/brynvegetation.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Gulplister (trädgårdsflykting).
Bedömning
Området utgörs av en medelålders skog rik på död ved, få negativa ingrepp och
med god utvecklingspotential. Närheten till bebyggelse gör också att
rekreationsvärdet är högt. Objektet bedöms sammantaget hysa höga
naturvärden (klass 2).
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07B 2e 05 Lövskog väster om Larsered
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 2011 05 31
Area: 2
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna lövskog är beläget i och intill en mindre bäckravin strax väster om
Larsered. Trädskiktet intill bäcken består av klibbal och ask medan ek och tall
är vanligare på sluttningarna. Merparten av träden är medelålders men här finns
också äldre askar och klibbalar. Död ved förekommer i relativt god omfattning i
låglänta delar men i betydligt mindre omfattning på sluttningarna. Hassel utgör
ofta buskskikt. På låglänt mark är fältskiktet örtdominerat medan ris är
vanligare på torrare, magrare marker. Längsfliksmossa Nowellia curvifolia
förekommer i god omfattning på lågor och markmossfloran är relativt typisk för
kommunens bäckdalgångar. Den epifytiska moss- och lavfloran är annars inte
så välutvecklad.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr, Lodyta Ö, Rotvältor, Hällmarker, Tunt jordtäcke,
Stenmur.
Signalarter
Nowellia curvifolia
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Området utgörs av en skog med moget trädskikt och relativt gott om död ved.
Inga negativa ingrepp noterades och här finns en god naturvårdspotential.
Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden (klass 2).

SKsu 110 Sumpskog vid Larseröds Lyckor
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,61 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
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Beskrivning
Sumpskogen vid Larseröds Lyckor är belägen i en svag nordsluttning.
Källvatten tränger fram på flera ställen i sluttningen och en stor del av ytan är
påverkad av grundvatten. Trädskiktet i skogen domineras av klibbal och as men
här finns också en hel del hägg. Asp, ek, lönn, sälg och tall förekommer som
mindre inslag. Träden är till största delen unga till medelålders och riktigt
gamla träd saknas. Här finns dock en hel del död lövved men i stort sett
uteslutande i klenare dimensioner. Egentligt buskskikt saknas till stor del men
här och var växer fläder. Mossfloran är tack vare källpåverkan artrik och
välutvecklad. Tujamossa Thuidium tamariscinum utgör ett mycket frekvent
inslag men här finns också liter mer krävande arter som källgräsmossa
Brachythecium rivulare och skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus.
Nyckelelement
Källa/källpåverkad mark, Stenmur.
Signalarter
Brachythecium rivulare, Rhytidiadelphus subpinnatus
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Objektet utgörs av en sumpskog som till övervägande del är påverkad av
grundvatten. Detta är en relativt ovanlig företeelse. Trädskiktet är visserligen
ännu relativt ungt men negativa ingrepp saknas och den framtida
naturvårdspotentialen är god. Området har också vissa rekreationsvärden.
Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden (klass 2).

SKsu 109 Larsareds mosse
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 2,49 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Sumpskogen vid Larsareds mosse är heterogen och består av flera olika,
sinsemellan ganska olika, delar. I sydost dominerar planterad och högstammig
gran på fuktig mark. I den mellersta delen dominerar lövträd som björk, klibbal
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och ask och här finns över stora ytor stagnant vatten. Den nordligaste smala
delen är till största delen belägen på fastmark med små mellanliggande
fuktavsnitt. Här finns bland annat ek. Trädskiktet är oftast ungt till medelålders
men spritt i beståndet finns också en del äldre ek. Död ved förekommer endast i
minder omfattning och då som björk i klenare dimensioner. Ytan är
förhållandevis flack och den strukturella diversiteten därmed begränsad.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Odlingsröse, Stenmur.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen i området är till största delen relativt ung och förekomsten av död ved
är begränsad. Vissa skogsbruksaktiviteter kommer sannolikt at äga rum i
området då granarna ska avverkas. Detta kan också ge vissa hydrologiska
effekter. Framtida naturvårdspotential bedöms därför som begränsad. Objektet
bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 184 Sumpskog vid Smedlyckan
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,56 ha
Naturvärdesklass 2012: 4
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen intill en mindre bäck alldeles intill Norrleden, strax
norr om Kärra. Trädskiktet domineras kraftigt av klibbal men här finns små
inslag av asp och ask. Merparten av träden är unga. Död ved förekommer
endast i liten omfattning. Viss röjning har genomförts intill väg och
promenadstig. Ytan är liten och den strukturella diversiteten låg.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr.
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Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen i området är ung, homogen och med liten förekomst av död ved. Läget
intill vägar och bebyggelse gör dessutom att den framtida naturvårdspotentialen
är begränsad. Objektet bedöms sammanstaget hysa begränsade naturvärden
(klass 4).

07B 3e 53 Bäckravin öster om Lilla Tolsered
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994 03 24
Area: 0,70 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna bäckravin är belägen intill bebyggelse strax öster om Lilla Tolsered.
Bäckravinen är förhållandevis grund och en mindre bäck meandrar vackert
genom dalgångens ganska grusiga sediment. Små hak med blottad mineraljord
har bildats i en del av bäck-krökarna. Trädskiktet domineras av klibbal och ask.
Lönn, björk och gran förekommer som mindre inslag. Klibbalen tillsammans
med björk och gran är till största delen medelålders medan askar och lönnar
oftast är unga. Här finns dessutom god föryngring av dessa båda trädslag. Död
ved förekommer i måttlig till god omfattning och då främst från klibbal och ask
i relativt klena dimensioner. Markvegetationen är i första hand örtdominerad.
Den epifytiska moss- och lavfloran är relativt svagt utvecklad med undantag av
den allestädes närvarande glansfläcken Arthonia spadicea. Fågelholkar har satts
upp på flera av träden och sannolikt är ravinen av betydelse för småfågellivet.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Ravin, Träd med bohål.
Signalarter
–
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Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Arthonia spadicea
Bedömning
Skogen i bäckravinen är relativt ung men sannolikt av betydelse för
småfågelfaunen. Här finns en god utvecklingspotential. Läget intill bebyggelse
gör att rekreationsvärdet är högt. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga
naturvärden (klass 3).
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SKsu 007 Sumpskog vid Brynekällan
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom sumpskogsinventeringen, SVS,
1990-1998.
Area: 1,0 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen alldeles intill bebyggelsen vid Ingebäck, norr om
Kärra. Skogen ligger i en svag nordsluttning. Trädskiktet domineras av ung till
medelålders ask och klibbal. Här finns även en del alm och hägg. Norr om
vägen har en mindre yta inkluderats i denna finns en handfull lite äldre askar.
Död ved förekommer i måttlig omfattning men nästan uteslutande i klenare
dimensioner. En del av de levande, äldre träden har också håligheter och
dödvedspartier. Hassel bildar ett relativt lummigt buskskikt och bidrar i viss
mån till mängden död ved. En stor del av området är påverkat av framträngande
grundvatten. Undantaget är vissa partier upp mot sluttningen som i det närmaste
är fastmark. Floran av markmossor är välutvecklad med exempelvis
källgräsmossa Brachythecium rivulare i källpåverkade partier. Glansfläck
Arthonia spadicea är vanlig på klibbalarna.
Nyckelelement
Källa/källpåverkad mark.
Signalarter
Arthonia spadicea, Brachythecium rivulare
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen har ett relativt ungt trädskikt men är till stor del källpåverkad. Död ved
verkar bildas i relativt hög fart. Detta gör att här finns en god
naturvårdspotential. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden
(klass 3).
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07B 3e 51 Bergbrant nordost om Ingebäck
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994-03-24
Area: 1,20 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Skogen i detta område är belägen i en kuperad, blockrik brant nordost om
Ingebäck. Bergbranten löper runt en bergklack vilket gör att branterna vetter
både åt väster, öster och norr. Trädskiktet är moget och varierat och innehåller
mycket ek och lind. Andra trädslag är ask, klibbal, björk, rönn och gran. Flera
av trädslagen såsom ek, lind, rönn och björk är representerade av åldriga
individer. Särskilt slående är en del gamla lindar som växer på klipputsprång
och liknande. Hassel bildar ett lummigt trädskikt. Död ved förekommer i
måttlig omfattning som lågor och högstubbar men det finns relativt gott om död
ved associerat med de stående äldre lövträden. Sannolikt finns en intressant
vedsvampflora i området. Fältskiktet är varierat och här finns tvära övergångar
mellan rikt och fattigt som en konsekvens av den varierade topografin.
Örtdominerad vegetation bitvis med inslag av blåsippa, är vanligast men i
höjdlägen och i blockmiljöer dominerar ställvis risen. Den epifytiska moss- och
lavfloran är relativt väl utvecklad trots läget nära motorvägen. Klippfrullania
Frullania tamarisci, korall-lav Sphaerophorus globosus kan tjäna som exempel.
Här finns också glansfläck Arthonia spadicea på flera av träden.
Nyckelelement
Blockrik mark, Lodyta N+O+V, Bergvägg N+O+V, Rasbrant, Hällmarker, Tunt
jordtäcke, Träd med bohål, Rotvältor,
Signalarter
Frullania tamarisci, Ulota crispa, Sphaerophorus globosus
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Blåsippa, Arthonia spadicea
Bedömning
Brantskogen vid Ingebäck har ett moget trädskikt med viss förekomst av gamla
träd, en varierad topografi och en god strukturell diversitet. Här finns också
stora arealer lövskog i landskapet. Närheten till motorvägen gör dock att dess
framtidspotential är något försämrad. Objektet bedöms sammantaget hysa höga
naturvärden (klass 2).
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07B 3e 52 Lundmiljöer öster om Ingebäck
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994-03-24
Area: 0,30 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Detta objekt består av två delytor lövskog utskurna som värdekärnor i ett
betydligt större lövskogsbestånd. Trädskiktet i de båda ytorna (och även i de
närmaste omgivningarna) domineras av ek men här finns också mindre inslag
av lind, ask, alm, björk, gran och tall. Merparten av träden är mogna och det
finns även en del äldre ekar. Hassel bildar ett lummigt buskskikt. Död ved
förekommer främst som klenved från hassel men en hel del dödvedspartier
finns också kopplat till de stående träden. Skogen är belägen på brunjordar och
floran därmed örtdominerad. Den epifytiska moss- och lavfloran är relativt
svagt utvecklad men då hassel och ek, särskilt på rikare jordar, ofta har en rik
flora av mykorrhizasvampar kan man misstänka att här finns intressant
svampflora.
Nyckelelement
Blockrik mark, Lodyta Ö
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Grävlinggryt.
Bedömning
Skogen är belägen på rikare jordar och har ett medelålders trädskikt med viss
förekomst av död ved. Läget intill andra intressanta lövskogsmiljöer inverkar
positivt på den framtida naturvårdspotentialen medan läget intill motorvägen
verkar i andra riktningen. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga
naturvärden (klass 3).
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07B 3e 55 Bäckmiljö öster om Sörgården
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994-03-28
Area: 1,0 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna bäckravin är belägen i Göta älv dalens sluttning på gränsen mellan skog
och öppna odlingsmarker. Trädskiktet domineras av klibbal och ask men här
finns även flera andra trädslag som lönn, hägg, björk och gran. Dessutom finns
små uppslag av ädelgran. Föryngringen av ask är god i hela området. Merparten
av träden är unga eller i sin tidiga medelålder och död ved förekommer i måttlig
omfattning främst som lågor eller högstubbar av klibbal. Själva bäcken är
slingrigt nedskuren i sedimenten och dess kanter är ofta källpåverkade. I bäcken
finns också rester av en gammal kvarnanläggning eller liknande. Det fuktiga
mikroklimatet gör att floran av markmossor är väl utvecklad om än främst
bestående av relativt vanliga arter. I de blöta partierna växer ofta backbräsma.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Ravin, Stenmur, Äldre kvarnanläggning.
Signalarter
Bäckbräsma
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Arthonia spadicea
Bedömning
Skogen är belägen i en mycket tilltalande bäckravin med betydande ytor
källpåverkad mark. Trädskiktet är dock i dagsläget något ungt. Den framtida
naturvårdspotentialen, även på kort sikt, bedöms som mycket god. Objektet
bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 186 Sumpskog väster om Svankällan
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 3,20 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
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Beskrivning
Denna sumpskogsmiljö är belägen intill de restaurerade våtmarkerna väster om
Svankällan. Trädskiktet domineras i den södra delen av klibbal medan övriga
delar domineras av björk. Små inslag av gran, tall eller ek finns spritt i området.
Träden är till stor del unga och mängden död ved liten. Hela området kring
våtmarkerna genomkorsas av ett nätverk av anlagda promenadstråk och därmed
är rekreationsvärdet mycket högt.
Nyckelelement
Strandsump.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Naturvärdena knutna till skogsmiljöer är relativt begränsade men om man ser
skogen som en strukturell del av hela våtmarksområdet blir värdena högre,
främst för fågellivet. Denna synergieffekt gör också att den framtida
naturvårspotentialen är god. Området har också mycket högre rekreationsvärde.
Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 101 Sumpskog öster om Djupedal
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 3,18
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en markerad terrängsvacka ca 400 meter öster om
Djupedal. Trädskiktet är moget och domineras av björk och tall. Gran och ek
förekommer som mindre inslag. Träden är övervägande medelålders till lite
äldre och flera exempel finns av både äldre björkar och tallar. De gamla
björkarna har en karakteristisk sprickbark. Död ved förekommer i måttlig
omfattning, främst av björk och tall, men eftersom skogen är belägen på mager
mark är produktionen av ved begränsad. Dödvedspartier finns också kopplade
till de levande träden. Skogen är till stor del belägen på fuktiga mark intill en
våtmark men även fastmarkspartier ingår. Fältskiktsvegetationen domineras av
blåtåtel eller ris. Långfliksmossa Nowellia curvifolia noterades på ett par lågor
men annars är förekomsten av signalarter begränsad. Detta beror sannolikt i
första hand på att tall och björk inte är optimala växtmiljöer för många av de
utvalda arterna.
Nyckelelement
Sumphål/kärr
Signalarter
Nowellia curvifolia
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Sumpskogen öster om Djupedal är med sitt avsides belägna läge, sitt mogna
trädskikt och varierade beståndsstruktur ett av de finare exemplen på
björkdominerad sumpskog på mager mark. Utvecklingspotentialen bedöms som
mycket god. Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden (klass 2).
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07B 3e 57 Lövträd nordväst om Djupedal
Tidigare inventerad som: Objekt med naturvärde 1994-04-08
Area: 0 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Detta objekt har tidigare inventerats som ”Övriga lövträd”. På markerad plats
finns idag (2012) en samling av lite äldre ekar som utgör en del av en större
ädellövskog som löper längs västsidan av Djupedal. Träden kan möjligen sägas
utgöra en något äldre del av lövskogen men verkar inte ha varit vad som
ursprungligen inventerades 1994.
Nyckelelement
Blockrik mark.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Området består idag av en samling lite äldre ekar som bidrar till omgivande
lövskogs naturvärden. Naturvårdspotentialen är god men det kommer att
behövas mer än ett halvt sekel innan naturvärdena just här har nått höga nivåer.
Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).

07B 3e 58 Lövskog väster om Norgården, Djupedal
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994-04-08
Area: 1,80 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna lövskog utgörs av en igenvuxen hagmark och är belägen på västra sidan
av Djupedal. Den igenvuxna hagmarken ingår som en del i ett större
lövskogsområde. Trädskiktet domineras av ek och björk men här finns också en
del ask, klibbal, sälg och gran. Merparten av träden är medelålders men enstaka
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äldre träd finns också. Hassel bildar ett lummigt buskskikt och en stor del av
hasselbuketterna är åldersstigna. Död ved finns i måttlig omfattning främst av
triviala lövträd som björk, säg och klibbal men också av hassel. Jordmånen är
delvis mager och delvis av lite rikare slag. Gräsdominerade partier finns
fortfarande men annars är fältskiktet oftast av örtrik typ. Risvegetation
förekommer fläckvis. På en del av ekarna kan man hitta klippfrullania Frullania
tamarisci och här och var förekommer även glansfläck Arthonia spadicea.
Nyckelelement
Stenmur.
Signalarter
Frullania tamarisci
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Arthonia spadicea
Bedömning
Trädskiktet är medelålders även om enstaka träd förekommer. Död ved
förekommer i måttlig omfattning och företrädesvis från buskskiktet.
Utvecklingspotentialen är sannolikt god. Objektet bedöms sammantaget hysa
måttliga naturvärden (klass 3).

07B 3e 65 Ekskog sydväst om Mellangården,
Djupedal
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994 04 15
Area: 0,1 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Detta utsnitt av hedekskog är beläget på stenig mark på västra sidan av
Djupedal. Det avgränsade området kan ses lite som en värdekärna i en betydligt
större, och ekdominerad lövskog. Trädskiktet domineras helt av ek men ett
mindre inslag av rönn finns också. Träden är medelgrova men några av dem är
sannolikt till åren komna. Död ved förekommer i liten omfattning i form av
enstaka eklågor. Området är belägen i en stenig del av sluttningen och
jordmånen därmed relativt mager. Fältskiktet utgörs av en blandning av ris- och
örter. Flera av ekarna är bevuxna med sjok av klippfrullania Frullania
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tamarisci, i det här fallet sannolikt en indikation på en intressant hedekskog i
vardande.
Nyckelelement
Blockrik mark, Lodyta O.
Signalarter
Frullania tamarisci
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Det avgränsade området utgör en äldre del av en större ekskog. Den framtida
naturvårdspotentialen är god och området har goda möjligheter att fungera som
värdekärna i detta lövskogsområde på lite sikt. Objektet bedöms sammantaget
hysa höga naturvärden (klass 2).

07B 3e 64 Ekskog nordväst om Sörgården, Djupedal
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994 04 15
Area: 1,4 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna ekdominerade ädellövskog är belägen i en svag ostsluttning på västra
sidan av Djupedal. Trädskiktet domineras av ek men här finns även en del tall,
björk och rönn. Merparten av träden är medelgrova men sannolikt är åldern på
beståndet lite högre än vad stamdiametrarna indikerar. Död ved förekommer i
begränsad omfattning, främst som lågor av ek. Många olika nedbrytningsstadier
finns dock representerade. Hassel och en bildar ett relativt glest buskskikt.
Jordmånen är förhållandevis mager vilket gör att fältskiktet ofta innehåller ris.
Partier med viss gräs/örtinslag förekommer också. Lundslok förekommer
exempelvis i vissa delar av sluttningen. Klippfrullania Frullania tamarisci
förekommer på flera av de lite äldre ekarna men annars är den epifytiska mossoch lavfloran svagt utvecklad.
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Nyckelelement
Blockrik mark, Lodyta O, Hällmarker, Tunt jordtäcke, Stenmur.
Signalarter
Frullania tamarisci
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Det avgränsade området utgörs av en mogen hedekskog med en del äldre träd
och strukturell diversitet. Läget i en större lövskogsmiljö gör att den framtida
naturvårdspotentialen är god. Objektet bedöms sammantaget hysa höga
naturvärden (klass 2).

SKsu 006 Sumpskog norr om Sofiedal
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom sumpskogsinventeringen, SVS,
1990-1998.
Area: 1,21 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna sumpskog ligger i en svag västsluttning strax norr om Sofiedal.
Trädskiktet domineras av klibbal och björk men ask, ek samt gran och tall.
Skogen är åldersmässigt relativt varierad med medelålders träd som dominerar.
Här finns dock gott om yngre träd och även enstaka lite äldre träd. Död ved
förekommer i relativt god omfattning av både tall, björk och klibbal och måna
olika nedbrytningsstadier finns representerade. En mindre bäck löper genom
skogen och intill denna finns källpåverkad och översilade partier. Detta gör att
mossfloran är väl utvecklad med arter som trivs i permanent fuktiga miljöer.
Nämnas kan exempelvis källgräsmossa Brachythecium rivulare och
spärrvitmossa Sphagnum squarrosum. I de blöta avsnitten finns också gott om
bäckbräsma. En ridväg har anlagts genom skogens perifera delar något som i
någon mån inverkar på dess hydrologi.
Området gränsar i väster till en bäckravin som relativt brant sluttar ned mot
Djupedal. I denna finns också ett moget trädskikt med mycket klibbal och ask
samt en hel del död ved. Denna bäckmiljö förstärker den översilade skogens
naturvärden.
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Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Sumphål/kärr,
Signalarter
Bäckbräsma
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Brachythecium rivulare, Sphagnum squarrosum
Bedömning
Skogen har en intressant hydrologi, ett moget trädskikt, relativt gott om död ved
och god naturvårdspotential. Objektet bedöms sammantaget hysa höga
naturvärden (klass 2).
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SKsu 004 Sumpskog öster om Kockhed
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom sumpskogsinventeringen, SVS,
1990-1998.
Area: 9,16 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i ett relativt flackt markavsnitt öster om Kockhed
och sträcker sig upp mot bebyggelsen i Halleröd. Trädskiktet domineras av
björk men barrträd, både gran och tall, är också vanliga. Här och var, på
fastmarkspartier finns ett visst uppslag av ung bok. Träden är övervägande
relativt unga men medelålders träd förekommer också. Död ved finns i viss
utsträckning främst av björk men även tall. En stor del av skogen är belägen på
torvmark men här finns också andra typer av fuktig mark och även smärre
fastmarkspartier. Jordmånen är mager. Den flacka terrängen gör att det är
förhållandevis ont om småmiljöer. Sumpskogen verkar vara ett omtyckt tillhåll
för vilt av olika slag.
Nyckelelement
Sumphål/kärr
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Älg
Bedömning
Sumpskogen öster om Kockhed är stor och flack med ett relativt ungt trädskikt
och viss förekomst av död ved. Här finns en viss naturvårdspotential. Läget
intill bebyggelse gör också att här finns vissa rekreationsvärden. Objektet
bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).

07B 3e 66 Ekskog öster om Björkåsen
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994 04 19
Area: 2,30 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
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Beskrivning
Denna ekskog är belägen i en svag ost-sluttning ned mot Göta Älv-dalen.
Trädskiktet domineras av ek men här finns också ett betydande inslag av bok.
Björk, gran och tall förekommer i mindre omfattning. Ekarna är tills törsta
delen medelålders men bokarna är ofta något grövre och sannolikt även äldre.
Även björkarna förefaller att vara äldre medan barrträden ofta är ganska unga.
Död vd förekommer i måttlig omfattning dels som lågor och högstubbar av ek
och björk men också som dödvedspartier kopplat till de levande träden. Flera av
bokarna har stamskador som möjligen orsakats av blixtnedslag. Kaprifol och
hassel bildar ett bitvis snårigt buskskikt. Jordmånen är frisk och fältskiktet
innehåller både ris och örter. Närheten till E6 gör att den epifytiska moss- och
lavfloran är svagt utvecklad.
Nyckelelement
Blockrik mark, Stenmur, Tunt jordtäcke, Rotvältor, Grov sprickbark (björk).
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Det avgränsade området utgör en äldre del i ett större lövskogsområde.
Trädskiktet är moget och viss strukturell diversitet finns. Läget intill E6 har en
viss inverkan på skogens biodiversitet och inverkar även negativt på den
framtida naturvårdspotentialen. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga
naturvärden (klass 3).

SKsu 096 Sumpskog söder om Backeredsvägen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 3,0 ha
Naturvärdesklass 2012: 4
Beskrivning
Denna sumpskog, belägen i relativt kuperad terräng söder om Backeredsvägen,
utgörs av en tidigare öppen våtmark under igenväxning. Trädskiktet domineras
av ung björk, tall och gran medan ek och bok förekommer som små inslag i de
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små fastmarksavsnitten. Död ved förekommer i mycket liten omfattning.
Jordmånen är mager och bitvis torvig. Vit- och björnmossor är vanliga
vegetationsbildare liksom blåtåtel och olika ris. Området har inte direkt
påverkats av skogsbruk men körspår från skogsmaskiner löper genom området.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Denna sumpskog har ett ungt eller mycket ungt trädskikt. Vissa ingrepp finns i
dess hydrologi och omgivningarna är kraftigt påverkade av skogsbruk. Därmed
saknas goda möjligheter för utvecklande av naturvärden i framtiden. Objektet
bedöms sammanstaget hysa begränsade naturvärden (klass 4).

07B 3e 69/SKal 008 Sumpskog och bäckravin vid
Rösbo
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 2011-03-22 och ädellövskog 1986
Area: 5,83 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Detta skogsområde består av ett sammanslaget objekt som inventerats i olika
sammanhang både i nyckelbiotopsinventeringen och
ädellövskogsinventeringen. Området består av tre, sinsemellan lite olika delar.
Intill Lilla Oxhagens väg finns en medelålders lövskog intill en relativt brant
sluttande bäckmiljö. Trädskiktet här domineras av klibbal och ask med inslag av
björk, gran och sälg. Området är blött och intill bäcken finns flera
källpåverkade partier. Bäckflödet har i de lägre delarna dämts upp till en mindre
vattensamling. Intill Rödbovägen finns en annan sumpskogsmiljö på lite
flackare mark. Medelålders klibbal och ask dominerar här men intill vägen
finns ett visst inslag av äldre ekar och lindar. Även tysklönn finns här och var,
oftast som unga träd. Längst i söder finns en betad bäckravin med ekar och
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klibbalar samt en el ask. Även här är medelålders träd vanligast men äldre träd,
både askar, ekar och klibbalar förekommer. Död ved förekommer i relativt god
omfattning i hela området. Lågor och högstubbar från klibbal är vanliga men i
nordväst även stormfällda granar. I den södra delen finns också en hel del död
ved kopplat till de levande, lite äldre ekarna och askarna. Fältskiktet är i hela
området dominerat av örter och fläckvis finns rikare partier med dominans av
skogsbingel. I områdets norra del intill Rödbovägen finns ett mindre bestånd
med strutbräken. Glansfläck Arthonia spadicea förekommer spritt i området på
klibbal och i nordväst finns även en hel del långfliksmossa Nowellia curvifolia
på lågorna.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Sumphål/kärr, Mindre vattensamling,
Ravin, Lodyta SO, Hällmarker, Skogsbryn/brynvegetation, Stenmur, Rotvältor,
Träd med bohål, Sockelträd
Signalarter
Arthonia spadicea, Nowellia curvifolia
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Strutbräken
Bedömning
De fuktiga skogarna intill Rösbo är långsträckta, kuperade och varierade.
Trädskiktet är övervägande medelålders men äldre träd förekommer. Död ved
finns i relativt god omfattning. Bebyggelse, vägar och närheten till E6 har i
någon mån en negativ inverkan både på dagens naturvärden och den framtida
naturvårdspotentialen. Objektet bedöms sammantaget hysa höga naturvärden
(klass 2).
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SKsu 191 Sumpskog norr om Backeredsvägen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 3,05 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i bäckraviner och på äldre odlingsmark strax söder
om Rödbo. I den södra delen i en mindre bäckravin dominerar medelålders
klibbal. Här finns även en del äldre björk. I den norra delen, till största delen
belägen på äldre, igenväxande odlingsmarker, är trädskiktet yngre och består av
björk, tall, asp och gran. Även i denna del finns det en del klibbal. Död ved
förekommer endast i begränsad omfattning. Fältskiktet är örtrikt i bäckravinen
och på de äldre odlingsmarkerna utgör tuvtåtel och älgört dominerande inslag.
De flacka markerna ger relativt låg strukturell diversitet.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Skogsbryn/brynvegetation.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Med undantag för bäckravinen i söder är trädskiktet ungt. Områdets hydrologi
är dock opåverkat till stor del vilket för att här finns viss naturvårdspotential på
längre sikt. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 094 Sumpskog vid Nolhaga
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 3,53 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en svag terrängsvacka intill Backeredsvägen strax
öster om Pileröd. På fuktig mark i svackans lägsta delar är klibbal och björk de

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
76

Sumpskogar och lövlundar i Göteborgs kommun - R:2013:5

vanligare trädslagen medan ask förekommer som ett visst inslag. På lite torrare
mark upp mot vägen är ek ett vanligt inslag ställvis tillsammans med asp.
Hassel bildar här ett bitvis tätt buskskikt. Träden är till största delen
medelålders men en dela träd, ofta askar eller ekar är något äldre. Död ved
förekommer främst som lågor av asp och björk. Stående död ved finns i första
hand som dödvedspartier kopplade till äldre askar och ekar. Älgört och
skogssäv bildar ett högvuxet fältskikt i fuktiga delar medan lågvuxna örter är
vanligare på lite torrare mark. På hasselbuskarna kan man hitta
kantarellmussling Plicaturopsis crispa och krusig ulota Ulota crispa.
Nyckelelement
Sumphål/kärr.
Signalarter
Ulota crispa
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Denna sumpskog utgör ett lummigt och vackert inslag i landskapsbilden.
Trädskiktet är till största delen medelålders med viss förekomst av äldre träd.
Området är flackt och den strukturella diversiteten därmed låg. Här finns dock
en god naturvårdspotential inför framtiden. Objektet bedöms sammantaget hysa
måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 190/SKal 004 Lövlund och sumpskog söder om
Göddered
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999 och
ädellövskog 1986
Area: 2,19 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Detta skogsbestånd är beläget alldeles intill vägen mellan Rödbo och Säve,
strax söder om Göddered. Alldeles intill vägen finns en mindre fuktsvacka som
har ett glest trädskikt bestående av ung klibbal. Det verkar som om det tidigare
har löpt någon typ av ledning över marken här. Resterande delar är belägne på
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brunjord i en svag vätsluttning. Trädskiktet här domineras av medelålders ask.
Små inslag finns av bok, ek, asp, björk och sälg. Hassel bildar ett bitvis tätt
buskskikt. En stor del av skogen är gallrad och trädskiktet är som en
konsekvens relativt homogent. Död ved förekommer endas i mycket liten
omfattning. Fältskiktet domineras av örter.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Ravin, Källa/källpåverkad mark.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen består av ett relativt homogent trädskikt där påverkan från skogsbruk är
påtaglig. Mängden död ved är liten. Eftersom askskottssjukan är på frammarsch
är det också ytterst osäkert vilken framtida naturvårdspotential som finns i
området även om den skulle undantas från vidare skogsbruksåtgärder. Objektet
bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 092 Sumpskog sydväst om Rödbo
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,89 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en långsträckt terrängsvacka, alldeles intill
bebyggelsen i Rödbo. Trädskiktet består av björk och tall och även om
trädslagsblandningen är begränsad ger trädskiktet ett heterogent intryck.
Medelålders och unga träd dominerar men här finns också enstaka äldre trä.
Död ved förekommer dock endast i liten omfattning. Delar av skogen är
belägen på torvmark medan andra delar ligger på fuktig mineraljord. Jordmånen
är generellt mager och fält- och bottenskikt består av ris, vitmossor och
björnmossa. Nära bebyggelsen finns en mindre damm som verkar anlagd. Intill
denna finns enstaka bänkar. En stig löper också i kanten av sumpskogen.
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Nyckelelement
Sumphål/kärr, Mindre vattensamling.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Området utgörs av en ung till medelålders och relativt heterogen sumpskog i
tätortsnära läge. Här finns vissa rekreationsvärden och en relativt god
naturvårdspotential. Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden
(klass 3).

07B 4e 01 (delobjekt 1 och 2) Brantskogar och lundar
vid Hakered
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994-05-25
Area: 3,40 ha
Naturvärdesklass 2012: 1
Beskrivning
Denna långsmala lövskog är belägen intill en markerad höjd öster om Hakered
inom det nybildade naturreservatet Göddered-Hakered. Merparten av objektet
består av en ädellövskog intill en markerad brant. Trädskiktet här domineras av
bok, ek och lind. Merparten av träden är medelålders men åldriga träd, främst
ek och lind men även bok, förekommer i god omfattning. Också död ved är
frekvent förekommande men här är det i första hand bok som är representerat i
form av både lågor och högstubbar. Dessutom finns en hel del död ved kopplat
till de äldre, levande ekarna och lindarna. Hassel bildar ett lummigt buskskikt
nedanför bergväggen och även kaprifol förekommer här och var. Bergväggen
som löper i och intill hela skogsbeståndet skapar, tillsammans med block och
hällmarker en mycket heterogen miljö med många småmiljöer. Bergväggen
består dessutom, åtminstone fläckvis, av mer lättvittrade bergarter vilket gör att
här finns en intressant moss- och lavflora. Klippfrullania Frullania tamarisci
förekommer allmänt på ekarna och ställvis kan man dessutom hitta trädporella
Porella platyphylla. På berväggarnas sipperytor växer här och var
rävsvansmossan Thamnobryum alopecurum. I den norra delen finns en hel del
ekar i hällmarksmiljöer. Här förekommer fällmossa Antitrichia curtipendula i
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stor omfattning och här noterades även den rödlistade stiftklotterlaven
Opegrapha vermicellifera.
Objektets norvästligaste del utgörs av en ek-hassellund på något planare mark.
Trädskiktet domineras här helt av ek med ett litet inslag av björk och rönn.
Hassel bildar buskskikt tillsammans med kaprifol och en. Även i denna del är
träden övervägande medelålders men åldriga träd förekommer endast i liten
utsträckning. Jordmånen här är av brunjordstyp och fältskiktet örtdominerat.
Nyckelelement
Lodyta N+O, Bergvägg N+O+V, Blockrik mark, Hällmarker, Tunt jordtäcke,
Stenmur, Träd med bohål, Rotvältor, Grov sprickbark.
Signalarter
Antitrichia curtipendula, Frullania tamarisci, Porella platyphylla,
Thamnobryum alopecurum
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Opegrapha vermicellifera
Bedömning
Brantskogarna vid Hakered utgör, ur naturvårdssynpunkt, mycket värdefulla
miljöer. Här finns ett åldrigt trädskikt och mycket goda förutsättningar för at i
framtiden både bevara och utveckla förekommande naturvärden. Här finns
också höga rekreationsvärden. Objektet bedöms sammantaget hysa mycket
höga naturvärden (klass 1).
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SKsu 225 Åravin vid Hög 4 km SO Ytterby
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 19,14 ha
Naturvärdesklass 2012: 1
Beskrivning
Denna sumpskog är långsträckt och belägen i en bitvis djupt nedskuren åravin
vid Hög. Ån meandrar genom bäckravinen på ett, till synes, helt opåverkat sätt.
Meanderslingorna är oräkneliga och bitvis mycket kraftigt böjda vilket ger
åravinen ett mycket tilltalande utseende. Dessutom skapar dessa slingor
mängder med småmiljöer. Skogen i åravinen är mycket divers både till
artsammansättning och åldersstruktur. Vanliga trädslag är alm, ask, hägg och
klibbal. En stor del av almarna verkade vid fältbesöket friska. Andra trädslag
som ek, asp, björk, lind och sälg förekommer också. Unga och medelålders
dimensioner dominerar men spritt i dalgången finns en hel del äldre träd, främst
av klibbal och ek men också av exempelvis ask och alm. Död ved förekommer i
god omfattning av många olika trädslag, i många olika nedbrytningsstadier och
i många olika situationer. Förutom lågor och högstubbar är det också vanligt
med dödvedspartier kopplade till de levande träden. Bäckravinen är till största
delen belägen på leriga sediment men även partier med mer sandig/moiga
avsnitt förekommer. Fältskiktet är örtdominerat med både friska och fuktiga
miljöer finns. I de fuktiga avsnitten växer exempelvis bäckveronika och
bäckbräsma. Mossfloran är typisk för regionens leriga åraviner. Den epifytiska
moss- och lavfloran verkar vara måttligt utvecklad. Den allestädes närvarande
glansfläcken Arthonia spadicea förekommer på klibbalarna men man hittar
också långfliksmossa Nowellia curvifolia på lågor och trubbfjädermossa
Homalia trichomanoides på vissa trädbaser.
Åravinen vid Hög har en sådan struktur att den sannolikt är viktig för en rad
organismgrupper såsom exempelvis svampar, insekter, fågen och även limniska
organismer. Ytterligare inventerings- eller sammanställningsarbete här kunde
därför vara motiverat.
Nyckelelement
Större å, Vattenfall/mindre fors, Källa/källpåverkad mark, Sumphål/kärr, Lodyta
S, Ravin, Skogsbryn/brynveg, Stenmur, Träd med bohål, Rotvältor
Signalarter
Homalia trichomanoides, Arthonia spadicea, Bäckbräsma
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Nowellia curvifolia, Bäckveronika

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
82

Sumpskogar och lövlundar i Göteborgs kommun - R:2013:5

Bedömning
Åravinen vid Hög utgör ett av de allra bästa exemplen på denna typ av miljöer i
Göteborgs kommun. Åns lopp förefaller i stort sett helt opåverkat och ravinen
har en stor diversitet både vad gäller trädsiktet och förekomst av strukturer.
Storleken samt läget intill andra värdefulla lövskogsmiljöer gör dessutom att
framtidsutsikterna för att bevara och utveckla befintliga naturvärden bedöms
som mycket goda. Objektet bedöms sammantaget hysa mycket höga
naturvärden (klass 1).

07B 3e 59 Bergbrant öster om Hög
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994 04 18
Area: 0,6 ha
Naturvärdesklass 2012: 1
Beskrivning
Denna bergbrant är belägen i övergångszonen mellan öppen odlingsmark och
lövskog strax öster om Hög. Skog finns dels i branten och dels på lite planare
mark nedanför. Trädskiktet är varierat och domineras av ädellövträd som ask,
alm och ek. Asp och björk förekommer också. Trädskiktet är moget och äldre
träd av samtliga ädellövträd förekommer spritt i området. Död ved finns i första
hand kopplat till de levande, lite äldre träden men även lågor av exempelvis ask
och ek finns. Bergbranten utgörs delvis av lite mer lättvittrade bergarter vilket
gör att jordmånen är lite rikare. Ask och alm är normalt träd vars bark håller
högre pH men även ekarna som normalt har en surare bark är bevuxna med
exempelvis guldlockmossa Homalothecium sericeum vilket indikerar högre
bark-pH. Den epifytiska moss- och lavfloran är för Göteborgska förhållanden
ovanligt väl utvecklad. Den lilla äppeldoftande mossan späd frullania Frullania
fragilifolia växer på många av ekarna ibland i sällskap med fällmossa
Antitrichia curtipendula eller glansfläck Arthonia spadicea. På en ek finns även
del lilla mussellaven Normandina pulchella. På askarna och almarna kan man
hitta trubbfjädemossa Homalia trichomanoides, grov baronmossa Anomodon
viticulosus, platt fjädermossa Neckera complanata och trädporella Porella
platyphylla. Även bergväggarna är täckta med mossor och lavar och här kan
man exempelvis hitta rävsvansmossan Thamnobryum alopecurum.
Bergbranten och intilliggande blockmiljöer gör dessutom att området hyser gott
om olika typer av småmiljöer.
Nyckelelement
Blockrik mark, Lodyta S, Bergvägg S, Skogsbryn/brynvegetation, Träd med
bohål.
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Signalarter
Anomodon viticulosus, Antitrichia curtipendula, Homalia trichomanoides,
Necekra complanata, Porella platyphylla, Thamnobryum alopecurum
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Arthonia spadicea, Frullania fragilifolia, Normandina pulchella
Bedömning
Bergbranten öster om hög med sin ädellövskog utgör ett mycket gott exempel
på denna naturtyp. Trädskiktet är moget till gammalt, den strukturella
diversiteten är hög och artrikedomen kopplat till lövträden hög. Dessutom utgör
läget och närheten till andra värdefulla skogsmiljöer en god förutsättning för
bevarande och utvecklande av naturvärden i framtiden. Objektet bedöms
sammantaget hysa mycket höga naturvärden (klass 1).

O7B 3e 71 Ekskog sydväst om Solbräcke
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 2011-05-31
Area: 0,5 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna ekskog är belägen i en sluttningsmiljö strax sydväst om Solbräcke. Det
avgränsade området är beläget i övergången mellan hällmarker och
nedanförliggande dalgång med djupare jordar. Detta gör att man inom ett
begränsat avsnitt har både hedseriens och ängsseriens ekskogar. Ek utgör det
dominerande trädslaget men på tunna jordar finns även ett visst inslag av tal.
Här och var finns också inslag av björk och klibbal. Trädskiktet är moget och
även äldre träd förekommer. Död ved finns i viss omfattning främst som lågor,
torrträd eller högstubbar av ek och björk. I mer höglänta lägen bildar en
buskskikt och här domineras fältskiktet av olika ris. På djupare jordar är hasseln
den dominerande busken och här är fältskiktet örtdominerat. Flera av ekarna är
senvuxna och på en del av dem växer klippfrullania Frullania tamarisci. På
hassel hittar man ofta krusig ulota Ulota crispa.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Hällmarker, Tunt jordtäcke, Stenmur.
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Signalarter
Frullania tamarisci, Ulota crispa
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgör ett intressant exempel på ekskog med både magrare och rikare
förhållande. Trädskiktet är moget och äldre träd är inte ovanliga. Den framtida
naturvårdspotentialen är sannolikt god. Objektet bedöms sammantaget hysa
höga naturvärden (klass 2).
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07B 3d 01 Ek-hassellund väster om Fjället
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1994 04 19
Area: 2,00 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna lundmiljö är belägen i svagt sluttande terräng intill de öppna
odlingsmarkerna väster om Fjället. Trädskiktet domineras av ek och ask men
bitvis finns också ett relativt stort inslag av klibbal. Merparten av träden är
medelålders men ställvis finns också inslag av äldre ek. Död ved förekommer i
relativt god omfattning, dels som lågor av klibbal, ask eller ek men också som
torrträd av ek eller som dödvedespartier kopplat till de levande träden.
Svavelticka finns i beståndet vilket skapar brunrötade miljöer som sedan i sin
tur gärna nyttjas av olika vedinsekter. Hassel bildar ett lummigt buskskikt och
även hasseln bidrar till förekomsten av död ved. En mindre bäck rinner genom
området södra del och vidare i kanten mellan skog och odlingsmark. Intill
denna finns en del källpåverkade partier. Högre upp i sluttningen finns
hällmarksmiljöer och markavsnitt med tunnare jordar. Merparten av det
avgränsade området är annars beläget på djupare mulljordar och
markvegetationen därmed örtdominerad. Små partier med risvegetation finns
också. I källpåverkade partier växer bland annat bäckbräsma.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Källa/källpåverkad mark, Hällmarker, Tunt jordtäcke, Stenmur,
Träd med bohål.
Signalarter
Bäckbräsma
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Lundmiljö väster om Fjället har ett moget trädskikt, intressanta dödvedsmiljöer,
strukturell diversitet och en god, framtida naturvårdspotential. Objektet bedöms
sammantaget hysa höga naturvärden (klass 2).
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SKsu 010 Sumpskog 100 m norr om Furuhöjd
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom sumpskogsinventeringen, SVS,
1990-1998.
Area: 3,23 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna sumpskogsmiljö är belägen i utkanten av äldre odlingsmark strax norr
om Furuhöjd. Trädskiktet är mycket varierat både till artsammansättning och
åldersstruktur. Vanliga trädslag är björk, klibbal och sälg men spritt i området
finns också alm, asp, ek, gran och tall. Här finns relativt gott om åldersstigna
träd främst av de triviala lövträden. Död ved förekommer i god eller mycket
god omfattning av många olika slag, många olika nedbrytningsstadier och
många olika situationer från skuggigt till öppet. Sannolikt är området av
intresse för både vedsvamp och vedinsekter och ytterligare inventeringar här
skulle behövas. Gnagspår av myskbock Aromia moschata noterades i flera av
sälgarna. Området är också strukturellt diverst med kärrmiljöer, rännilar och
blockmiljöer. Då dessa kontaktzon med tidigare öppen mark är stor finns här
också gott om brynmiljöer och mjuka övergångar från öppen till sluten mark.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr, Blockrik mark, Skogsbtyn/brynvengetation,
Stenmur.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Aromia moschata
Bedömning
Sumpskogen norr om Furuhöjd har ett moget och varierat trädskikt, gott om
död ved av olika slag och mycket god framtidspotential. Objektet bedöms
sammantaget hysa höga naturvärden (klass 2).
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07B 3d 02 Naturminne vid Norrslätt
Tidigare inventerad som: Objekt med naturvärde 1992-10-06, även fältbesökt
2005
Area: 0 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Detta objekt avsattes som naturminne 1942 på grund av förekomst av finnoxel
Sorbus hybrida. Finnoxeln verkar nu vara försvunne. Området besöktes 2005 i
Länsstyrelsens regi och då kunde inte någon finnoxel hittas. Ej heller vid
fältbesök 2012 kunde någon finnoxel noteras. Området är idag bevuxet med en
del äldre tallar och enstaka ekar. Mellan träden finns en del buskage av en,
björnbär eller kaprifol. Läget i en sluttning gör att jordmånen är relativt torr och
fältskiktet domineras fläckvis av ris och fläckvis av örter. Någon av de äldre
tallarna har fallit omkull.
Nyckelelement
Lodyta S, Hällmarker, Skogsbryn/brynvegetation
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Området är avgränsat utifrån förutsättningar som inte längre verkar gälla. I ytan
finns idag en del äldre tall men skogen runtomkring har inte inventerats och
därmed är naturvärdesbedömningen lite konstgjord. Området kan på sikt
fungera som en värdekärna för tall/ekmiljöer i hällmarksterräng men om sådana
miljöer finns över stora arealer kan detta påverka naturvårdsklassificeringen.
Objektet bedöms sammantaget med nuvarande kunskapsnivå hysa måttliga
naturvärden (klass 3).
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SKsu 227 Askekärret 2,5 km NNV om Säve
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 9,40 ha
Naturvärdesklass 2012: 4
Beskrivning
Detta objekt är beläget längs ett mindre vattendrag på norra delen av Hisingen
inte långt från Ragnhildsholmen. Vägen mellan Säve och Rödbo delar området i
två delytor. Området är egentligen att betrakta som en öppen våtmark med
trädbevuxna kanter. Merparten av ytan består av öppna vassmiljöer samt i norr
en mindre vattensamling. Trädskiktet längs kanterna utgörs främst av ung
klibbal eller björk. Enstaka lite äldre sälgar samt någon asp står också att finna.
I den östra ytan finns dessutom ett avsnitt med ung granplantering. Bitvis finns
också stora videsnår. Området har förmodligen stor betydelse lokalt för
fågellivet om man betraktar det som en öppen våtmark men som sumpskog
betraktat är värdena ytterst begränsade.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Strandsump, Mindre vattensamling.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
En tills törsta delen öppen våtmark vars värden är kopplade till de öppna
miljöerna. Videsnår och trädbårder är säkert av viss strukturell betydelse men
som sumpskog betraktat finns här endast mycket begränsade värden.
Naturvårdspotentialen för området som sumpskog är inte heller särskilt hög
men däremot kan området vara viktigt som öppen våtmark. Objektet bedöms
som sumpskog hysa begränsade naturvärden (klass 4).
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SKsu 128 Sumpskog väster om Livasgården
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,19 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Detta objekt är beläget på lerig mark mellan Livasgården och Näsets
koloniområde alldeles intill järnvägen. Trädskiktet domineras av klibbal och
hägg medan björk, lönn, sälg och apel förekommer som små inslag. Träden är
till största delen medelålders men enstaka något äldre träd finns också. Död ved
förekommer i viss omfattning främst som lågor och högstubbar av klibbal.
Bitvis är området svårframkomligt på grund av tät föryngring av ask. En lite
större bäck – Kvarnebäcken – rinner genom området vilket ger en viss
topografisk variation. Intill denna finns fuktiga avsnitt men annars är marken
oftast frisk och bevuxen med en örtvegetation. En gata efter en tidigare
kraftledning löper genom skogen. Sumpskogen i dalgången omges till stor del
av öppna marker och i dess kanter finns bitvis artrika busksnår med exempelvis
slån, rosor och berberis. Glansfläck Arthonia spadicea noterades på flera av
klibbalarna.
Nyckelelement
Större å, Vattenfall/mindre fors, Skogsbryn/brynvegetation, Stenmur.
Signalarter
Arthonia spadicea
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen har ett medelålders trädskikt och relativt gott om död ved. Här finns
även en relativt god framtida naturvårdspotential. Objektet bedöms
sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 011 Sumpskog intill Gartinsås
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom sumpskogsinventeringen, SVS,
1990-1998.
Area: 4,18 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen mellan ett antal mer eller mindre markerade kullar
sydväst om Näsets koloniområde. Merparten av området är beläget på fuktig
mark men i norr och söder finns små partier med fastmark. I den norra delen
ingår fastmarken i en betesfålla. På fuktig mark är trädskiktet varierat. Vanliga
trädslag är ask, klibbal, asp och björk – de båda sistnämnda främst i söder. Sälg
och hägg förekommer i mindre omfattning här och var. På fastmarksavsnitten
finns en hel del ek samt en del tall. Träden är främst medelålders men här och
var finns ett visst inslag av äldre träd. Död ved förekommer i begränsad
omfattning och då främst från sälg, björk och klibbal. Hassel bildar buskskikt.
Sumpskogen är också relativt varierad vad gäller näringsstatus. Längst i söder
är jordmånen mager och här dominerar vitmossor eller ris. I de mellersta och
norra delarna är marken lerig och lite rikare med dominans av tujamossa och
olika örter. I den västra kanten finns lodytor som verkar innehålla grönsten och
nedanför dessa hittar man lundvegetation med mycket blåsippa. Den epifytiska
mossfloran är svagt utvecklad men glansfläck Arthonia spadicea växer på
många av alarna och krusig ulota Ulota crispa bildar små tussar på hasslarna.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr, Lodyta O, Hällmarker, Tunt jordtäcke, Stenmur.
Signalarter
Arthonia spadicea, Ulota crispa
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Sumpskogen är stor och relativt varierad. Trädskiktet är dock ungt till
medelålders och mängden död ved relativt liten. Den framtida
naturvårdspotentialen är god och området har ett viss rekreationsvärde även om
stora ytor är ganska blöta och svårtillgängliga. Objektet bedöms sammantaget
hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 116 Sumpskog öster om Högåsa
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 17,24 ha
Naturvärdesklass 2012: 4
Beskrivning
Öster om Högåsa och strax söder om Säve flygplats finns detta uppsplittrade
skogsbestånd. Området som tidigare verkar ha varit en sammanhängande skog
bestående av sumpiga skogsmiljöer och fastmarkskullar har idag till betydande
delar avverkats. Kvar finns mindre fuktskogspartier samt kullar med
hällmarksskog. Trädskiktet i kvarvarande ytor är varierat till artsammansättning
men överlag relativt ungt. I markavsnitt på fuktig mark dominerar ofta ung
björk, ibland tillsammans med klibbal och asp. Fastmarkskullarna är ofta
bevuxna med ek och tal men även här kan man hitta björk eller asp i liten
omfattning. Död ved förekommer endast i små volymer även om
hällmarkspartierna ibland fläckvis kan ha lite mer av den varan. Förutom
skogsbruksaktiviteter löper en större kraftledning genom kvarvarande
skogspartier och under denna har röjningar genomförts.
Nyckelelement
Hällmarker, tunt jordtäcke, Stenmur.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Kvarvarande skogsmiljöer är unga och belägna i ett av skogsbruk och röjningar
påverkat landskap. Den framtida naturvårdspotentialen bedöms därmed vara
mycket måttlig. Objektet bedöms sammanstaget hysa begränsade naturvärden
(klass 4).
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SKsu 194 Sumpskog norr om Björlanda Kile
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,32 ha
Naturvärdesklass 2012: 4
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en dalgång strax norr om Björlanda Kile.
Markerna har tidigare varit öppna odlingsmarker. Trädskiktet är ungt och
domineras av björk och sälg medan asp och tall förekommer i mindre
utsträckning. Död ved finns endast i liten omfattning och i klena dimensioner.
Buskskiktet består främst av en och viden och är bitvis tätt. Då området är
flackt är också den strukturella diversiteten låg.
Nyckelelement
–
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen är ung och relativt homogen. Den har sannolikt ett visst värde för
småfågellivet men är som skogsekosystem förhållandevis outvecklat. På långs
sikt finns en viss naturvårdspotential. Objektet bedöms sammanstaget hysa
begränsade naturvärden (klass 4).

SKsu 195 Björksumpskog nordost om Björlanda Kile
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 2,05 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en ost-västlöpande terrängsvacka i ett
hällmarksområde nordost om Björlanda Kile. Trädskiktet domineras av björk
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men även tall förekommer frekvent. Gran finns i mindre omfattning. Träden är
till största delen unga men en del av björkarna och tallarna kan sägas vara
medelålders. Död ved förekommer i relativt begränsad omfattning dels som
björklågor i klenare dimensioner men också som stormfälld tall. Merparten av
skogen öär belägen på fuktig mark men även fastmarksavsnitt ingår. Blåtåtel är
vanlig i fältskiktet liksom olika ris. En mindre våtmark finns i objektet och i
anslutning till skogen finns ytterligare två mindre våtmarker, delvis med
klarvattenytor.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Hällmarker, Stenmur.
Signalarter
Leucobryum glaucum
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung successionsskog med begränsat variation och
strukturell diversitet. Viss naturvårdspotential finns på lång sikt. Objektet
bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 196 Fuktskog nordost om Björlanda Kile
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,31 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna fuktskog är belägen i slutningar och små svackor intill hällmarksmiljöer
nordost om Björlanda Kile. Trädskiktet här domineras av tal men även björk
förekommer frekvent. Gran och ek utgör små inslag. Träden är unga till
medelålders och äldre träd saknas. Död ved förekommer i relativt god
omfattning främst som stormfällda tallågor och tillhörande högstubbar i klenare
dimensioner. Marken är till stor del fuktig men betydande partier med
fastmarksskog ingår i det avgränsade området. Området med sin döda ved
nyttjas av en rad småfåglar, bland annat mindre hackspett som sågs furagera
bland de omkullfallna träden.
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Nyckelelement
Hällmarker, Tunt jordtäcke, Stenmur.
Signalarter
Leucobryum glaucum
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Mindre hackspett
Bedömning
Skogen är i dagsläget relativt ung. Dess exponerade läge intill hällmarksmiljöer
gör att här finns en relativt god förekomst av död ved och dessutom en viss
strukturell variation. Här finns också en relativt god naturvårdspotential.
Objektet bedöms sammantaget hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 119 Sumpskog öster om Torslanda
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,52 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i kanterna av ett öppet kärr intill bebyggelsen vid
Bottnen som ligger strax öster om Torslanda. Trädskiktet utgörs främst av ung
tall och björk. Sälg och andra videarter förekommer rikligt i kärrkanten. Död
ved förekommer i liten omfattning och främst som självgallrade ungbjörkar.
Skogen är av karakteristisk sumpskogskogstyp med vitmossor och björnmossor
i bottenskiktet. Kärret är delvis ganska rikt med kaveldun och vass med ett
bottenskikt av skedbladsmossa och spjutmossa.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Skogsbryn/brynvegetation.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog intill ett kärr. Objektet bedöms hysa
måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 120 Sumpskog öster om Torslanda Bur
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,22 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i ett bäckdråg med ett mindre öppet kärr som löper
i nord/sydlig riktning. Det öppna kärret är fattigt med ängsull och flaskstarr som
dominerande arter. Söder om kärret rinner bäcken i en smal ravin med en
mindre bergvägg på den västra sidan. Här växer tätt med björk, viden och
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brakved samt en och annan ek. Längst i söder finns täta enbuskage och stora
mattor med revlummer. Norr om kärret breder en mer flack ung björksumpskog
ut sig upp mot en luftledning. Död ved förekommer i liten omfattning och
främst som självgallrade ungbjörkar. Skogen är av karakteristisk
sumpskogskogstyp med blåtåtel, tuvtåtel, veketåg, vitmossor och björnmossor i
bottenskiktet.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Bergvägg O, Skogsbryn/brynvegetation.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och ett mindre kärr. Objektet bedöms hysa
måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 121 Sumpskog vid Lilla Bulycke
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,48 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i ett mindre fuktdråg som löper i väst/ostlig
riktning. På något ställe breder den fuktiga svackan ut sig och här finns en ung
sumpskog där det växer tätt med ungbjörk och tall. I buskskiktet finns täta
enbuskage, viden, pors och brakved samt en och annan gran. I de östra delarna
är den täta ungbjörkskogen torrare och kan knappast kallas för sumpskog. Död
ved förekommer i liten omfattning och främst som självgallrade ungbjörkar.
Skogen är av karakteristisk sumpskogskogstyp med blåtåtel, ljung, klockljung,
vitmossor och björnmossor i bottenskiktet.
Nyckelelement
–
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Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och täta ungbjörkbestånd. Objektet bedöms
hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 122 Sumpskog vid Sillvik-Trolldalen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,52 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i kanterna av ett öppet kärr intill stigen mellan
Sillvik och Trolldalen. Trädskiktet utgörs främst av ung tall och björk. Sälg och
andra videarter förekommer rikligt i kärrkanten. Död ved förekommer i liten
omfattning och främst som självgallrade björk och tall. Skogen är av
karakteristisk sumpskogskogstyp med vitmossor och björnmossor i
bottenskiktet. Kärret är delvis ganska rikt med kaveldun och vass.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Skogsbryn/brynvegetation.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog intill ett kärr. Objektet bedöms hysa
måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 123 Sumpskog öster om Mossekullen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,07 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i den nedre delen av en nordsluttning där delar av
objektet blir fuktigt med en tät ungbjörkskog. Trädskiktet utgörs främst av ung
tall och björk men enstaka granar och rönnar finns också. I objektets södra och
östra delar finns en fuktig blandskog med tall, gran, ek, björk och asp. I dessa
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delar finns rikligt med enbuskar och brakved. Fältskiktet är en fuktig till vår
ristyp. I de västra delarna finns en luftledning.
Nyckelelement
–
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av unga sumpskogar och fuktiga barrblandskogar. Objektet
bedöms hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 124 Sumpskog norr om Nolered
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,71 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i fuktig svacka som löper i väst/östlig riktning
Trädskiktet utgörs främst av ung tall och björk men enstaka granar och rönnar
finns också. I buskskiktet finns rikligt med enbuskar, vide och brakved.
Fältskiktet är en fuktig till vår ristyp. På några fläckar blir det något rikare med
skuggstjärnmossa och tujamossa i bottenskiktet. I de västra delarna övergår
skogen till ett öppet kärr. Ett par stengärdsgårdar löper inne i beståndet.
Nyckelelement
Stenmur.
Signalarter
–
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Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av unga sumpskogar och fuktiga barrblandskogar. Objektet
bedöms hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 197 Sumpskog söder om Sillvik naturreservat
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 2,09 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i kanterna av ett öppet kärr öster om stigen mellan
Lilleby och Lottkärr. Söder om kärret finns en mindre nordsluttning med små
bergväggar och en medelgrov skog av tall och gran. I de östra delarna är
objektet delvis utformat som tallmossar. I de västra delarna löpen en bäck och
här finner man täta björkuppslag. Sälg och andra videarter förekommer rikligt i
denna del av kärrkanten. Död ved förekommer i liten omfattning och främst
som självgallrade björk och tall. Skogen är delvis av karakteristisk
sumpskogskogstyp med vitmossor och björnmossor i bottenskiktet. Kärret är
delvis ganska rikt med skogssäv och grenrör.
Nyckelelement
Bäck/rännil, Sumphål/kärr, Bergvägg N.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av unga sumpskogar intill ett kärr. Objektet bedöms hysa
måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 198 Sumpskog vid Nolered
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,68 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i kanterna av ett öppet kärr öster norr om ishallen
vid Nolered. Söder och väster om kärret dominerar björk med ett rikligt islag av
tall och gran. I de norra delarna är objektet delvis utformat som tallmossar och
här finns också mindre partier med öppna kärrpartier. Död ved förekommer i
liten omfattning och främst som självgallrade björk och tall. Skogen är delvis
av karakteristisk sumpskogskogstyp med vitmossor och björnmossor i
bottenskiktet. Kärret är delvis ganska rikt med starr och grenrör.
Nyckelelement
Sumphål/kärr.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog intill ett kärr. Objektet bedöms hysa
måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 126 Sumpskog vid Gossbydal S
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,58 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i fuktig svacka som löper i väst/östlig riktning
Trädskiktet utgörs främst av ung tall och björk men gran, asp och rönn ingår
också. I buskskiktet finns rikligt med enbuskar, vide och brakved. Fältskiktet är
en fuktig till vår ristyp. På några fläckar blir våtare sumpskogspartier med pors
och blåtåtel och vitmossor i bottenskiktet.
Nyckelelement
–
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av unga sumpskogar och fuktiga barrblandskogar. Objektet
bedöms hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKsu 127 Sumpskog vid Gossbydal N
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,76 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i fuktig svacka som löper i väst/östlig riktning
Trädskiktet utgörs främst av ung tall och björk men gran, asp och rönn ingår
också. I buskskiktet finns rikligt med enbuskar, vide och brakved. Fältskiktet är
en fuktig till vår ristyp. På några fläckar blir skogen av fuktig typ med täta
uppslag av ung björk.
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Nyckelelement
–
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av unga sumpskogar och fuktiga barrblandskogar. Objektet
bedöms hysa måttliga naturvärden (klass 3).
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SKsu 125 Sumpskog vid Hästevik
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,63 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i fuktig svacka som löper i nord/sydlig riktning. I
den västra delen finns låga bergväggar utefter hela beståndet. Trädskiktet utgörs
i de norra delarna främst av ung asp och björk men enstaka ekar och rönnar
finns också. I buskskiktet finns rikligt med enbuskar, vide och brakved.
Fältskiktet är en fuktig till vår örttyp. Här hittar man skuggstjärnmossa och
tujamossa i bottenskiktet. I de södra delarna övergår objektet till en brynskog
med grov ask, alm, lind och ek. Här finns också magnifika bryn med slån,
hagtorn, nypon och olika arter av björnbär. I denna del finns en rik lundflora
med lundslok, lundelm, långsvingel och buskstjärnblomma. På de grövre träden
växer grov baronmossa, guldlockmossa och platt fjädermossa. Ett par
stengärdsgårdar löper inne i beståndet.
Nyckelelement
Bergvägg O, Skogsbryn/brynvegetation.
Signalarter
Anomodon viticulosus, Homalothecium sericeum, Neckera complanata
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
I den södra delen finns grova ädellövträd och finna bryn. Objektet bedöms hysa
höga naturvärden (klass 2).

SKsu 199 Sumpskog väster om Trolldalen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,52 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
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Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en mindre sprickdal i den vidsträckta
hällmarksljunghed som finns här. I trädskiktet dominerar vindpinad och knotig
björk med inslag av tall och rönn. Intill den gölen i norr finns ett mindre parti
som domineras av ek. Objektet är delvis utformat som tallmossar och här finns
också mindre partier med öppna kärrpartier. Död ved förekommer i liten
omfattning och främst som självgallrade björk och tall. Skogen är delvis av
karakteristisk sumpskogskogstyp med pors, viden och odon och vitmossor i
bottenskiktet. Gölen är fattig med små ruggar av flaskstarr.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Mindre göl.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).

SKsu 200 Sumpskog väster om Trolldalen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,63 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i fuktig svacka intill en liten göl i den vidsträckta
hällmarksljunghed som finns här. Objektet är delvis utformat som tallmosse i de
södra delarna och här finns också mindre partier med öppna kärrpartier intill
den lilla sjön. Död ved förekommer i liten omfattning och främst som
självgallrade björk och tall. Skogen är delvis av karakteristisk
sumpskogskogstyp med pors, viden och odon och vitmossor i bottenskiktet.
Gölen är fattig med små ruggar av flaskstarr och lite vass.
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Nyckelelement
Sumphål/kärr, Mindre göl.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).

SKsu 201 Sumpskog väster om Trolldalen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 0,89 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är utbildad i en mindre sprickdal i den vidsträckta
hällmarksljunghed som finns här. I trädskiktet dominerar vindpinad och knotig
björk med inslag av tall och rönn. Mindre partier kan domineras av äldre
flerstammig ek. Buskskiktet är tätt av en och brakved men också med
videbuskar. En mindre bäck rinner i fuktsvackan åtminstone vissa delar av året.
Här dominerar pors och blåtåtel. Död ved förekommer i liten omfattning och
främst som självgallrade björk och tall. Skogen är delvis av karakteristisk
sumpskogskogstyp med pors, viden och odon och vitmossor i bottenskiktet..
Nyckelelement
–
Signalarter
–
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Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).

SKsu 202 Sumpskog väster om Trolldalen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,81 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en mindre sprickdal i den vidsträckta
hällmarksljunghed som finns här. I trädskiktet dominerar vindpinad och knotig
björk med inslag av tall och rönn. Objektet är delvis utformat som tallmossar
och här finns också mindre partier med öppna kärrpartier speciellt intill den lilla
gölen. Död ved förekommer i liten omfattning och främst som självgallrade
björk och tall. Skogen är delvis av karakteristisk sumpskogskogstyp med pors,
viden, blåtåtel och odon. Vitmossor dominerar i bottenskiktet. Västliga inslag
är klockljung, tuvsäv och vitmossan Sphagnum molle. Gölen är fattig med små
ruggar av flaskstarr.
En luftledning löper delvis genom objektet.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Mindre göl.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).
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SKsu 203 Sumpskog väster om Trolldalen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 1,03 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en mindre sprickdalar i den vidsträckta
hällmarksljunghed som finns här. I trädskiktet dominerar vindpinad och knotig
björk med inslag av tall och rönn i de norra delarna. Objektet är delvis utformat
som tallmossar och här finns också mindre partier med öppna kärrpartier. Död
ved förekommer i liten omfattning och främst som självgallrade björk och tall.
Skogen är delvis av karakteristisk sumpskogskogstyp med pors, viden, blåtåtel
och odon. Vitmossor dominerar i bottenskiktet. Västliga inslag är klockljung,
tuvsäv och vitmossan Sphagnum molle.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Mindre göl.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).

07B 1b 02 Lövskog vid Tumlehed
Tidigare inventerad som: Objekt med naturvärde 1997-06-13
Area: 1,90 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
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Beskrivning
Objektet består i de västra delarna av en randskog mellan ett bergområde och en
åkermark. Här växer en typisk ek-hasselskog med inslag av asp, björk, rönn och
gran. Några grova ekar har röjts fram i denna del. I de östra delarna rinner en
bäck fram och här finner man ask, alm, och al. I denna del noterades
bäckbräsma, långsvingel, hässlebrodd och buskstjärnblomma. Inslaget av död
ved är medelhögt.
Nyckelelement
Skogsbryn/brynvegetation, Bäck/rännil, Träd med bohål, Grov ek
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen representerar två ovanliga skogstyper i kommunen. Objektet bedöms
hysa höga naturvärden (klass 2).

SKsu 237 Sumpskog Sillvik
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 1,38 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en mindre sprickdalar i den vidsträckta
hällmarksljunghed som finns här. I trädskiktet dominerar vindpinad och knotig
björk med inslag av tall och rönn i de norra delarna. Objektet är delvis utformat
som tallmossar och här finns också mindre partier med öppna kärrpartier. Död
ved förekommer i liten omfattning och främst som självgallrade björk och tall.
Skogen är delvis av karakteristisk sumpskogskogstyp med pors, viden, blåtåtel
och odon. Vitmossor dominerar i bottenskiktet. Västliga inslag är klockljung,
tuvsäv och vitmossan Sphagnum molle.
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Nyckelelement
Sumphål/kärr, Mindre göl.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).

SKsu 240 Sumpskog Sillvik
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 0,49 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en mindre sprickdalar i den vidsträckta
hällmarksljunghed som finns här. I trädskiktet dominerar vindpinad och knotig
björk med inslag av tall och rönn i de norra delarna. Här finns också en hel del
flerstammig ek. Objektet är delvis utformat som tallmossar (i söder) och här
finns också mindre partier med öppna kärrpartier. Denna del ligger utanför den
nuvarande avgränsningen. Död ved förekommer i liten omfattning och främst
som självgallrade björk och tall. Skogen är delvis av karakteristisk
sumpskogskogstyp med pors, viden, blåtåtel och odon. Vitmossor dominerar i
bottenskiktet. Västliga inslag är klockljung, tuvsäv och vitmossan Sphagnum
molle.
Nyckelelement
Sumphål/kärr.
Signalarter
–
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Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).
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SKal 124 Lövskog vid Slottskogsvallen
Tidigare inventerad som: Ädellövskog 1986
Area: 2,91 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna bokskog är mellan Frölundaborgs ishall och Margretebergvägen. I
trädskiktet dominerar grov bok med inslag av tall, svarttall, ek och alm.
Objektet är delvis utformat som en park med statyer och löpslingor Död ved
förekommer i måttlig omfattning och främst som nedfallna grenar. I norr finns
ett sparsamt buskskikt intill vägen med slån och nypon.
Fältskiktet är sparsamt med små partier av lundgröe.
På en nedfallen bokgren noterades kantarellmussling. På en bok växer
hartsticka .
Nyckelelement
Äldre bok
Signalarter
Plicaturopsis crispa
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Ganoderma pfeifferi
Bedömning
Skogen utgörs av mindre park med bok. Objektet bedöms hysa höga
naturvärden (klass 2).
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SKal 149 Lövskog vid Kärralund
Tidigare inventerad som: Ädellövskog 1986
Area: 5,24 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Detta lilla lövbestånd ligger helt insprängt i bebyggelsen vid Kärralund. Flera
stigar löper genom beståndet och här finns också en liten äng med bänkar. I
trädskiktet dominerar eken helt och den är mestadels grov och gammal. Många
ekar har nu skuggats ihjäl och därför finns också rikligt med grova torrakor och
lågor av grov ek. Buskskiktet är dåligt utbildat med hassel och rönn. Fältskiktet
är mestadels av torr örttyp med lundgröe men här noterades och gulplister. I
norr finns ett parti som sträcker sig mot väster och det har mer karaktär av en
park.
Nyckelelement
Grova träd, Rikligt med död ved
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av äldre ekskog med riklig förekomst av död ved. Objektet
bedöms hysa höga naturvärden (klass 2).

SKsu 220 Sumpskog vid Kärralund
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 4,76 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna bäckravin domineras av medelgrov ask och alm men intill bäckfåran
finna också en hel del al. Många döda almar har dukat under av almsjukan och
de flesta askarna lider nu hårt av askskottssjukan. I bäckfårans övre delar finns
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en del likaledes grov bok, ek och lind. I området finns rikligt med både liggande
och stående död ved av framförallt alm och al. Buskskiktet är glest med hassel
och hägg.
Fältskiktet är av fuktig till våt ört-typ med arter som springkorn, jättebalsamin,
strutbräken och bäckbräsma.
Nyckelelement
Bäck/rännil
Signalarter
Springkorn, strutbräken och bäckbräsma
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Ovanlig skogstyp med en riklig förekomst av död ved. Objektet bedöms hysa
höga naturvärden (klass 2).
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SKsu 241 Sumpskog Styrsö
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 8,89 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i ett mindre fuktdråg som sträcker sig ner mot en
havsvik. I trädskiktet dominerar glasbjörk med inslag av tall, gran, ek och rönn i
de norra delarna. Här finns också en hel del flerstammig ek. Objektet är delvis
utformat som översilningsmarker och här finns också mindre partier med öppna
kärrpartier. Död ved förekommer i måttlig omfattning och främst som
självgallrade björkar och tallar. Skogen är delvis av karakteristisk
sumpskogskogstyp med blåtåtel, tuvtåtel och vanligt mannagräs. Närmare havet
finns täta uppslag av ungbjörk och videsnår liksom mäktiga snår av slån. Här
finns också glest med en del äldre alar. Intill havet finns vidsträckta högvassar
med vass, havssäv. I denna del förekommer gul svärdslilja, vattenskräppa,
fackelblomster, strandkvanne och vippstar. I bottenskiktet dominerar
spjutmossa och skedbladsmossa.
Nyckelelement
Skogsbryn/brynvegetation, Högvassar
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr men med mäktiga busksnår och
högvassar intill havet.. Objektet bedöms hysa höga naturvärden (klass 2).

SKsu 242 Sumpskog Styrsö
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 6,38 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
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Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i ett mindre fuktdråg som sträcker sig ner mot en
havsvik. I trädskiktet dominerar glasbjörk med ett litet inslag av tall, gran, ek
och rönn. Objektet är delvis utformat som björksumpskogar och här finns också
mindre partier med öppna kärrpartier. Död ved förekommer i liten omfattning
och främst som självgallrade björkar. Skogen är delvis av karakteristisk
sumpskogskogstyp med blåtåtel, tuvtåtel och vanligt mannagräs. En stig löper
genom objektet och det finns mindre skogsdiken. En luftledning löper genom
objektet.
Nyckelelement
–
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).

SKsu 243 Sumpskog Styrsö
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 3,27 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i ett mindre fuktdråg som sträcker sig ner mot en
havsvik. I trädskiktet dominerar glasbjörk med inslag av tall, asp, ek och.
Objektet är delvis utformat som översilningsmarker.. Död ved förekommer i
måttlig omfattning och främst som självgallrade björkar och tallar. Skogen är
delvis av karakteristisk sumpskogskogstyp med blåtåtel, tuvtåtel och vanligt
mannagräs. Närmare havet (både i norr och i söder) finns täta uppslag av
ungbjörk och videsnår liksom mäktiga snår av slån. En luftledning löper genom
objektet.
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Nyckelelement
Skogsbryn/brynvegetation, Högvassar
Signalarter
–r
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog och kärr men med mäktiga busksnår och
högvassar intill havet. Objektet bedöms hysa höga naturvärden (klass 2).
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SKal 135 Lövskog vid Hovås idrottsplats
Tidigare inventerad som: Ädellövskog 1986
Area: 1,35 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Denna skog växer på en liten kulle strax norr om Hovås golfbana. I trädskiktet
dominerar bok i de östra delarna och ek i de västra. Beståndet har ett litet inslag
av tall, asp, ek, lind och lönn. Objektet är delvis utformat som tomtmark med
staket och komposter. Död ved förekommer i måttlig omfattning och främst
som död ek i väster. Skogen är delvis av karakteristisk hedekskog med stensöta,
kaprifol och blåbärsris. I bokbeståndet finner man en frisk örttyp.
Nyckelelement
–
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Buskstjärnblomma
Bedömning
Skogen utgörs delvis av en typisk hedekskog. Objektet bedöms hysa höga
naturvärden (klass 2).

06B 8d 03 Lövskog norr om Brottkärr
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 2002-12-11
Area: 2,30 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i en fuktig svacka som löper i ost/västlig riktning. I
trädskiktet dominerar tall, gran, asp och rönn med ett rikligt inslag av ek i
kanterna. Ett mindre parti är utformat som ett blötare sumpskogsparti med
dominans av björk. Död ved förekommer i stor omfattning och främst som
självgallrade björk och tall men här finns också en del eklågor och ektorrakor.

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen
131

Sumpskogar och lövlundar i Göteborgs kommun - R:2013:5

Skogen är delvis av karakteristisk sumpskogskogstyp med pors, viden, blåtåtel
och odon. Vitmossor dominerar i bottenskiktet. Västliga inslag är klockljung,
tuvsäv och vitmossan Sphagnum molle.
Nyckelelement
Sumphål/kärr, Mindre göl.
Signalarter
Nowellia curvifolia
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av en ung sumpskog. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).
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SKal 136 Lövskog vid Skintebo
Tidigare inventerad som: Ädellövskog 1986
Area: 43,22 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Ett stort och varierat lövskogsområde mellan bebyggelsen i Skintebo och Stora
Amundön I norr förekommer äldre ekbestånd och ganska rikligt med små
bergväggar och blockmarker. Död ved förekommer tämligen rikligt främst som
självgallrade björkar, ekar och tallar. Skogen är delvis av karakteristisk
västsvensk typ kaprifol i buskskiktet. Epifytfloran är intressant med rikliga
förekomster av klippfrullania, porella och fällmossa I de södra delarna
förekommer en del bok och lönn och här är fältskiktet av lundgröe- och
lundsloktyp
Ett litet bestånd i den nordöstra delen är utformad som ask-alm-lund. Här finns
en liten bäck och i fältskiktet finns här hässlebrodd, lundelm och skogsbingel
Nyckelelement
Bergväggar, Träd med bohål. Bäck/rännil.
Signalarter
Antitrichia curtipendula, Frullania tamarisci, Porella platyphylla
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Ett stort sammanhängande lövskogsområde med delvis äldre trädbestånd nära
bebyggelse. Objektet bedöms hysa höga naturvärden (klass 2).
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SKsu 223 Haga å
Tidigare inventerad som: Sumpskog i våtmarksinventeringen 1982
Area: 16,15 ha
Naturvärdesklass 2012: 1
Beskrivning
Denna bäckravin domineras av medelgrov ask och alm men intill bäckfåran
finna också en hel del al. Många döda almar har dukat under av almsjukan och
de flesta askarna lider nu hårt av askskottssjukan. I bäckfårans övre delar finns
en del likaledes grov ek och ett islag av lind och lön. Här finns rikligt med både
liggande och stående död ved av framförallt alm och al. Buskskiktet är glest
med hassel och hägg men med partier där stora snår av slån och hagtorn är
utbildade.
Fältskiktet är av fuktig till våt ört-typ med arter som hässlebrodd, bingel,
lundelm och bäckbräsma.
Nyckelelement
Bäck/rännil
Signalarter
Bäckbräsma
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Steccherinum robustius, Granulobasidium vellereum
Bedömning
Ovanlig skogstyp med en riklig förekomst av död ved. Objektet bedöms hysa
mycket höga naturvärden (klass 1).
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SKsu 134 Sumpskog vid Ambjörnhagen
Tidigare inventerad som: Sumpskog inom grön skogsbruksplan 1999
Area: 8,35 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
Beskrivning
Denna sumpskog är belägen i fuktig svacka som löper i väst/östlig riktning
Trädskiktet utgörs främst av delvis flerstammig tall, gran och björk men enstaka
ekar och rönnar finns också. I buskskiktet finns rikligt med enbuskar, vide och
brakved. Fältskiktet är en fuktig till vår ristyp. På några fläckar blir det något
rikare med skuggstjärnmossa, spjutmossa och tujamossa i bottenskiktet. I ett
mindre parti övergår skogen till ett öppet kärr. Ett par stengärdsgårdar löper
inne i beståndet. Beståndet har ganska mycket död ved av framförallt tall. I de
västra och sydvästra delarna övergår objektet till en bergbrant med ekskog för
att längst i söder åter bli en björksumpskog. I dessa delar löper en luftledning.
Nyckelelement
–
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av unga sumpskogar och fuktiga barrblandskogar. Objektet
bedöms hysa måttliga naturvärden (klass 3).

SKal 141 Lövskog vid Ambjörnshagen
Tidigare inventerad som: Ädellövskog 1986
Area: 8,87 ha
Naturvärdesklass 2012: 3
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Beskrivning
Detta splittrade bestånd finns ring en begravningsplats. I de södra och västra
delarna finns typiska hedekskogar. I den norra delen rinner en bäck fram och
här finns en blandlövskog med de flesta av våra lövträd. Här är marken också
lite rikare med inslag av exempelvis lundelm. I buskskiktet finns mest en på
höjderna och lite hassel främst i norr. Inslaget av död ved är litet.
Nyckelelement
Bäck/rännil. Skogsbryn/brynvegetation.
Signalarter
–
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
–
Bedömning
Skogen utgörs av ett splittrat ekbestånd. Objektet bedöms hysa måttliga
naturvärden (klass 3).

SKal 170 Lövskog vid Tråkärrslätt
Tidigare inventerad som: Ädellövskog 1986
Area: 37,50 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Ett stort och varierat lövskogsområde som kringgärdar bebyggelsen vid
Tråkärrslätt. I den västra delen förekommer äldre ekbestånd och ganska rikligt
med små bergväggar och blockmarker Död ved förekommer tämligen rikligt
främst som självgallrade björkar, ekar och tallar. Skogen är delvis av
karakteristisk västsvensk typ kaprifol i buskskiktet. Epifytfloran är intressant
med rikliga förekomster av klippfrullania, porella och fällmossa. Buskskiktet är
ställvis välutvecklat med hassel och där påträffas buskstjärnblomma,
hässlebrodd och vispstarr liksom västlig husmossa Loeskeobryum brevirostre.
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Nyckelelement
Bergväggar, Träd med bohål. Bäck/rännil
Signalarter
Antitrichia curtipendula, Frullania tamarisci, Porella platyphylla
Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Loeskeobryum brevirostre
Bedömning
Ett stort lövskogsområde med delvis äldre trädbestånd nära bebyggelse.
Objektet bedöms hysa höga naturvärden (klass 2).

06B 8e 07 Lövskog vid Årekärr
Tidigare inventerad som: Nyckelbiotop 1997 06 10
Area: 1,50 ha
Naturvärdesklass 2012: 2
Beskrivning
Detta lövskogsbestånd befinner sig mestadels norr om en ganska mäktig
bergvägg. Det rinner även liten bäck genom området. I de sydvästra mer torra
delarna dominerar lind och ek medan det kring bäcken finns en blandskog där
alm, ask, ek samsas med grova aspar och alar. Många aspar har blivit
ringbarkade och de flesta av dessa har nu dött. Inslaget av död ved är litet. En
markerad stig löper genom området. Buskskiktet är dåligt utvecklad och består
av hassel. Även fältskiktet är dåligt utvecklat med här kunde noteras glest med
skogsbingel. Epifytfloran är intressant med piskbaronmossa, grov baronmossa,
fjädermossa och klippfrullania. På en sten noterades västlig husmossa.
Nyckelelement
Bergvägg N, Bäck/rännil
Signalarter
Anomodon attenuatus, Anomodon viticulosus, Fullania tamarisci, Neckera
complanata
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Hotade eller naturvårdsintressanta arter
Loeskeobryum brevirostre
Bedömning
Skogen utgörs av rik ädellövskog med rik och för trakten ovanlig flora.
Objektet bedöms hysa höga naturvärden (klass 2).
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Bilaga 1 Manual fältarbete
En fältblankett används vid fältinventering av lundar och sumpskogar där
information om varje bestånds struktur, geografi och biologi fylls i.
Fältblanketten för lundar skiljer sig något från den för sumpskogar.
Nedanstående manual täcker båda typerna av fältblanketter.
Förklaringar till fältblanketter:
Objektnummer: Vid fältinventeringen numreras används de numer som Göteborgs kommun tidigare
använt exempelvis SKsu 007. För nyckelbiotoper och objekt med naturvärde används originalID vilket
utgörs av ekonomiskt kartblad plus löpnummer exempelvis 07B 3e 10.
Skogstyp: Anges endast för lundar. En beskrivning av de olika skogstyperna finns i SNV:s rapport
”Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker”. Skogstyperna kvantifieras i en fyrgradig skala
enligt följande:
1 = 1–25% av arealen
2 = 26–75%
3 = 76–99%
4 = 100%.
I samband med angivelse av förekommande skogstyper anges om hela eller delar av objektet utgörs av
ädellövskog. Områden som utgör ädellövskog (SVL § 22-23) är skogsbestånd som består av lövträd
till minst 70 % och ädla lövträd till minst 50 % av grundytan och vars areal är minst 0,5 ha (=ÄLS
fältblankett) eller trädbestånd (hagmarker) på betesmark och som har lövträd till minst 70 % och ädla
lövträd till minst 50 % av grundytan. Av de ädla lövträden ska minst 10 träd per hektar ha en diameter
av minst 30 cm på en höjd av 1,3 meter över marken. Markens areal ska uppgå till minst 1 hektar
(=ÄLH på fältblankett). Till de ädla lövträden räknas ek, lind, alm, ask, lönn, bok, avenbok och
fågelbär.
Slutenhet: Här noteras objektets genomgående kronslutenhet. Glest motsvarar en krontäckningsgrad
upp till 50 %, halvslutet/normal mellan 50 och 70 % och slutet mer än 70 %.
Trädslag: Här noteras först förekommande trädslag kvantifierat i tre klasser efter hur stor
procentandel av grundytan trädslaget utgör:
1 = 1–25 % av grundytan
2 = 26–75 %
3 = >75 %
För lundar anges för samtliga trädslag dessutom dominerande grovleksklass. Dominerande avser
virkesvolym. De olika grovleksklasserna är:
1 = klen
2 = medelgrov
3 = grov
4 = mycket grov
För de olika trädslagen följs diameterkrav för respektive trädslag enligt nedanstående tabell.

Trädslag

Klass 1
klen
Cm

Klass 2
Normal
Cm

Klass 3
grov
cm

Klass 4
mycket grov
cm

Alm
Ask
Bok
Ek
Lind
Lönn
Fågelbär
Gråal
Klibbal
Asp
Björk
Sälg
Gran
Tall
Hägg
Oxel
Rönn

5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14
5 – 14

15 – 39
15 – 39
15 – 59
15 – 59
15 – 59
15 – 39
15 – 29
15 – 29
15 – 29
15 – 29
15 – 29
15 – 29
15 – 59
15 – 59
15 – 39
15 – 59
15 – 39

40 – 75
40 – 75
60 – 100
60 – 100
60 – 100
40 – 75
30 – 75
30 – 50
30 – 60
30 – 60
30 – 60
30 – 60
60 – 100
60 – 100
40 – 75
60 – 100
40 – 75

> 75
> 75
> 100
> 100
> 100
> 75
> 75
> 50
> 60
> 60
> 60
> 60
> 100
> 100
> 75
> 100
> 75

För lundar noteras dessutom för varje trädslag mängd mycket grova träd, mängd mycket gamla träd,
mängd stående död ved, mängd grov stående död ved, mängd lågor, mängd grova lågor, mängd
nyfallna lågor, mängd ”medelålders” lågor och mängd gamla lågor. Mängderna kvantifieras här i en
tregradig skala där:
1 = 1-5 träd / ha
2 = 6-10 träd / ha
3 = > 10 träd / ha
De olika nedbrytningsgraderna hos lågorna definieras enligt nyfallen = bark kvar, medelålders = bark
släppt, ej helt mosstäckt och äldre = täckt av mossor, börjar ev. tappa struktur.
I fri text under trädslag finns möjlighet att beskriva föryngring, eventuella särdrag hos den döda veden
etc.
För sumpskogar noteras åldern på trädskiktet i klartext samt en markering avseende åldersdynamiken
där låg avser likformighet beträffande åldersfördelning och hög avser olikåldrighet.
Död ved: för lundar anges död ved i samband med trädskiktsangivelsen (se ovan). För sumpskogar
anges mängderna liggande respektive stående död ved efter en subjektiv bedömning i tre klasser; lite,
normalt, mycket. Här kan inventeraren även ange om man anser att ytterligare inventering behövs av
exempelvis vedlevande organismer.
Hydrologisk typ: Anges endast för sumpskogar. Myrskog avser skog på mosse eller kärr med tydlig
torvbildning. Översilningsskog avser skogar i sluttningar som påverkas av framsilande grundvatten.
Strandskog avser skogar intill sjöar eller vattendrag där viss översvämning kan ske. Övrig fuktskog
avser andra typer av sumpiga eller fuktiga skogar.

Buskskikt: Samtliga påträffade buskarter noteras. På fältblanketten för lundar finns kryssrutor för
brakved, getapel, druvfläder, olvon, kaprifol, skogstry, nypon, slån, krusbär, hassel, en, vide och
hagtorn. På fältblanketten för sumpskogar fylls respektive buskslag i med klartext. Förekomst noteras
i en tregradig skala där:
1 = enstaka
2 = medelrik
3 = rik
Då tyngdpunkten vid värdeklassificeringen läggs vid trädskiktet görs ingen omfattande
buskskiktsinventering.
Fältskikt: Anges endast för lundar. Vid uppgifter om fältskiktet görs en indelning efter
näringsgradient (ristyp - örtristyp - örttyp) och fuktighetsgradient (fuktig - frisk - torr). Dessutom kan
blöt typ, lundörttyp och betesmark noteras. Angivelse av fältskikt görs enligt en tregradig skala där:
1 = 1–25 % av markytan
2 = 25–75 %
3 = >75 %
Liksom vid buskskiktet läggs inte någon tyngdpunkt vid fältskiktsinventeringen då värdeklassificeringen främst styrs av naturvärden förekommande i trädskiktet.
Naturlig störning och hävd: Under naturliga störningsfaktorer noteras viktiga beståndsdanande
störningar. Föreslagna störningar är viltbete, storm, vattenstörning, ras/skred, insektsangrepp,
svampangrepp, brand, intern beståndsdynamik, nuvarande bete, upphört bete (om möjligt noteras
ungefärlig tid då betet upphörde) och slåtter. Störningens eller hävdens omfattning uttrycks i tre
klasser där:
1 = ringa påverkan
2 = stark lokal påverkan
3 = stark generell påverkan
Ingrepp: Under ingrepp noteras förekomst av för lövskogsbiotopen negativ mänsklig påverkan såsom
avverkning, plockhuggning (stubbar), röjning, gallring, barrplantering, dikning,
bebyggelse/tomtmark, kraftledning, väg, soptipp och stenbrott. Ingreppets omfattning uttrycks i tre
klasser där:
1 = ringa påverkan
2 = stark lokal påverkan
3 = stark generell påverkan
Nyckelelement: Förekommande nyckelelement noteras här. Föreslagna nyckelelement (ej knutna till
träd) är större å, bäck/rännil, vattenfall/mindre fors, källa/källpåverkad mark (inkluderar
översilningsmark), rikkärr, sumphål/kärr, strandsump, strand, blockrik mark, lodyta, bergvägg,
rasbrant, hällmarker, ravin, skogsbryn/brynvegetation, odlingsröse, stenmur, lövängsrest och tunt
jordtäcke. Vid nyckelelementen lodyta och bergvägg noteras väderstreck.
Föreslagna nyckelelement knutna till träd är träd med bohål, träd med större risbo, grov sprickbark,
mulm, hamlade träd, myrstack > 1 m och rotvältor.
Nyckelelement noteras enligt en tregradig skala där:
Liten förekomst (för trädanknutna element ungefär: 1 = 1-5 träd / ha med resp. nyckelelement)
Måttlig förekomst (för trädanknutna element ungefär: 2 = 6-10 träd / ha)
Rik förekomst (för trädanknutna element ungefär: 3 = >10 träd / ha)

Artlista: Förekomst av listade arter noteras (artlista se fältblanketten). Förekomst noteras i en
tregradig skala där:
1 = enstaka
2 = medelrik
3 = rik
Valet av arter har främst gjorts bland mossor, lavar och svampar och då framförallt bland arter som är
lätta att identifiera i fält. Ingen särskild sökinsats bör utföras efter enskilda arter, uppgiften ska endast
utgöra stöd för naturvärdesbedömningen. Artlistan är bara delvis anpassad efter Falköpings kommun
och förändringar bör diskuteras.
Andra hotade arter eller naturvårdsintressanta arter: Här finns möjlighet att notera andra
påträffade hotade eller intressanta arter vilka ej finns med på artlistan.
Faunaobservationer: Eventuella observationer av fåglar, insekter eller däggdjur som är intressanta ur
naturvårdsaspekt noteras här.
Rekreationsvärde: Under rekreationsvärde anges om området är viktigt för det rörliga friluftslivet,
eventuella utmärkta leder, väl använda stigar, närhet till bebyggelse och tätort etc.
Klassificering: I fält görs en preliminär klassificering och objektet/delobjektet placeras i en av fyra
klasser. Vid bedömningen läggs störst vikt vid naturvärden knutna till trädskiktet. Mindre vikt läggs
vid fältskiktet och buskskiktet. En motivering till bedömningen lämnas i fri text. Här beskrivs också
eventuell hotbild och eventuella akuta åtgärder.

Beskrivning av objektet i fri text: På fältblanketten finns plats för en beskrivning i fri text för varje
objekt. Här noteras även förekomst av jätteträd eller mycket grova träd som är solitärträd i anslutning
till objektet/delobjektet samt en kortfattad angivelse om hur landskapet runtomkring ser ut
(exempelvis om objektet är beläget i en trakt med värdefulla lövskogar eller värdefulla
gräsmarksobjekt).

FÄLTBLANKETT SUMPSKOGSINVENTERING Göteborgs kommun
IDENTITET
Objektsnummer/delobjektsnummer

Objektsnamn

Ekonomiskt kartblad

Area (ha)

Inventeringsdatum

Inventerare

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□

TRÄDSLAG (1 = 1-25 %, 2 = 26-75 %, 3 > 75 %)
Alm
Ek
Klibbal
Sälg
Ask
Fågelbär
Lind
Tall
Asp
Gran
Lönn
……………………..
Björk
Gråal
Oxel
Bok
Hägg
Rönn
Kommentar………………………………………………………………………………………………………….
Ålder: …………………………………………………
SLUTENHET

Åldersdynamik:

□låg

□hög

□ slutet

□ normalt

□ glest

□ ……………………….

DÖD VED
LIGGANDE
lite

□

□normalt

□mycket

□

□

□

□

□

Ytterligare inventering
rekommenderas
Kommentar ………………………………………………………………………………………………………….
STÅENDE
lite
normalt
mycket
Ytterligare inventering
rekommenderas
Kommentar ………………………………………………………………………………………………………….
HYDROLOGISK TYP (1= 1-25 %, 2 = 26-75 %, 3 > 75 %)

□ Myrskog (torvmark) □ Översilningsskog

□ Övrig fuktskog

□ Strandskog

Kommentar…………………………………………………………………………………………………………
BUSKSKIKT (art och andel (anges som ovan i 1 till 3))

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NATURLIG STÖRNING OCH HÄVD (1 = 1-25 %, 2 = 26-75 %, 3 > 75 %)
Viltbete
Intern beståndsdynamik
Brand
Insektsangrepp
Upphört bete (ev tidpunkt)
Svampangrepp
Nuvarande bete
Vattenstörning
Ras/skred

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□ Slåtter
□ Storm
□ ……………………….

INGREPP (1 = 1-25 %, 2= 26-75 %, 3 > 75 % )
Avverkning
Gallring
Plockhuggning (stubbar)
Barrplantering
Röjning
Dikning

□
□
□

□
□
□

□ Soptipp
□ Kraftledning
□ Väg

□ Bebyggelse/tomtmark
□ Stenbrott
□ ……………………….

NYCKELELEMENT (1 = 1-25 %, 2= 26-75 %, 3 > 75 %)
Större å
Sumphål/kärr
Bäck/rännil
Strandsump
Vattenfall/mindre fors
Strand
Källa, källpåverkad mark
Bergvägg (väderstr. __)
Rikkärr
Lodyta (väderstr __)

□ Odlingsröse
□ Lövängsrest
□ Tunt jordtäcke
□ Rasbrant
□ Ravin

□ Hällmarker
□ Skogsbryn/brynveg
□ Stenmur
□ Blockrik mark
□ ……………………….

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Nyckelelement knutna till träd, kvantifieras (1, 2, 3 osv.):

□ Träd med bohål
□ Sockelträd
□ Träd med större risbo □ Mulm
□ Grov sprickbark
□ Hamlade träd

□ Myrstack > 1 m
□ Rotvältor
□ ……………….......

SIGNALARTER

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

KÄRLVÄXTER
MOSSOR
LAVAR
SVAMPAR
Bazzania trilobata
brudborste
Alectoria sarmentosa
Cantharellus aurora
Calypogeia suecica
bäckbräsma
Arthonia leucopellaea
Clavaria s.l.
Conocephalum conicum
dvärghäxört
Arthonia spadicea
Climacocystis borealis
Dicranodontium denudatum
gullpudra
Arthonia vinosa
Encoelia furfuracea
Geocalyx graveolens
kambräken
Biatora sphaeroides
Entoloma euchroum
Helodium blandowii
korallrot
Bryoria bicolor
Entoloma araneosum
Herzogiella seligeri
kärrbräken
Bryoria furcellata
Gloiodon strigosus
Herzogiella striatella
kärrfibbla
Chaenotheca brachypoda
Gyrodon lividus
Homalia trichomanoides
lundstjärnblomma
Chaenotheca chlorella
Holwaya mucida
Hylocomiastrum umbratum
missne
Chaenotheca gracillima
Inocybe bongardii
Jungermannia leiantha
rankstarr
Collema flaccidum-gruppen
Kavinia alboviridis
Leucobryum glaucum
skuggviol
Hypogymnia vittata
Lactarius lignyotus
Odontoschisma denudatum
skärmstarr
Lecanactis abietina
Microglossum viride
Plagiomnium medium
springkorn
Leptogium cyanescens
Microstoma protracta
Porella platyphylla
strutbräken
Leptogium lichenoides
Oxyporus corticola
Rhytidiadelphus subpinnatus
trolldruva
Lobaria pulmonaria
Pluteus sect. Hispidoderma
Trichocolea tomentella
ögonpyrola
Lobaria scrobiculata
& Celluloderma
Megalaria grossa
Sarcoscypha coccinea
Menegazzia terebrata
Microcalicium ahlneri
Nephroma laevigatum
Nephroma resupinatum
Normandina pulchella
Parmeliella triptophylla
Peltigera collina
Sclerophora peronella
Thelotrema lepadinum

ANDRA HOTADE ELLER NATURVÅRDSINTRESSANTA ARTER …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
FAUNAOBSERVATIONER ………………………………………………………………………………………………
REKREATIONSVÄRDE …………………………………………………………………………………………………..
PRELIMINÄR KLASSIFICERING

□ KLASS 1

□

□

KLASS 2
KLASS 3
Motivering …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuell hotbild, eventuella akuta åtgärder ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
BESKRIVNING AV OMRÅDET I FRI TEXT (kontext/sammanhang, landskapsekologi, representativitet,
kontinuitet)……………………………………………..…………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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FÄLTBLANKETT LUNDAR GÖTEBORGS KOMMUN
IDENTITET
Objektsnummer/delobjektsnummer
Ekonomiskt kartblad

Objektsnamn
Inventerare

Inventeringsdatum
SKOGSTYP
Brantskog av ädellövrik typ
Brantskog av ädellövfattig typ
Ek-tall-skog av bergig typ
Ekskog av ristyp
Ekhage
Blandlövhage av ask-alm-typ
Blandlövhage asp-björk
Igenväxt äng/hage, lind-ek
Igenväxt äng/hage, ask-alm
SLUTENHET
slutet

Hässlen
Hyggessuccessioner, lövrik typ
Sek lövskog frisk-torr
Sek lövskog fuktig
Blandädellöv-lund
Ek-hassellund
Parker, alléer, vårdträdsmiljöer
Lövrik myrmark
Sjöstrandsnår

halvslutet

glest

Klibbalstrandskog
Klibbalkärr
Klibbalskog översilningstyp
Björkskog på gamla mossodlingar
…………………………………………
…………………………………………
ÄLS
ÄLH
ÄLS del
ÄLH del
ej ÄLS
ej ÄLH
………………………………

TRÄDSLAG
a - dominerande grovleksklass, b - mängd mycket grova träd, c - mängd mycket gamla träd, d - mängd stående död ved, e - mängd grov stående död
ved, f - mängd lågor, g - mängd grova lågor, h - mängd nyfallna lågor, i - mängd medelgamla lågor, j - mängd gamla lågor

a b c
d e
f g h i j
a b c
d e
f g h i j
Alm
Gråa
Ask
Klibbal
Bok
Asp
Ek
Björk
Lind
Rönn
Lönn
Sälg
Fågelbär
Gran
Hägg
Tall
Oxel
………
Föryngring, ev trädslagsbyte ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
BUSKSKIKT
Brakved
Kaprifol
Krusbär
Hagtorn
Getapel
Skogstry
Hassel
……………………
Druvfläder
Nypon
En
……………………
Olvon
Slån
Vide
……………………
Kommentar ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
FÄLTSKIKT
Torr ristyp
Frisk ristyp
Fuktig ristyp
Blöt typ
Torr örtristyp
Frisk örtristyp
Fuktig örtristyp
Lundörttyp
Torr örttyp
Frisk örttyp
Fuktig örttyp
Betesmark
Kommentar ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
NATURLIG STÖRNING OCH HÄVD
Viltbete
Storm
Insektsangrepp
Svampangrepp
Nuvarande bete
Upphört bete (ev tidpunkt)

Vattenstörning
Intern beståndsdynamik
Slåtter

Ras/skred
Brand
……………………

INGREPP
Avverkning
Barrplantering
Väg

Plockhuggning (stubbar)
Dikning
Soptipp

NYCKELELEMENT
Större å
Sumphål/kärr
Bäck/rännil
Strandsump
Vattenfall/mindre fors
Strand
Källa, källpåverkad mark
Blockrik mark
Rikkärr
Lodyta (väderstreck
)
Nyckelelement knutna till träd, kvantifieras:
Träd med bohål
Träd med större risbo
Hamlade träd
Rotvältor
ARTLISTA
MOSSOR
Anomodon attenuatus
Anomodon longifolius
Anomodon viticulosus
Antitrichia curtipendula
Bazzania trilobata
Brachythecium rivulare
Frullania tamariscii
Herzogiella seligeri
Homalia trichomanoides
Hylocomiastrum umbratum
Lejunea cavifolia
Neckera complanata
Neckera crispa
Nowellia curvifolia
Plagiothecium undulatum
Porella spp.
Thamnobryum alopecurum
Ulota crispa

SVAMPAR
Antrodia pulvinascens
Clavivorona pyxidata
Cortinarius subg. Phlegm
Craterellus cinereus
Dentipellis fragilis
Dicomitus campestris
Fistulina hepatica
Geastrum sp.
Hericium coralloides
Hygrophorus chrysodon
Inonotus rheades
Lycoperdon echinatum
Micromphale foetidum
Phellinus populicola
Sarcoscypha coccinea
Steccherinum robustius
Xylobolus frustulatus

Röjning
Bebyggelse/tomtmark
Stenbrott
Bergvägg (väderstr.
Rasbrant
Hällmarker
Ravin
Skogsbryn/ brynveg,
Grov sprickbark
Myrstack > 1 m………

Gallring
Kraftledning
……………………
)

Odlingsröse
Stenmur
Lövängsrest
Tunt jordtäcke
……………………
Mulm
……………………

LAVAR
KÄRLVÄXTER
Arthonia vinosa
Bergmynta
Calicium adspersum
Bäckbräsma
Chaenotheca phaeocephala
Gullpudra
Cladonia parasitica
Hässleklocka
Cliostomum corrugatum
Lundbräsma
Collema spp.
Lungört
Cyphelium inquinans
Myskmadra
Gyalecta ulmi
Nästrot
Leptogium lichenoides
Skogssvingel
Leptogium saturninum
Stinksyska
Lobaria pulmonaria
Storgröe
Nephroma spp
Sårläka
Parmeliella triptophylla
Tandrot
Peltigera collina
Tvåblad
Schismatomma decolorans
Underviol
Sclerophora spp.
Vårärt
Sphaerophorus globosus
Vätteros
Thelotrema lepadinum

ANDRA HOTADE ELLER NATURVÅRDSINTRESSANTA ARTER …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
FAUNAOBSERVATIONER ………………………………………………………………………………………………
REKREATIONSVÄRDE …………………………………………………………………………………………………
PRELIMINÄR KLASSIFICERING
KLASS 1
KLASS 2
KLASS 3
KLASS 4
Motivering ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuell hotbild, eventuella akuta åtgärder …………………………………………………………………………….
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BESKRIVNING AV OMRÅDET I FRI TEXT …………………………………………………………………………...
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