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Sammanfattning
Vattenmyndigheten gjorde 2009 sin statusklassning och bedömde då att flera delar av
vattenförekomsterna inom Mölndalsåns avrinningsområde inte uppnår en god ekologisk och
kemisk status. Samtidigt konstaterades att kunskapsunderlaget kring Mölndalsåns
vattensystem var bristfälligt och behövde kompletteras för planering och prioritering av
åtgärder för att uppnå eller bibehålla god ekologisk och kemisk status. Med anledning av
detta har Mölndalsåns vattenråd låtit ta fram ett kunskapsunderlag över värden och hot för
vattenmiljöerna i Mölndalsåns avrinningsområde (Nolbrant, 2011). Detta visar på att
avrinningsområdet är mycket variationsrikt och innehåller en stor mängd värdefulla
naturmiljöer. Samtidigt pekar rapporten på att många värden är påverkade bl a på grund av
tidigare och pågående påverkan som regleringar, dammar, rensningar, bebyggelse,
miljögifter, försurning och införsel av främmande arter. Som ett led i att ta fram ett förslag till
åtgärdsplan

för

att

uppnå

och

bibehålla

god

ekologisk

status

i

Mölndalsåns

avrinningsområde har Mölndalsåns vattenråd tagit fasta på de förslag till behov av ökade
kunskaper och förslag till åtgärder som finns i Nolbrants rapport (2011). För att ytterligare
öka kunskaperna och för att underlätta planeringen av åtgärder har Vattenrådet låtit Calluna
göra en biotopkartering av Mölndalsåns vattendrag och sjöar.
Biotopkarteringen gjordes under 2012 och omfattade de sjöar och vattendrag som klassas
som vattenförekomster (enligt VISS), samt Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken, i området
uppströms Stensjöns utlopp till Östra Nedsjön. Två av delsträckorna var inventerade sedan
tidigare (Ericsson et al 2011) och resultaten från dessa inventeringar har tagits med i
bedömningarna.
Resultaten från biotopkarteringen belyser vattendragens och sjöarnas omgivning, närmiljö,
buskskikt, skyddszoner, vattennära zon, vattendragens lopp, strömhastighet, rensning,
bottensubstrat, vegetation, öringbiotoper och vandringshinder för fisk. Både värdefulla och
problematiska områden belyses och förhoppningsvis kan informationen fungera som
beslutsunderlag för fysisk planering.
Omgivningen (dvs 30-200 m från vattenlinjen) kring alla de karterade vattendragen och
sjöarna tillsammans, domineras främst dels av barrskog (34%) och dels av artificiell mark
(31%). Andelen artificiell mark är på grund av närheten till Göteborg större än vad många
andra vattendrag i Sverige har. Den resterande tredjedelen av omgivningen är fördelade på
ungefär lika delar åker (10%), blandskog (8%) och kalhygge (7%) samt en liten andel lövskog
(3%), våtmark (3%) och öppen mark (1%).
Närmiljön (dvs 0-30 m från vattenlinjen) domineras av skog som varken är produktionseller gammelskog och som fungerar som en skyddszon vid sjöstränder och vattendrag.
Ungefär en tredjedel av den totala längden domineras av sådan skog. Den artificiella miljön
återfinns även i stor utsträckning i närmiljön (25%) och produktionsskog dominerar i nära en
femtedel av närmiljön (19%). Ungefär en tiondel av närmiljön domineras av våtmarker (11%)
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och lika mycket domineras av öppen mark och åker (6 respektive 5%). Endast 1% av
närmiljön domineras av kalhyggen.
Då en så stor del av omgivning och närmiljö domineras av artificiell mark är det intressant
att se hur stora skyddszoner det finns och det visade sig att en femtedel av vattendrags- och
sjöstränderna har en skyddszon mot artificiell mark som är mindre än 3 m, vilket i praktiken
ofta betyder att skyddszon helt saknas. Här finns det förbättringspotential eftersom
skyddszoner har många positiva effekter och förbättrar de ekosystemtjänster som vi vill att
vattendrag och sjöar ska bidra med.
Där det finns produktionsskog är det vanligaste att skyddszonen endast är 0 till 3 m bred.
Liksom för artificiell miljö betyder detta för det mesta att skyddszon helt saknas eller endast
utgörs av en trädrad närmast stranden. Även här borde det vara möjligt med förbättringar.
Den vattennära zonen längs ett vattendrag är det strandområde som översvämmas vid
perioder med högt flöde. Om man ser till hela området saknas det svämplan på tre fjärdelar
av sträckan, men här är det egentligen mer intressant att gå in mer i detalj och studera vilka
sjöar och vattendrag som har breda svämplan, så att dessa kan tas med i samhällsplanering.
En del av dessa uppgifter finns i denna rapport och alla detaljer finns i databasen.
Att

undersöka

påverkansgraden

på

vattendragen

är

ett

av

huvudsyftena

med

biotopkarteringsmetoden. En sådan påverkan är om och i vilken omfattning ett vattendrag
blivit rensat och rätat, vilket kan ha stor betydelse för vattendragets ekologiska funktion med
avseende på exempelvis bottenfauna. Majoriteten av Mölndalsåns totala vattendragslängd
har inte blivit rensad i någon större utsträckning. Det vanligaste (37%) är att vattendraget är
försiktigt rensat, men nästan en fjärdedel av den totala längden har inte alls blivit rensad. En
femtedel av vattendragslängden har dock blivit omgrävd och nästan lika stor del har blivit
kraftigt rensad. En stor del av vattendragens lopp är ringlande (40%) eller meandrande (24%)
vilket är positivt och 35% är onaturligt raka. Ringlande och meandrande lopp gynnar
biologiska processer och även näringsretention. Den vanligaste strömhastigheten är svagt
strömmande (37%), följt av strömmande (31%) och lugnflytande (29%) vatten. Endast 3% av
den totala vattendragslängden är forsande.
Överlag var vegetationen artrik i Östra och Västra Nedsjön, Landvettersjön och Rådasjön och
vi bedömer att status för vattenväxter skulle bli god eller hög i dem om man gjorde
beräkningar enligt bedömningsgrunderna för miljökvalitet (vilket vi inte gjort i detta
uppdrag).
Tre växtarter som påträffades vid biotopkarteringen av sjöarna är anmärkningsvärda. Dels är
det trevligt att skaftslamkrypa som är en starkt hotad art påträffades i Östra Nedsjön. Två
andra anmärkningsvärda, men inte lika trevliga, arter är smal vattenpest i Rådasjön och
sjögull i Landvettersjön vid Mölnlycke. De är invasiva arter som är nya i vår flora och det
finns en risk att de sprider sig okontrollerat i delar av en sjö.
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Resultaten visar att det finns en del lokaler lämpliga för öring i de karterade vattendragen,
särskilt i Mölndalsån från Landvettersjön till Västra Nedsjön. De vandringshinder som
hittats och som bedöms vara mest högprioriterade att åtgärda eller förbättra är vid utloppen
från Bugärde damm och Västra Nedsjön. Före och efter dessa hinder finns det områden med
goda öringbiotoper. Även övriga hinder är lämpliga att åtgärda.

Inledning
Bakgrund
Sötvattenmiljöer som vattendrag och sjöar erbjuder en stor variationsrikedom av biotoper
både i och i anslutning till vattenförekomsterna. Denna omväxlande miljö resulterar i en stor
artrikedom och bidrar till en betydande del av den biologiska mångfalden i landet. En
artrikedom som historiskt har utarmats till följd av mänsklig aktivitet, framför allt i samband
med vattenkraftsutbyggnad, jordbruk och skogsbruk. Exempel på aktiviteter som ger
negativ påverkan på vattendrag är dikning, avverkning med körskador som följd, rensning
och vägbyggen (Halldén et al. 2002). Ett led i att nå miljömålen ”Levande sjöar och
vattendrag” och ”Ett rikt växt och djurliv” är att se till att dessa artrika biotoper får ett
fullgott skydd och att fysiskt påverkade vattendragssträckor restaureras med målet att
uppnå ekologisk funktionalitet. En sötvattenmiljö som fungerar väl ekologiskt ger även
andra ekosystemtjänster som vi människor är intresserade av: naturliga våtmarker,
svämplan och oreglerade sjöar buffrar hög- och lågflöden så att risken för översvämningar
och uttorkning nedströms blir mindre. Även risken för spridning av övergödande ämnen
och föroreningar minskar om sötvattensekosystemen har naturliga skyddszoner. Andra
ekosystemtjänster som naturliga sötvattenmiljöer bidrar med har med rekreation och
friluftsliv att göra och i närheten av en storstad är detta viktigt.
Mölndalsåns avrinningsområde, som sträcker sig från skogsdominerade marker i öster till
storstadsmiljöer i väster, rymmer många och viktiga vattenmiljöer. I samband med att
Vattenmyndigheten 2009 gjorde sin statusklassning bedömdes det att flera delar av
vattenförekomsterna inom avrinningsområdet inte uppnår en god ekologisk och kemisk
status. Det konstaterades samtidigt att kunskapsunderlaget kring Mölndalsåns vattensystem
var bristfälligt och behövde kompletteras. Detta för att planering och prioritering av åtgärder
för att uppnå eller bibehålla god ekologisk och kemisk status ska kunna genomföras.
Med anledning av detta beviljades Mölndalsåns vattenråd bidrag från Vattenmyndigheten år
2010 för att ta fram ett underlag för att kunna prioritera åtgärder efter vattendirektivets krav.
Resultatet blev en kunskapssammanställning över värden och hot för vattenmiljöerna i
Mölndalsåns avrinningsområde, rapporten Vattenmiljöer i Mölndalsåns avrinningsområde av
Nolbrant (2011). Rapporten visar att avrinningsområdet är mycket variationsrikt och
innehåller en stor mängd värdefulla naturmiljöer. Vattensystemet har påverkats kraftigt av
människan under lång tid, men innehåller trots detta mycket höga värden i form av
exempelvis biologisk mångfald och möjligheter till rekreation och friluftsliv. Samtidigt visar
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rapporten på att många värden är påverkade av tidigare och pågående påverkan som
regleringar, dammar, rensningar, bebyggelse, miljögifter, försurning och införsel av
främmande arter. Även intressekonflikter mellan å ena sidan naturvärden, friluftsliv, fiske
samt grundvattenreserver och å andra sidan behov av ny mark för exploatering samt
åtgärder för att minska översvämningsrisken vid bebyggelse uppstår ofta.
Som ett led i att ta fram ett förslag till åtgärdsplan för att uppnå och bibehålla god ekologisk
status i Mölndalsåns avrinningsområde har Mölndalsåns vattenråd tagit fasta på de förslag
till behov av ökade kunskaper och förslag till åtgärder som finns i Nolbrants rapport (2011),
däribland en hydromorfologisk och hydrologisk inventering/utredning. Genom en
biotopkartering av Mölndalsåns vattendrag och sjöar skulle kunskaperna ökas och planering
av åtgärder underlättas (Mölndalsåns vattenråd, 2012).

Syfte
Mölndalsåns vattenråd har gett i uppdrag åt Calluna att utföra biotopkartering av fem sjöar
med en total strandsträcka på ca 70 km samt 11 vattendragssträckor med en total sträcka på
ca 31 km inom Mölndalsåns avrinningsområde. Även data från tidigare utförd
biotopkartering av två vattendragssträckor ska behandlas i utredningen. Syftet är att få fram
fördjupat underlag för prioritering och planering av kommande åtgärder för att bidra till att
Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och bibehåller god ekologisk och kemisk status. Den
erhållna kunskapen och särskilt de specifika åtgärdsförslagen ska kunna användas som
underlag för beslut om restaureringsåtgärder som rör exempelvis vandringshinder, rensning,
skyddszoner mm. (Mölndalsåns vattenråd, 2012)

Avgränsning
Karteringen avgränsades till området uppströms Stensjöns utlopp till Östra Nedsjön och
omfattade inte sjöar i biflöden eller vattendrag som inte är klassade som vattenförekomster
(enligt VISS) med undantag för Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken.
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Metodik
Biotopkartering av vattendrag
Vattendrag nummer 1 och 6 (figur 2) är inte karterade av Calluna. Vattendrag 1 karterades
2011 enligt en förenklad form av biotopkartering, för metodik se Ericsson et al (2011).
Vattendrag 6 karterades 2005.
Biotopkarteringen av övriga vattendrag är utförd av Calluna enligt metodiken
”Biotopkartering – vattendrag, metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till
vattendrag” (Halldén et al. 2002). Metoden är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län
och syftar till att lokalisera och kvantifiera olika biotoper i vattendragen och dess närmiljö,
samt att beskriva dess påverkansgrad. Fältarbetet utfördes den 23-28 september 2012 av
Oskar Benderius och Jan Karlsson i mycket regnigt väder, vilket påverkade kvaliteten på
fotografierna. Databearbetning och digitalisering gjordes av Anna Jangius och Christoph
Kircher.
Vid fältarbetet fotvandrades alla vattendragssträckor som ingår i uppdraget och
sträckavgränsningar gjordes så att biotopen inom varje sträcka var så homogen som möjligt.
Under tiden noterades uppgifter om vattendraget och dess närmiljö och omgivning i fem
olika protokoll (schematisk beskrivning i figur 1):
• Protokoll A behandlar vattenbiotopen där parametrar som bl.a. vattendragets bredd och
djup, bottensubstrat, strömförhållande och förekomst av död ved bedöms.
• Protokoll B beskriver vattendragets närmiljö (0-30 m från vattendraget) och omgivning
(30-200 m från vattendraget) med avseende på bl.a. vegetationstyp, vattennära zon och
skyddszon.
• Protokoll C beskriver tillrinnande diken och vattendrag.
• Protokoll D behandlar påträffade vandringshinder med beskrivning av dessa och förslag till
åtgärder.
• Protokoll E behandlar vägpassager med avseende på passerbarhet för utter och fisk.
Vid varje sträckavgränsning, vandringshinder, dike/biflöde samt vägpassage togs i fält en
GPS-punkt som antecknades på respektive protokoll. Momentet utfördes i stället för att rita
in varje objekt på fältkartor. Sträckavgränsningar och beskrivning av närmiljö genomfördes
enbart i fält. Omgivningen tolkades med hjälp av ortofoton efter fältinventeringen.

7

AJS0012 Biotopkartering Mölndalsån 2012

Figur 1. Metod för biotopkartering. 5 olika protokoll används under fältkarteringen, A- vattenbiotop, Bnärmiljö och omgivning, C- tillrinnande diken och vattendrag, D- vandringhinder och E- vägpassager (Från
Halldén et al. 2002).

Biotopkartering av sjöar
Biotopkarteringen av sjöarna är utförd efter Naturvårdsverkets metod ”Biotopkartering
sjöar, Version 1:1 2011-04-05”. Syftet med karteringen av en sjö är att presentera en översiktlig
bild av intressanta biotoper längs sjöars stränder, dels ute i vattnet och dels på land. På detta
sätt ges en kvantitativ bild av sjön och dess strandmiljöer. Metoden är utvecklad för att i så
stor utsträckning som möjligt stämma överens med metoden för biotopkartering av
vattendrag. Fältarbetet utfördes med båt den 3-13 september 2012 av Anna Jangius och Malin
Anderson. Databearbetning och digitalisering gjordes av Anna Jangius och Christoph
Kircher.
Under fältarbetet besöktes hela sjöns strandlinje med hjälp av båt. Även öar som är längre än
30 m på något håll karterades. Den strandnära vattenzonen och landbiotopen avgränsades i,
av varandra oberoende, sträckor, så att varje sträcka bestod av en så homogen biotop som
möjligt och avgränsningen gjordes främst utifrån vattenvegetationstyp respektive
markanvändning. En avgränsad landbiotopsträcka var minst 70 m lång medan
8

AJS0012 Biotopkartering Mölndalsån 2012

vattenbiotopsträckan var minst 30 m lång. Liksom vid karteringen av vattendrag användes
fem olika protokoll vid kartering av sjöar:
• Protokoll A behandlar biotoper i den strandnära vattenzonen och där noterar man
exempelvis bottensubstrat, förekomst av växtarter, täckningsgrad av olika växttyper och
om det finns strukturelement i anslutning till sträckan.
• Protokoll B behandlar landbiotopen, som delas in i närmiljö (0-30 m från stranden) och
omgivningen (30-100 m från stranden). Här antecknas bl.a. markanvändning, skyddszoner
och vattennära zoner, d.v.s. landzoner som är påverkade av vattenståndsförändringar i
sjön.
• Protokoll C beskriver tillrinnande vattendrag och diken. Här noterar man bl.a.
vattendragets bredd och flöde.
• Protokoll D används om man påträffar vandringshinder i vattendrag och
sjöutloppsanslutningar. Här noteras vilken typ av hinder det är samt åtgärdsmöjligheter.
• Protokoll E används för att beskriva vägpassager/broar som passerar sjöar eller sjöutlopp.
Där noteras t.ex. vilken brotyp det rör sig om och vilka passagemöljgheter som finns.
Vid varje sträckavgränsning, vandringshinder, dike/ biflöde, samt vägpassage, togs i fält en
GPS-punkt som antecknades på respektive protokoll. Momentet utfördes i stället för att rita
in varje objekt på fältkartor. Sträckavgränsningar och beskrivning av närmiljö genomfördes
enbart i fält. Omgivningen tolkades med hjälp av ortofoton efter fältinventeringen.

Lagring och bearbetning av data
Informationen från samtliga protokoll vad gäller vattendragen matades in i en Accessdatabas framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län. För sjöarna finns ingen databas utan
data matades in i excelfiler. Informationen har också digitaliserats i ArcGIS 10.0 som digitala
shape-filer där attributdata i varje kartskikt hämtats ur databasen. All data skickades till
länsstyrelsen i Jönköpings län som är nationell datavärd för biotopkarteringar.
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Områdesbeskrivning
Mölndalsåns avrinningsområde
Mölndalsåns avrinningsområde sträcker sig från Göteborg, där ån har sitt utlopp i Göta älv,
och österut till källflödena i Bollebygds kommun, en sträcka på ca 4 mil (figur 2). Det ingår i
Göta älvs huvudavrinningsområde och har en yta på ca 275 km2. Den största delen av
avrinningsområdet ligger i Härryda kommun (48%), därefter kommer i storleksordning
Mölndals (18%), Bollebygds (17%), Göteborgs (10%), Lerums (6%) och Partilles kommuner
(1%) (Nolbrant, 2011). Mölndalsåns avrinningsområde gränsar även till Alingsås kommun i
nordost.
Formen på avrinningsområdet är långsmal, vilket har sin förklaring i en stor sprickdal som
går från öst till väst. Genomsnittsbredden på avrinningsområdet är 6,5 km. På sitt smalaste
ställe, i höjd med Landvettersjön, är det dock endast 2 km brett. Karaktären på
avrinningsområdet förändras radikalt på de fyra milen från Göteborg till Bollebygd. I öster
dominerar skogsmark, medan det i väst är urbana miljöer med mycket hårdgjorda ytor och
kanaliserade vattendrag som dominerar. Större delen av området är starkt kuperat på grund
av den stora sprickdalen samt en stor mängd mindre sprickdalar i olika riktningar kring den
stora. I den västra delen av avrinningsområdet finns även en stor dal som ligger i nordsydlig riktning. På de ställen där terrängen är flackare finns det gott om våtmarker och det
förekommer ett stort antal sjöar inom området. På grund av den varierande topografin inom
avrinningsområdet har Mölndalsån mycket olika karaktär på olika sträckor, från branta och
forsande partier till mer lugnflytande, meandrande sträckor med översvämningsområden
runt omkring. Hela vattensystemet, från mynningen upp till källflödena, har en längd på 56
km och en fallhöjd på ca 190 m. En stor del av fallhöjden, 47 m, tas ut i Mölndal där
Mölndalsån går över en förkastningsbrant vid Mölndals Kvarnby (Nolbrant, 2011).
Barrskog med inslag av asp, björk, al och sälg är den naturtyp som dominerar i
avrinningsområdet. I de västra delarna är det tall som förekommer mest, medan det i de
östra delarna är gran som dominerar. Ädellövskog förekommer främst i de västra delarna av
området, där de största sammanhängande områdena ligger kring Rådasjön och norr om
Landvettersjön. Åkermark förekommer mycket sparsamt idag och då främst i dalgångarna
(Nolbrant, 2011).
Fem sjöar och elva vattendrag inom Mölndalsåns avrinningsområde biotopkarterades 2012.
För en karta över området med dessa samt de två tidigare karterade vattendragen, se figur 2.
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Mölndalsån biotopkartering 2012

Östra Nedsjön

Västra Nedsjön
12
13
Landvettersjön
Rådasjön

4

11
7

2

6

8
5
10
9
1

3
Stensjön

Teckenförklaring
Sjöar
Vattendrag
0

4

km
8

Ü

Mölndalsån avrinningsområde

Figur 2. Karta med Mölndalsåns avrinningsområde markerat i grön samt alla karterade sjöar och vattendrag
utmarkerade med namn respektive vattendragsnummer.

Vattendrag
1 Kvarnbyfallet till Stensjön (biotopkartering 2011)
Den karterade sträckan är en del av vattenförekomsten Mölndalsån- Stensjön till
sammanflödet med Kållerödsbäcken (ID SE639863-127455). Sträckan är ca 620 m lång och går
mellan Kvarnbyfallet vid Mölndals kvarnby till Stensjöns utlopp.
2 Ståloppet
Ståloppet (ID SE639922-127617) är den ca 500 m långa sträckan av Mölndalsån som går
mellan Rådasjön och Stensjön.
3 Mölndalsån-mellan Rådasjön och Landvettersjön
Den här delen av Mölndalsån (ID SE639868-128008), som är på ca 1,7 km , går uteslutande
genom Mölnlycke samhälle. Efter utloppet från Landvettersjön finns ett fall som dämts upp
vid Mölnlycke fabriker. Ån passerar under Mölnlycke fabriker för att sedan mynna ut i en
damm, Massetjärnen. Därefter går ån genom samhället över flackare mark för att börja
meandra innan utloppet i Rådasjöns östra del, längst in i Slottsviken.
4 Mölndalsån-Landvettersjöns inlopp till Tväråns tillflöde
Delen av Mölndalsån (ID SE640138-128900) går från Tväråns tillflöde i Mölndalsån vid
Lillhult, Härryda, genom hela Härryda och Landvetter samhällen för att till sist mynna i
11
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Landvettersjön. Terrängen är längs denna sträckan flackare och vattendraget har börjat få en
meandrande karaktär. Totalt är sträckan ca 11,4 km lång.
5 Mölndalsån-Tväråns tillflöde till Rya/Dala ås tillflöde
Denna del (ID SE640160-129407) av Mölndalsån är ca 3,7 km lång och sträcker sig från Dala
ås anslutning vid Ågården, Rya, till Tväråns anslutning vid Lillhult, Härryda.
6 Bugärde damm till Västra Nedsjön (biotopkartering 2005)
Vattendraget, som framför allt består av vattenförekomsten Mölndalsån från Rya/Dala ås
tillflöde till Västra Nedsjöns utlopp (ID SE640218-129750), sträcker sig från Bugärde damm
vid Rya hed till utloppet från Västra Nedsjön i Hindås. Sträckan är ca 5,1 km lång och utgör
den första egentliga delen av Mölndalsån.
7 Mölndalsån-mellan Västra och Östra Nedsjön
Vattendragssträckan (ID SE640450-130203) mellan Västra och Östra Nedsjön är ca 600 m lång
och går över flack mark med naturliga översvämningsområden.
8 Björröds-/Skällsjöbäcken-Grenarnas sammanflöde till Mölndalsån
I utkanten av Björröds samhälle rinner bäckarna från Skällsjön och Stora Ristjärnen ihop och
därefter rinner bäcken genom Björröd och Backa tills den ansluter till Mölndalsån strax
väster om där denna gått under väg 40/27, norr om Backa. Vattendraget (ID 64005191287316)
är ca 1,4 km lång.
9 B j ö r r ö d s b ä ck e n / S k ä l l s j ö b ä ck e n - Fr å n S t o ra R i s t j ä r n e n
Vattendraget (Risbäcken) (ID 63994451286973) från Stora Ristjärnen till lokalen där den
rinner ihop med bäcken från Skällsjön är ca 1,2 km lång och går uteslutande genom
skogsmark.
1 0 B j ö r r ö d s b ä ck e n / S k ä l l s j ö b ä ck e n - Fr å n S k ä l l s j ö n
Vattendraget (ID 63992411287770) som går från Skällsjön upp till där bäcken från Stora
Ristjärnen ansluter är ca 1,8 km lång och passarerar först våtare marker för att sista biten
rinna genom Björröds samhälle.
11 Tvärån
Tvärån (ID SE640259-129254) är ca 2,3 km lång och går från Stora Härsjön till anslutningen i
Mölndalsån vid Lillhult, Härryda. Till största delen går vattendraget genom kuperad,
höglänt och näringsfattig skogs- och bergsmark med vissa fuktigare partier längs med ån.
12 Hornasjö bäck
Vattendraget Hornasjö bäck (ID SE640454-129190) går mellan Stora Härsjön och Hornasjön
och är ca 2 km lång. Omgivningen består främst av höglänt skogsmark med fuktiga stråk
längs vattendraget.
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13 Dala å
Vattendraget Dala å (ID SE640429-129647) är ca 3,2 km långt och går från sjön Stora Sturven
via Lilla Sturven, Öjesjön och Björkesjön innan den ansluter till Mölndalsån vid Ågården,
Rya. Området som avvattnas av Dala å består till stor del av kuperad, höglänt och
näringsfattig skogs- och bergsmark.

Sjöar
Östra Nedsjön
Östra Nedsjön, som ligger i avrinningsområdets
östra del, är den största sjön i avrinningsområdet
och har tillflöden i öster från Morjhultssjöarna. Sjön
är oligotrof, med klart vatten och stort siktdjup.
Steniga
och
blockiga
stränder
dominerar
strandsträckan, men bryts av ibland av långgrunda

Faktaruta Östra Nedsjön
ID!
!
!
Areal! !
!
Strandlinjens längd!
Maxdjup !
!

SE640458-130232
740 ha
23 km
76 m!

sandstränder. En stor del av sjön omges av höglänt skogsmark, där tillrinnande vattendrag
har branta lutningar. Sommarstugor och åretruntboenden förekommer dock frekvent runt
sjön. Vägar går nära sjöstranden i söder samt längs en stor del av de västra och östra
stränderna. Ett av de sydligaste bestånden av storröding finns i Östra Nedsjön och även
stensimpa och insjööring förekommer.
Västra Nedsjön
Västra Nedsjön kommer efter Östra Nedsjön i
systemet och skiljs från denna av en knappt 700 m
lång sträcka av Mölndalsån. Liksom Östra
Nedsjön är även denna oligotrof med klart vatten
och stort skiktdjup, dock inte lika stort som i

Faktaruta Västra Nedsjön
ID!
!
!
Areal! !
!
Strandlinjens längd!
Maxdjup !
!

SE640292-129933
267 ha
16 km
38 m!

grannsjön. Det finns mycket bebyggelse vid sjöns
södra och västra delar vid Hindås samhälle, medan det är mer sparsamt med bebyggelse vid
sjöns norra och östra delar. Liksom Östra Nedsjön har Västra Nedsjön till stor del steniga
stränder, men med förekomst av långgrunda strandstränder här och var. Västra Nedsjön
avvattnas av Mölndalsån som första biten efter sjön har gott om branta, forsande partier för
att sedan gå genom flackare marker innan den når Landvettersjön.
Landvettersjön
Landvettersjön är en långsmal mesotrof sjö som
ligger i nordöstlig-sydvästlig riktning mellan
Landvetter och Mölnlycke. Sjön omges till stor del
av brant terräng. Längs med hela södra stranden
går en järnväg och längs en stor del av sträckan

Faktaruta Landvettersjön
ID!
!
!
Areal! !
!
Strandlinjens längd!
Maxdjup !
!

SE639898-128091
218 ha
14 km
24 m!

går även mindre bilvägar nära vattnet. På ett ställe
i östra delen av sjön har en liten vik av sjön snörpts av från resten av sjön genom att
järnvägsbanken passerar genom den. Även längs den norra stranden går en större bilväg
13
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nära vattnet. Stränderna är till stor del blockiga eller steniga, men även sandstränder
förekommer. I väst går Landvettersjön in i en smal vik innan Mölndalsån tar vid vid
Mölnlycke fabriker. Bostäder förekommer spridda runt hela sjön.
Rådasjön
Rådasjön är liksom Landvettersjön en mesotrof sjö,
med måttlig näringsstatus. Den är till stor del
omgiven av Mölnlycke samhälle i öster och delar
av Mölndal i väster samt av kuperad
skogsbevuxen mark med strövområden.

Faktaruta Rådasjön
ID!
!
!
Areal! !
!
Strandlinjens längd!
Maxdjup !
!

SE639929-127630
192 ha
12 km
23 m!

Stensjön
Stensjön ligger efter Rådasjön i vattensystemet och
skiljs från denna genom en 500 m lång sträcka av
Mölndalsån. Sjön är till största del omgiven av
Mölndals samhälle. På sjöns östra sida finns ett
kuperat, skogsbevuxet parti där Gunnebo slott

Faktaruta Stensjön
ID!
!
!
Areal! !
!
Strandlinjens längd!
Maxdjup !
!

SE639849-127544
39 ha
3,5 km
10 m!

med dess park är beläget.

Resultat
Vattendrag
Omgivning och närmiljö

Hela de biotopkarterade vattendragens omgivning (30-200 m från stranden) domineras av
ungefär en tredjedel barrskog, en tredjedel artificiell mark och en sjättedel åker (figur 3).
Utöver dessa tre markslag domineras några få procent av omgivningen vardera av
blandskog, lövskog, kalhygge, våtmark, öppen mark samt av kategorin ingen omgivning.
Närmiljön (0-30 m från stranden) består sammantaget av drygt hälften skog (övrig skog och
produktionsskog), samt en mindre andel artificiell mark och åkermark än i omgivningen
(figur 4). Det betyder att hårdgjorda ytor, byggnader och åkrar i många fall inte når ända
fram till 30 meter från vattendraget. Våtmarker utgör en mycket större del (17%) av
närmiljön än av omgivningen, vilket inte är förvånande: ju närmare vattendraget desto
våtare mark. Öppen mark dominerar i en liten del av närmiljön och i mycket liten
utsträckning dominerar kalhygge i närmiljön. För kategorisering av närmiljön används ett
antal olika förkortningar, en lista på dessa samt deras betydelse finns i figur 4. En mer
ingående genomgång av vattendragens omgivning och närmiljö följer här nedan.
Mölndalsån mellan Kvarnbyfallet och Stensjön, vattendrag 1, som biotopkarterades år 2011
saknar data över omgivningen, men däremot finns data över närmiljön tillgänglig.
Vattendraget går genom Mölndals samhälle, vilket även visas av statistiken på närmiljön;
78% av närmiljön utgörs av artificiell mark av olika slag. Majoriteten av den artificiella
marken utgörs av kategorin tätort/bebyggelse (A4), därefter kommer industri (hårdgjord
14
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och övrig yta) (A3) samt övriga, ej hårdgjorda ytor (A5). Övrig lövskog (LS4), skog som
oftast är flerskiktad och varken är produktions- eller gammelskog, dominerar på 12% av
närmiljön längs sträckan och de återstående 10% domineras av öppen, ej hävdad våtmark
(VK2) och trädbevuxen våtmark (VK3).
Omgivningen (30-200 m) kring Ståloppet (2), vattendraget mellan Stensjön och Rådasjön,
domineras till 50% av lövskog och till 50% av artificiell mark. Den artificiella marken är
främst belägen längs Ståloppets norra strand, där ett bostadsområde är beläget, medan
lövskogen främst återfinns söder om Ståloppet, där Gunnebo slott är beläget. Närmiljön
domineras (till 66%) av övrig lövskog (LS4) medan artificiell mark i form av tomtmark (A1)
dominerar längs 18% av vattendraget och öppen, ej hävdad våtmark (VK2) dominerar längs
16% av vattendraget.
Delen av Mölndalsån som går mellan Rådasjön och Landvettersjön (3) är det vattendrag som
har störst dominerande andel artificiell mark i omgivningen. Hela 94% utgörs av artificiell
mark, vilket är föga förvånande då vattendraget går igenom Mölnlycke samhälle. Den övriga
delen av omgivningen (6%) domineras av blandskog och är främst belägen i området
närmast Rådasjöns inlopp. Även i närmiljön dominerar den artificiella marken stort, fördelat
på 11% industri (hårdgjord och övrig yta) (A3), 19% tätort/bebyggelse (A4) och 38% övriga,
ej hårdgjorda ytor (A5). Resterande andel av närmiljön (32%) domineras av övrig lövskog.
Mölndalsån, mellan Landvettersjöns inlopp och Tväråns tillflöde strax öster om Härryda (4),
passerar genom Landvetter och går sedan merparten av sin sträckning nära järnvägen och
Härrydavägen. Omgivningen (30-200 m) domineras därmed av artificiell mark (51%), men
en betydande andel åkermark finns också i omgivningen (27%). Vattendraget är det längsta,
drygt 11 km, av de tretton som behandlas här och längs detta vattendrag finns även mindre
områden i omgivningen som domineras av barr-, bland- och lövskog, kalhygge, våtmark
samt

öppen

mark.

På

grund

av

vattendragets

längd

finns

det

många

olika

markanvändningskategorier representerade i närmiljön. Den dominerande naturtypen i
närmiljön är dock övrig lövskog (LS4), vilken dominerar längs hela 39% av vattendraget.
Åkermark som i nuläget inte brukas, alternativt används som vall eller bete (Å2), dominerar
på 15% och igenväxande öppen mark (Ö2) dominerar på 11% av närmiljön. Utöver dessa
finns kortare delar med öppen, ej hävdad våtmark (VK2), trädbevuxen våtmark (VK3),
åkermark som brukas (Å1), hävdad öppen mark (Ö1), trädbevuxen hagmark (Ö3), tomtmark
(A1), väg (A2), industri (hårdgjord och övrig) (A3), tätort/bebyggelse (A4), övriga ej
hårdgjorda ytor (A5), yngre barrproduktionsskog (BAG), övrig barrskog (BAS4) samt övrig
blandskog (BLS4).
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Dominerande*omgivning*va-endrag*2*

Dominerande*omgivning*va-endrag*3*
6%$
Ar+ﬁciell$mark$

Ar+ﬁciell$mark$

50%$

50%$

Blandskog$

Lövskog$

94%$

Dominerande*omgivning*va-endrag*4*
2%$

2%$

Dominerande*omgivning*va-endrag*5*

Ar+ﬁciell$mark$
Barrskog$

2%$

51%$

Kalhygge$

Våtmark$

8%$
5%$

Ingen$omgivning$

18%$

Våtmark$
Åker$

9%$

Dominerande*omgivning*va-endrag*7*

Dominerande*omgivning*va-endrag*6*
9%$

46%$

Åker$
Öppen$mark$

8%$

6%$

Blandskog$

Kalhygge$

1%$

1%$

Barrskog$

24%$

Lövskog$

27%$

Ar+ﬁciell$mark$

8%$

Blandskog$

Ar+ﬁciell$mark$

24%$

Barrskog$

26%$

Ar+ﬁciell$mark$
Barrskog$
Våtmark$

Blandskog$

73%$

50%$

Dominerande*omgivning*va-endrag*8*

Dominerande*omgivning*va-endrag*9*

14%$ 11%$

Ar+ﬁciell$mark$

35%$

Ar+ﬁciell$mark$

Barrskog$

Barrskog$

Åker$

Kalhygge$

60%$
75%$

5%$
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Dominerande*omgivning*va-endrag*11*

Dominerande*omgivning*va-endrag*10*

5%$

4%$
Ar*ﬁciell$mark$

10%$

Barrskog$

42%$

11%$

6%$

Barrskog$

7%$
7%$

Kalhygge$
Åker$

33%$

Ar*ﬁciell$mark$

11%$

Blandskog$
Lövskog$

64%$

Öppen$mark$

Åker$
Öppen$mark$

Dominerande*omgivning*va-endrag*13*

Dominerande*omgivning*va-endrag*12*
4%$4%$ 5%$

Ar*ﬁciell$mark$

7%$

Ar*ﬁciell$mark$
Barrskog$

6%$

Kalhygge$

3%$
4%$

Våtmark$

87%$

12%$

Barrskog$

17%$

Blandskog$
Kalhygge$
Våtmark$
Åker$

51%$

Öppen$mark$

Dominerande*omgivning*samtliga*
Ar*ﬁciell$mark$
va0endrag*
2%$ 2%$

Barrskog$
Blandskog$

2%$

15%$

2%$

32%$

3%$

Lövskog$
Kalhygge$
Våtmark$

5%$

Åker$
Öppen$mark$
Ingen$omgivning$

37%$

Figur 3. Dominerande markanvändning i omgivningen (30-200 m från vattendraget). Procentuell fördelning längs
med hela vattendraget för varje enskilt vattendrag samt för vattendragen tillsammans.
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BAS#
3%#

BAR#
7%#

A1#
5%#

VK3#
27%#

LS4#
12%#

BAS4#
32%#
BLS4#
27%#

BLG#
3%#

Dominerande#närmiljö#vaAendrag#7#

VK3#
14%#

A1#
26%#

BAG#
48%#

BLS4#
13%#

BAS#
2%#

Dominerande#närmiljö#vaAendrag#8#

Ö2#
41%#

VK2#
24%#
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5%#
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Dominerande#närmiljö#vaAendrag#11#

Ö1#
6%#

Ö3# A1#
7%# 5%#

Dominerande#närmiljö#vaAendrag#12#

VK1#
17%#

BAG#
15%#

BAG#
34%#
BAR#
6%#

VK2#
25%#
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4%#

VK3#
14%#
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7%#
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6%#
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6%#
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Dominerande#närmiljö#vaAendrag#13#
A1#
2%#

Å2#
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Å1#
4%#
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19%#

VK3#
17%#
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7%#
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3%#

Dominerande*närmiljö*samtliga*va3endrag*
8%$
7%$

Ar+ﬁciell$mark$

13%$

Produk+onsskog$
Övrig$skog$
23%$

17%$

Kalhygge$
Våtmark$

0%$

Åkermark$
32%$

Öppen$mark$

Figur 4. Dominerande markanvändning i närmiljön (0-30 m från vattendraget). Procentuell fördelning längs med
hela vattendraget för varje enskilt vattendrag samt för vattendragen tillsammans.
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Delen av Mölndalsån, som tar vid efter Tväråns tillflöde och sträcker sig till Rya/Dala ås
tillflöde (5), går främst genom omgivning som domineras av barrskog (46%). Till skillnad
från sträckorna nedströms är andelen dominerande artificiell mark i omgivningen av
vattendrag 5 relativt liten, endast 8%. Ungefär en fjärdedel av omgivningen domineras av
åkermark och även våtmark (8%), kalhygge (5%) och blandskog (9%) dominerar på en del
sträckor. I närmiljön förekommer även här många olika kategorier, men totalt sett dominerar
olika typer av övrig skog (71% av närmiljön), uppdelat på 32% övrig barrskog (BAS4), 27%
övrig blandskog (BLS4) och 12% övrig lövskog (LS4). Barrproduktionsskog dominerar på
13% fördelat på 7% ungskog (BAR), 3% yngre skog (BAG) och 3% slutavverkningsklar skog
(BAS). Öppen, ej hävdad våtmark (VK2) dominerar på 3% och trädbevuxen våtmark (VK3)
dominerar längs 5% av vattendraget. Åkermark som inte brukas, alternativt vall eller bete
(Å2), dominerar på 4%, och hävdad öppen mark (Ö1) samt tomtmark (A1) dominerar längs
2% av vattendraget vardera.
Längs den sista egentliga delen av Mölndalsån, från Bugärde damm till V Nedjsön (6),
domineras omgivningen nästan helt av barrskog (73%). Även blandskog dominerar längs en
liten del (9%) och artificiell miljö dominerar längs 18% av vattendraget. I närmiljön är det
yngre barrproduktionsskog (BAG) som dominerar längs 48% av vattendraget, följt av
trädbevuxen våtmark (VK3), vilken dominerar längs en dryg fjärdedel av vattendraget
(27%). Yngre blandproduktionsskog (BLG) och slutavverkningsklar barrskog (BAS)
dominerar längs 3 respektive 2% av vattendraget och artificiell mark i form av tomtmark
(A1) och väg (A2) dominerar längs 5 respektive 2% av vattendraget.
Omgivningen kring vattendraget, som går mellan Västra och Östra Nedsjön (7), domineras
till 50% av barrskog. Utöver denna dominerar artificiell mark till 26% och våtmark till 24%.
Närmiljön domineras främst av våtmark (38%), fördelat på 24% öppen, ej hävdad våtmark
(VK2) och 14% trädbevuxen våtmark (VK3). I nästan lika stor omfattning, längs 36% av
vattendraget, dominerar slutavverkningsklar blandskog (BLS). På de resterande 26%
dominerar artificiell mark i form av tomtmark (A1).
Vattendrag 8, Björrödsbäcken/Skällsjöbäckens sammanflöde till Mölndalsån, går till stor del
nära bebyggelse och 60% av omgivningen domineras sålunda av artificiell miljö. Åkermark
dominerar på 35% av sträckan och de resterande 5% domineras av barrskog. Närmiljön kring
vattendraget domineras av övrig lövskog (LS4) längs 59% och av igenväxande öppen mark
(Ö2) längs 41% av vattendraget.
Vattendraget Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken, från Stora Ristjärnen (9), går genom en
omgivning som domineras av barrskog (75%). Kalhyggen dominerar längs en relativt stor
del av vattendraget (14%) och även artificiell miljö dominerar längs en del (11%). Närmiljön
domineras av övrig skog (54%), fördelat på 36% övrig barrskog (BAS4), 6% övrig blandskog
(BLS4) och 12% övrig lövskog (LS4). 30% av närmiljön domineras av våtmark, fördelat på
19% öppen, ej hävdad våtmark (VK2) och 11% trädbevuxen våtmark (VK3). Yngre och
slutavverkningsklar barrproduktionsskog (BAG och BAS) dominerar längs 5 respektive 11%
av vattendraget.
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Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken från Skällsjön, vattendrag 10, går närmare samhället än den
andra grenen av bäcken, vattendrag 9, och har således en större andel artificiell mark i
omgivningen. Närmare bestämt domineras 42% av omgivningen till vattendrag 10 av
artificiell mark. Barrskog dominerar längs 33% av vattendraget, medan åker och kalhygge
dominerar längs ungefär en tiondel av vattendraget vardera. Öppen mark dominerar längs
en mindre del av vattendraget (4%). I vattendragets närmiljö dominerar våtmark längs 45%
av vattendraget, fördelat på 27% trädbevuxen (VK3) och 18% öppen, ej hävdad våtmark
(VK2). Artificiell mark i form av tomtmark (A1) dominerar längs 17% av vattendraget och
barrproduktionsskog på 19%, fördelat på 11% yngre produktionsskog (BAG) och 8%
ungskog (BAR). Övrig lövskog (LS4) dominerar endast längs en liten del av vattendraget
(2%). Igenväxande öppen mark (Ö2) och åkermark som inte brukas, alternativt används som
vall eller bete (Å2), dominerar längs 7 respektive 10% av vattendraget.
Tvärån (11), som ansluter till Mölndalsån strax öster om Härryda, går genom en omgivning
som till stor del (78%) domineras av skog. Barrskog dominerar särskilt, men det finns även
delar som domineras av löv- och blandskog. Även öppen mark och åker förekommer längs 6
respektive 11% av vattendraget. Artificiell mark dominerar på 5% av den omgivande
marken. I närmiljön är det produktionsskog, särskilt barrskog, som dominerar. En fjärdedel
av närmiljön domineras av slutavverkningsklar barrskog (BAS), 15% av yngre
barrproduktionsskog (BAG), 6% ung barrskog (BAR) och 7% av yngre
blandproduktionsskog (BLG). En stor del av närmiljön, 25%, domineras av öppen, ej hävdad
våtmark (VK2). Öppen mark, dels hävdad (Ö1) och trädbevuxen hagmark (Ö3), dominerar
längs 6 respektive 7% av vattendraget och artificiell miljö i form av tomtmark (A1)
dominerar längs 5%.
Hornasjö bäck (vattendrag 12) passerar till en mycket stor del genom skogsmark, utan större
inslag av andra marktyper. Hela 87% av omgivningen domineras av barrskog och 4% av
kalhygge. Utöver dessa finns ett litet inslag av våtmark (4%) och av artificiell mark (5%).
Våtmarker ligger ofta i anslutning till vattendrag, vilket blir tydligt när man tittar på
närmiljön kring Hornasjö bäck, där hela 31% domineras av våtmark av typerna öppen,
hävdad våtmark (VK1) och trädbevuxen våtmark (VK3), som exempelvis kan vara en
sumpskog.
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barrproduktionsskog, uppdelat på 34% yngre (BAG), 12% ungskog (BAR) och 11%
slutavverkningsklar skog (BAS). Övrig skog, som varken är gammel- eller produktionsskog,
finns ofta längs med vattendrag och utgör skyddszon. Här dominerar denna skogstyp längs
12% av vattendraget, fördelat på lika delar bland- och barrskog.
Omgivningen kring Dala å (vattendrag 13) är inte fullt lika dominerad av skogsmark som
Tvärån och Hornasjö bäck, men 51% domineras av barrskog och 4% av blandskog. Inslaget
av artificiell mark är större, 17%, medan andelen mark som domineras av åker och öppen
mark är på ungefär samma nivå (12 respektive 7%). Våtmark dominerar längs 6% och
kalhygge dominerar längs 3% av vattendraget. I närmiljön dominerar skogen i nästan
samma utsträckning som i omgivningen; 55% fördelat på 19% yngre barrproduktionsskog
(BAG), 29% slutavverkningsklar barrproduktionsskog (BAS), 3% slutavverkningsklar
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blandskog och 4% övrig blandskog. Kalhygge dominerar i 3% av närmiljön. Inslaget av åker
och våtmark är relativt stort i Dala ås närmiljö. Våtmark, trädbevuxen (VK3) eller öppen och
icke hävdad (VK2), dominerar längs nästan en fjärdedel av vattendraget och åkermark som
brukas (Å1) och är i träda (Å2) dominerar längs 16% av vattendraget. Artificiell mark i form
av tomtmark (A1) dominerar endast längs 2% av vattendraget.
Buskskikt

Buskskiktet längs ett vattendrags strand spelar en viktig roll för exempelvis tillförsel av
näring till vattnet. Är buskskiktet väl utvecklat kan en betydande mängd blad, barr, kvistar
och även insekter trilla ner i vattnet och vara till gagn för vattnets organismer. Buskar och
träd som har en stamdiameter på under 5 cm i brösthöjd räknas till buskskiktet och
förekomsten av buskskikt längs en vattendragssträcka bedöms tillhöra en av fyra kategorier;
saknas eller obetydlig förekomst, sparsamt (förekommer på <5% av sträckans längd),
måttligt (förekommer på 5-50% av sträckans längd), eller rikligt (förekommer på >50% av
sträckans längd) (Halldén et al, 2002).
Sammantaget för alla vattendrag tillsammans är det vanligaste att det finns ett sparsamt
buskskikt längs med vattendragen. På över en fjärdedel av den sammanlagda längden finns
det dock ett måttligt buskskikt och på 8% förekommer rikliga buskskikt. På en fjärdedel av
den sammanlagda längden saknas buskskikt helt och hållet (figur 5).
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Figur 5. Förekomst av buskskikt längs med samtliga vattendrag, procentuell fördelning.

Förekomsten av buskskikt varierar stort mellan de olika vattendragen (figur 6) och är många
gånger sammankopplat med vilken närmiljö som finns längs med sträckan. För vattendrag 1,
Mölndalsån från Kvarnbyfallet till Stensjöns utlopp, som biotopkarterades 2011, saknas data
om buskskikt och har därför utelämnats från denna analys. Längs med Ståloppet (2), mellan
Stensjön och Rådasjön, saknas buskskikt helt eller så finns endast en obetydlig förekomst.
Ståloppet går i tätortsnära miljö med mycket strandnära lövskog och tomtmark i närmiljön,
vilket förklarar frånvaron av buskskikt. Även vattendrag 3, Mölndalsån mellan Rådajsön och
Landvettersjön går till stor del genom samhället, och buskskiktet är här sparsamt på största
delen (53%) av vattendraget, men saknas helt på en mindre del (15%). Längs nära en
tredjedel av vattendraget är dock buskskiktet måttligt. Längs de två vattendrag av
Mölndalsån som ligger närmast uppströms Landvettersjön, vattendrag 4 och 5, har
buskskiktet ungefär samma utbredning som på vattendrag 3 nedströms Landvettersjön. På
en liten del längs vardera vattendrag (15 respektive 11%) saknas buskskikt helt, sparsam
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förekomst finns längs 53 respektive 36% av vattendragen och måttlig förekomst finns längs
32 respektive 43% av vattendragen. Längs vattendrag 4, mellan Landvettersjön och Tväråns
tillflöde, finns dessutom riklig förekomst av buskskikt längs 9% av vattendraget. Vattendrag
6, Bugärde damm till Västra Nedsjön, har ett nästan uteslutande sparsamt buskskikt. En liten
del (4%) har dock måttlig förekomst av buskskikt. Buskskiktet längs stränderna på
vattendrag 7, mellan Västra och Östra Nedsjön, är rikligt längs hela 59% av vattendraget och
måttligt på 14%. Längs de resterande 26% av vattendraget saknas buskskikt helt.
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Figur 6. Förekomst av buskskikt längs med vattendragen, procentuell fördelning. Siffrorna på x-axeln motsvarar
vattendragens nummer.

Längs Björrödsbäcken/Skällsjöbäckens sammanflöde till Mölndalsån (vattendrag 8) finns ett
buskskikt på större delen av stranden, endast 15% saknar helt buskskikt. Andelen som har
ett rikligt buskskikt är något mindre (11%), men måttlig förekomst finns längs 41% av
vattendraget. Längs den resterande tredjedelen av vattendraget är buskskiktet sparsamt.
Vattendrag 9, från Stora Ristjärnen, har en relativt stor andel som saknar buskskikt (43%),
men är samtidigt det vattendrag med näst störst andel rikligt buskskikt (29%). Längs
vattendrag 10, från Skällsjön, har en majoritet av strandmiljön ett sparsamt buskskikt (43%).
En liten andel har ett rikligt buskskikt (2%) och för övrigt finns ungefär lika andelar som har
måttlig respektive saknar buskskikt. Tvärån (11) har ett måttligt buskskikt längs större delen
av vattendraget (56%) och bara en mindre del (15%) som helt saknar buskskikt. Hornasjö
bäck (12) har en stor andel av vattendraget som saknar buskskikt (59%), men har också en
relativt hög andel rikligt buskskikt (23%). Även Dala å (13) har en stor andel som saknar
buskskikt (52%) och på en stor del av vattendraget buskskiktet endast sparsamt (28%) längs
stränderna.
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Skyddszoner

Skyddszoner längs vattendrag är naturliga barriärer mot artificiell mark som bebyggelse,
åkermark och kalhyggen, samt mot produktionsskog i närmiljö och omgivning. De bidrar
exempelvis till att begränsa påverkan av vattendragen vid skogsavverkning och till att
begränsa näringsläckage från åkermarken. De utgör därför mycket viktiga inslag i
landskapet och breda skyddszoner är mycket värdefulla. Mot artificiell mark kan
skyddszonen bestå av skogsmark, våtmark eller öppen mark. Mot produktionsskog kan det
vara svårare att avgöra vad som är eller kommer att sparas som skyddszon vid en framtida
avverkning, men om det förekommer en avvikande marktyp närmast vattendraget, som
skulle kunna sparas utan större ekonomisk förlust, ska denna anges som skyddszon. Ofta
består skyddszonen av marktypen övrig skog, vanligtvis löv- (LS4) eller blandskog (BLS4),
men kan även bestå våtmark eller i sällsynta fall öppen mark.
Förekomst av och bredd på skyddszoner mot artificiell mark varierar stort mellan de utredda
vattendragen

(figur
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vattendragslängden finns det inget behov av skyddszon mot produktionsskog (figur 7;
bilaga 2). En bred skyddszon på över 30 m förekommer på 15% av längden medan det är
något vanligare att skyddszonen är mindre än 3 m. Skyddszoner som är 3-10 respektive
10-30 m är ungefär lika vanliga och förekommer längs 7-8% av vattendragslängderna
vardera.
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Figur 7. Förekomst av skyddszoner mot produktionsskog i närmiljön/omgivningen längs med samtliga vattendrag,
procentuell fördelning.
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Figur 8. Förekomst av skyddszoner mot artificiell mark i närmiljön/omgivningen längs med vattendragen,
procentuell fördelning. Siffrorna på x-axeln motsvarar vattendragens nummer.

Sett över den totala vattendragslängden är den vanligast förekommande skyddszonen mot
artificiell mark över 30 m; 41% av den totala längden har en bred skyddszon. Att ingen
skyddszon behövs eller att skyddszonen är mellan 10 och 30 m bred förekommer på 19
respektive 18% av den totala längden och de två kategorierna med minst skyddszon, 0-3
respektive 3-10 m, förekommer längs 11% av vattendragen vardera (fig 9).
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Figur 9. Förekomst av skyddszoner mot artificiell mark i närmiljön/omgivningen längs med samtliga vattendrag,
procentuell fördelning.

Produktionsskog förekommer inte kring de tre vattendragen av Mölndalsån längst
nedströms (1, 2 och 3) varför en skyddszon mot denna marktyp inte behövs (figur 10). Även
Mölndalsån från Landvettersjön till Tväråns tillflöde (4) saknar produktionsskog i stor
utsträckning, men skyddszonen är stor längs 7%, måttlig längs 3%, liten längs 1% och saknas
helt längs 2% av vattendraget. Längs med vattendrag 5 finns en stor eller måttlig skyddszon
på 48 respektive 22% av vattendraget, medan den saknas helt på 5%. Vattendrag 6 behöver
ingen skyddszon längs 40% av vattendraget men där den skulle behövas saknas den eller är
obetydlig (längs 52% av vattendraget). Längs resterande del av vattendraget är den måttligt
bred (10-30 m). Vattendrag 7, mellan Västra och Östra Nedsjön, har en stor skyddszon mot
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produktionsskog längs merparten av vattendraget (64%), medan skyddszon saknas helt
längs den övriga delen.
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Figur 10. Förekomst av skyddszoner mot produktionsskog i närmiljön/omgivningen längs med vattendragen,
procentuell fördelning. Siffrorna på x-axeln motsvarar vattendragens nummer.

Mölndalsån från Kvarnbyfallet till Stensjön saknar helt eller har en obetydlig skyddszon (<3
m) längs större delen av vattendragetvattendraget. Vattendraget saknar skyddszon mot
artificiell miljö längs störst del av vattendraget. Längs 22% respektive 6% av vattendraget
förekommer dock en skyddszon som är måttlig (10-30 m) respektive stor (>30 m). Längs
Ståloppet (2) finns en skyddszon mot artificiell mark längs merparten av vattendraget. En
dryg femtedel av vattendraget har en stor skyddszon (>30 m), medan största delen, 61%, har
en måttlig skyddszon (10-30 m). Endast 18% saknar eller har obetydlig skyddszon. Detta
utgörs av en sträcka med tomtmark som går ända ner till vattenbrynet. Vattendrag 3,
Mölndalsån från Rådasjön till Landvettersjön, går till största delen genom Mölnlycke och
saknar också skyddszon längs större delen (63%) av vattendraget. En liten del (8%) har en
liten skyddszon och något större andelar av vattendraget (14 respektive 15%) har en måttlig
respektive stor skyddszon. Det följande vattendraget, från Landvettersjön till Tväråns
tillflöde (4), har en skyddszon mot artificiell mark längs nästan hela vattendraget. Endast
11% av vattendraget saknar skyddszon, medan 21% har en liten, 39% har en måttlig och 25%
har en stor skyddszon. En liten del saknar artificiell miljö i omgivningen och behöver därför
ingen skyddszon. Hela 71% av Mölndalsån från Tväråns tillflöde till Rya/Dala ås tillflöde (5)
har en stor skyddszon (>30 m) och ingen del av vattendraget saknar skyddszon. Längs
Mölndalsån från Bugärde damm till Västra Nedsjön (6) behövs ingen skyddszon längs större
delen av vattendraget (78%) och av den resterande delen har 10% en liten skyddszon, 8% en
måttlig skyddszon och 4% en stor skyddszon. Då denna biotopkartering gjordes vid ett
annat tillfälle och resultatet skiljer sig avsevärt från de övriga sträckorna kan man dock
misstänka att bedömningen ”ingen skyddszon behövs” gjordes på ett avvikande sätt.
Vattendrag 7, mellan Västra och Östra Nedsjön, har en mycket stor andel stor skyddszon
(74%) och längs den resterande delen, 26%, saknas skyddszon helt då tomtmarken sträcker
sig ända ner till vattnet.
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Längs med Björrödsbäcken/Skällsjöbäckens sammanflöde till Mölndalsån (8) finns en väl
utvecklad skyddszon mot artificiell mark, som längs 55% av vattendraget är större än 30 m,
längs 15% av vattendraget är 10-30 m och längs 24% av vattendraget är 3-10 m. Längs en
liten del behövs ingen skyddszon. Även längs grenen uppströms, vattendrag 9 från Stora
Ristjärnen, finns en bra skyddszon där 41% av vattendraget inte behöver någon zon alls, 53%
har en stor skyddszon och 6% har en liten skyddszon. Den andra grenen uppströms, från
Skällsjön (10), har en liten andel utan skyddszon (17%), men har för övrigt en mycket bra
skyddszon, där 73% är bredare än 30 m och 10% är mellan 3 och 10 m. Tvärån (11) behöver
ingen skyddszon mot artificiell mark längs en dryg fjärdedel av vattendraget, men har en
stor längs 63%. Längs 9% av vattendraget saknas dock skyddszon helt. Hornasjö bäck (12)
behöver ingen skyddszon längs 24% av vattendraget och har för övrigt en stor skyddszon
med ett litet inslag (4%) av en måttligt bred zon. Även Dala å (13) har en mycket bred
skyddszon längs merparten av vattendraget (72%), men saknar skyddszon mot artificiell
mark längs 12% av vattendraget.
Björrödsbäcken/Skällsjöbäckens sammanflöde till Mölndalsån (8) har inget behov av
skyddszon mot produktionsskog längs större delen av vattendraget (65%) och har för övrigt
en måttlig eller stor skyddszon (15 respektive 20%). Vattendrag 9, från Stora Ristjärnen, har
en stor skyddszon längs 58% av vattendraget, måttlig längs 26% och liten längs 5%, vilket är
relativt bra. Även vattendrag 10 har en stor andel skyddszon, bredare än 30 m, längs
vattendraget (45%), men saknar skyddszon längs 16% av sträckan. Tvärån (11) behöver
skyddszon mot produktionsskog längs nästan hela sin sträckning, men saknar helt längs
29%. Skyddszonen är liten eller måttlig längs ungefär en fjärdedel av vattendraget vardera
och stor endast längs 13% av vattendraget. Hornasjö bäck (12) går helt genom
produktionskog och behöver därmed skyddszon längs med hela vattendraget. Dock saknar
41% helt skyddszon och en liten skyddszon finns längs 15% av vattendraget. En måttlig eller
stor skyddszon förekommer längs 35 respektive 8% av vattendraget. Dala å (13) är den
vattendragssträcka som saknar skyddzon mot produktionsskog längs störst del av
vattendraget (59%). Den övriga delen av vattendraget har ungefär lika stora delar liten,
måttlig som stor skyddszon samt att ingen skyddszon behövs.
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Va t t e n n ä r a z o n

Den vattennära zonen längs ett vattendrag är det strandområde som översvämmas vid
perioder med högt flöde. Zoner som dessa skapar förutsättningar för ett rikt djur- och
växtliv, samtidigt som de fungerar som filter mellan land och vatten (Halldén et al, 2002). De
har även en flödesdämpande effekt som skyddar mot översvämning och uttorkning
nedströms. Storleken på den vattennära zonen har delats in i fyra kategorier; saknas (0-3 m
bred), liten (3-10 m), måttlig (10-30 m) eller stor (>30 m).

Va#ennära(zon(samtliga(va#endrag(
9%$
Saknas$(<3m)$

14%$
19%$

Liten$(3610m)$
58%$

Må:lig$(10630m)$
Stor$(>30)$

Figur 11. Förekomst av en vattennära zon längs med samtliga vattendrag, procentuell fördelning.

Längs majoriteten av den totala karterade vattendragslängden, 58%, saknas vattennära zon
helt (fig 11). Ungefär en fjärdedel har en vattennära zon som är liten (3-10 m). En måttligt stor
(10-30 m) vattennära zon förekommer på 14% och en stor vattennära zon (>30 m)
förekommer endast på knappt en tiondel av vattendragens totala längd.
Liksom för buskskiktet saknas data över vattennära zon för vattendrag 1, Mölndalsån från
Kvarnbyfallet till Stensjöns utlopp, som biotopkarterades 2011. Vattendraget utelämnas
därför från denna analys. Figur 12 visar fördelningen av storleken på de övriga
vattendragens vattennära zoner. Ståloppet (2) saknar eller har en obetydlig (< 3 m) zon som
påverkas av flödesfluktuationer. Mölndalsån, från Rådasjön till Landvettersjön (3), saknar
vattennära zon längs merparten av vattendraget (67%), men har en liten zon (3-10 m) längs
18% av vattendraget och en stor zon (>30 m) längs 15% av vattendraget. Även Mölndalsån,
mellan Landvettersjön och Tväråns tillflöde (4), saknar vattennära zon längs merparten av
vattendraget (71%), men har mindre delar med liten (20%), måttlig (3%) eller stor (6%)
vattennära zon. Vattendrag 5, Mölndalsån från Tväråns tillflöde till Rya/Dala ås tillflöde har
en måttlig (10-30 m) vattennära zon längs 41% av vattendraget, en liten zon längs 11% och en
stor zon längs 8%. Merparten av vattendrag 5 har därmed en vattennära zon av varierande
bredd. Längs Mölndalsån, från Bugärde damm till Västra Nedsjön (6), saknas återigen en
vattennära zon längs majoriteten av vattendraget (71%). En liten zon finns längs 10% och en
måttlig längs 19% av vattendraget. Den sista vattendraget av huvudfåran, mellan Västra och
Östra Nedsjön (7) är den enda som har en vattennära zon längs med hela vattendraget; halva
vattendraget har ett måttligt stor vattennära zon (50%) och ungefär en fjärdedel av
vattendraget har en liten respektive stor vattennära zon.
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Figur 12. Förekomst av en vattennära zon längs med vattendragen, procentuell fördelning. Siffrorna på x-axeln
motsvarar vattendragens nummer.

Björrödsbäcken/Skällsjöbäckens sammanflöde till Mölndalsån (8) går nära samhället och har
igenväxande öppen mark samt övrig lövskog i närmiljön. Vattendraget saknar vattennära
zon till stor del (71%) och längs resterande del är zonen endast liten. De två vattendragen
uppströms vattendrag 8 har en mer utbredd vattennära zon. Vattendrag 9, från Stora
Ristjärnen, går framförallt genom skogsmiljö och våtmarker och längs hela 51% av
vattendraget är den vattennära zonen stor, det vill säga bredare än 30 m. Längs en tredjedel
av vattendraget saknas vattennära zon och längs resterande 16% är den endast liten. Grenen
från Skällsjön (10) går genom en stor andel våtmark, men även genom lite skog och artificiell
mark. En stor vattennära zon förekommer längs 27% av vattendraget, medan zonen är liten
längs 40% och saknas helt längs 34% av vattendraget. Tvärån (11) går till viss del genom
våtmarker och en stor vattennära zon förekommer längs 23% av vattendraget. Samtidigt
saknas den helt längs 64% av vattendraget och förekommer endast sparsamt längs 13% av
vattendraget. Hornasjö bäck (12) har även den våtmarker i närmiljön och har en relativt stor
andel av vattendraget som har vattennära zon. Endast längs 35% av vattendraget saknas
vattennära zon helt medan en liten, måttlig och stor vattennära zon förekommer längs 34, 23
respektive 8% av vattendraget. Även Dala å (13) har en relativt stor andel vattendrag med en
vattennära zon, men längs 42% av vattendraget saknas den helt. Längs 18% av vattendraget
är zonen liten, längs 36% är den måttlig och längs 4% är den vattennära zonen stor.

Va t t e n d r a g e n s l o p p o c h s t r ö m h a s t i g h e t

De tretton karterade vattendragen skiftar i karaktär med avseende på många olika
parametrar. En sådan parameter är hur vattendragens lopp ser ut (figur 13) och hur
strömhastigheten varierar (figur 14). De vattendrag som är bedömda att ha ett rakt lopp
längs hela vattendraget är längst nedströms i Mölndalsån, Kvarnbyfallet till Stensjön (1),
samt delen av Mölndalsån mellan Västra och Östra Nedsjön (vattendrag 7). Båda två är
relativt korta, under en kilometer. Vattendrag 1 är till största del strömmande (71%) medan
vattendrag 7 är helt lugnflytande (100%). Biflödet Hornasjö bäck (12) har ett rakt lopp längs
mer än 90% av vattendraget och stora delar av bäcken rinner i myrmark. Majoriteten av detta
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vattendrag är svagt strömmande (60%), men det har även några strömmande partier (16%).
Biflödet Dala å (13) har till stor del (78%) ett helt rakt lopp och är till 57% lugnflytande, men
har även partier som är strömmande (11%) och forsande (1%).
Sammantaget för alla vattendrag tillsammans är den största delen av systemet ringlande
(40%), följt av rakt (35%) och meandrande (24%), se figur 15. Den vanligaste
strömhastigheten är svagt strömmande (37%), följt av strömmande (31%) och lugnflytande
(29%). Endast 3% av den totala vattendragslängden är forsande, se figur 16.
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Figur 13. Fördelning av vattendragets lopp angivet som procent av vattendragets längd. Siffrorna på x-axeln
motsvarar vattendragens nummer.
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Figur 14. Fördelning av dominerande strömhastigheter angivet som procent av vattendragets längd. Siffrorna på
x-axeln motsvarar vattendragens nummer.
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Figur 15. Fördelning av vattendragens lopp för
samtliga vattendrag angivet som procent av den
totala längden.
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Figur 16. Fördelning av dominerande
strömhastigheter för samtliga vattendrag angivet som
procent av den totala längden.

De vattendrag som har störst inslag av meandrande lopp är 4 och 5, de två av Mölndalsån
som sträcker sig från Landvettersjöns inlopp till Rya/Dala ås tillflöde. Vattendraget från
Landvettersjön till Tväråns tillflöde (4) går i ett meandrande lopp genom tätortsbebyggelse,
jordbrukslandskap och snåriga, mindre skogsområden. Drygt 50% av vattendraget har ett
meandrande lopp och vattendraget är till största del (55%) svagt strömmande. Det finns
dock även partier av vattendraget som är lugnflytande och andra som är strömmande. Det
andra vattendraget, Mölndalsån från Tväråns tillflöde till Rya/Dala ås tillflöde (5), har ett
meandrande lopp längs 47% av vattendraget. Här försvinner ån bort från stora vägar och
från järnvägen, och miljön blir vildare. Vattendraget är till mycket stor del (87%)
strömmande, med mindre inslag av både forsande, svagt strömmande och lugnflytande
partier. Även två vattendrag av biflödet Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken har meandrande
lopp till viss del. Dessa är vattendrag 10, från Skällsjön och vattendrag 8, grenarnas
sammanflöde till Mölndalsån. Delen som går från Skällsjön har ett meandrande lopp längs
6% av vattendraget, där det även finns några strömmande och några forsande sträckor. Dock
är merparten av vattendraget rätad med lugnflytande (32%), eller svagt strömmande (45%)
sträckor, och nästan 70% av vattendraget har ett rakt lopp. Vattendraget från Stora Ristjärnen
(9) består av ungefär lika delar raka, ringlande och meandrande sträckor. Bäcken rinner här i
ett omväxlande tempo. Den största delen av vattendraget är lugnflytande (48%) eller svagt
strömmande (40%), medan en mindre del är strömmande (9%) med inslag av forsar (3%).
Flera vattendrag har till största delen ett ringlande lopp. Ståloppet (2), mellan Stensjön och
Rådasjön, är ett exempel på detta, där hela sträckan är ringlande. Till största del är
vattendraget lugnflytande, men en liten del är svagt strömmande. Mölndalsån, mellan
Rådasjön och Landvettersjön (3), är ett annat, där knappt 70% av vattendraget är ringlande
och 30% är rak. Till stora delar rinner ån i stadsmiljö, lugnflytande till svagt strömmande.
Endast vid fabriksområdet, i slutet av vattendraget, är vattenhastigheten högre och andel
strömmande partier är 9% längs hela vattendraget. Även vattendraget Mölndalsån, från
Bugärde damm till Västra Nedsjön (6), som biotopkarterades 2005, har ett ringlande lopp
längs knappt 80% av vattendraget. Det är till största delen strömmande (72%), med mindre
inslag av svagt strömmande och lugnflytande partier. Delen av Björrödsbäcken/
Skällsjöbäcken som går från Stora Ristjärnen (9) är även den ringlande till viss del (55%), och
har ett rakt lopp för övrigt. Vattendraget rinner dels genom en myrmark nära sammanflödet
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och dels i en ravin, delvis under mark i de övre delarna. Strömhastigheten längs vattendrag 9
är fördelat på ungefär lika delar lugnflytande, svagt strömmande och strömmande partier.
Biflödet Tvärån (11) rinner huvudsakligen i skogs- och myrmark och har till drygt 80% ett
ringlande lopp. Vissa delar av vattendraget är strömmande och forsande, men majoriteten av
vattendraget är svagt strömmande eller lugnflytande.

Skuggning av vattendragen

Skuggningen av vattendragen bedöms på en fyragradig skala (obefintlig, <5%, 5-50%, >50%)
där andelen skuggning motsvarar hur stor del av vattendragets yta som skuggas vid solsken,
mitt på dagen vid midsommar (Halldén et al, 2002). En hög skuggningsgrad är positiv för
vattendraget, genom att skuggningen hjälper till hålla temperaturen i vattnet stabil, vilket
gynnar både biologiska processer i vattnet och vattenlevande organismer.
Sett över alla vattendrag tillsammans är det vanligaste att skuggningen över vattendragen är
måttlig (figur 17). Hela 70% av den totala längden har bedömts tillhöra denna kategori. Att
skuggningen är god respektive mindre god förekommer i ungefär lika stor utsträckning (11
respektive 14%) och endast på 6% av den totala längden är skuggningen obefintlig.
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Figur 17. Vattendragens skuggning angivet som procent av längden för samtliga vattendrag tillsammans.

De vattendrag som till någon del har god beskuggning (>50%) är de tre vattendragen av
Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken (vattendrag 8-10), liksom Mölndalsån från Kvarnbyfallet till
Stensjöns utlopp (1), Mölndalsån från Landvettersjön till Västra Nedsjön (vattendrag 4-6) och
Dala å (13) (figur 18). Vattendrag 8 är det enda av de tretton vattendragen som till största del
(64%) har god skuggning. Det allra vanligaste är dock att skuggningen är måttlig (5-50%), då
nära 70% av den totala karterade vattendragslängden har bedömts tillhöra denna klass.
Delarna av Mölndalsån från Rådasjön till Västra Nedsjön (3-6) samt biflödena Tvärån (11),
Hornasjö bäck (12) och Dala å (13) har till största del måttlig beskuggning. Ståloppet (2) och
Mölndalsån mellan Västra och Östra Nedsjön (7) har mindre god skuggning (<5%). Alla
vattendrag, förutom dessa två, samt Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken från Stora Ristjärnen (9)
har över 50% god eller måttlig skuggning.
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Figur 18. Vattendragens skuggning angivet som procent av längden. Siffrorna på x-axeln motsvarar
vattendragens nummer.
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biotopkarteringsmetoden. En sådan påverkan är om och i vilken omfattning ett vattendrag
blivit rensat och rätat, vilket kan ha stor betydelse för vattendragets ekologiska funktion med
avseende på exempelvis bottenfauna. Rensningsgraden bedöms på en fyragradig skala där
den lägsta klassen betyder att vattendraget inte alls blivit rensad, den andra att vattendraget
blivit försiktigt rensat men att den ekologiska funktionen ändå upprätthålls, den tredje att
vattendraget blivit kraftigt rensat och tydligt förändrad så att den ursprungliga ekologiska
funktionen är eller kan förväntas vara kraftigt störd. Den fjärde klassen innebär att
vattendraget blivit omgrävt/rätat, att vattnets lopp har ändrats och att den ekologiska
funktionen är eller kan förväntas vara kraftigt störd eller helt utslagen (Halldén et al, 2002).
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Figur 19. Vattendragens rensning angivet som procent av längden för samtliga vattendrag tillsammans.

Majoriteten av Mölndalsåns totala vattendragslängd har inte blivit rensad i någon större
utsträckning (figur 19; bilaga 3). Det vanligaste (37%) är att vattendraget är försiktigt rensat,
men nästan en fjärdedel av den totala längden har inte alls blivit rensad. En femtedel av
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vattendragslängden har dock blivit omgrävd och nästan lika stor del har blivit kraftigt
rensad. På en liten del saknas information om rensning.
Endast två av vattendragen har bedömts som uteslutande ej rensade; Mölndalsån mellan
Västra och Östra Nedsjön (7), samt Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken från Stora Ristjärnen (9)
(figur 20). Övriga vattendrag har påverkats i form av rensning i någon omfattning, dock i
mycket varierande grad. Tvärån (11) är relativt opåverkad av rensning (81%) och
Skällsjöbäcken/Björrödsbäcken från Skällsjön (10) är till största delen ej (46%) eller försiktigt
( 31%) rensad. Ståloppet (2) är uteslutande försiktigt rensat medan Mölndalsån, mellan
Rådasjön och Landvettersjön (3), till hälften är försiktigt rensat och till hälften kraftigt rensat
eller omgrävt. Mölndalsån från Landvettersjön till Tväråns tillflöde är till största delen (81%)
ej eller försiktigt rensad medan nästa vattendrag uppströms, Tväråns tillflöde till Rya/Dala
ås tillflöde (5) är ej eller försiktigt rensat längs 60% av vattendraget. Längs det sista
vattendraget av Mölndalsån, innan Västra Nedsjön (6), är andelen kraftigt rensat eller
omgrävt större (59%) än andelen ej eller försiktigt rensat (41%). Vattendrag 8,
Björrödsbäcken/Skällsjöbäckens sammanflöde till Mölndalsån, är det vattendrag som är
omgrävt i störst utsträckning (63%), tätt följt av vattendrag 12, Hornasjö bäck, som är till 60%
omgrävt. Totalt sett är Hornasjö bäck det vattendrag som är påverkat i störst grad eftersom
det uteslutande är omgrävt eller kraftigt rensat. Dala å (13) är till ungefär lika stor del ej
rensat, kraftigt rensat, eller omgrävt. Endast en liten del av detta vattendrag är försiktigt
rensat. Vattendrag 1, Mölndalsån från Kvarnbyfallet till Stensjön, som inte biotopkarterats i
detta projekt, saknar jämförbara resultat när det gäller rensning och har därför utelämnats.
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Figur 20. Vattendragens rensning angivet som procent av längden. Siffrorna på x-axeln motsvarar vattendragens
nummer.
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Bottensubstrat

Bottensubstratet i ett vattendrag har stor betydelse för vilka djur (och växter) som kan leva
där. Sand, grus, sten och block är särskilt viktigt för lek av många fiskar och bottensubstratet
styr vilka arter av bottenfauna som man kan förvänta sig att hitta. Totalt sett över alla de
karterade vattendragen dominerar lera som bottensubstrat på mer än hälften av den totala
vattendragslängden (55%). Utöver detta domineras 14% av findetritus, ungefär lika delar
(9-10%) av sten och block. Grovdetritus och sand dominerar på 2% vardera och 8% av den
totala vattendragslängden saknar data. Fördelning av dominerande bottensubstrat för varje
enskilt vattendrag samt för vattendragen tillsammans ses i figur 21.
Resultaten från de två tidigare utförda biotopkarteringarna, av vattendrag 1 och 6, saknar en
del data och är därför inte helt jämförbara med resultaten från karteringarna utförda i detta
projekt. Vattendrag 1, Mölndalsån från Kvarnbyfallet till Stensjön, har sten som dominerande
bottensubstrat längs 29% av vattendraget, men saknar i övrigt information. Ståloppet (2),
som går mellan Stensjön och Rådasjön, domineras av sand som bottensubstrat, med ett litet
inslag av findetritus. Längs de tre följande sträckorna av Mölndalsån, mellan Rådasjön och
Landvettersjön (3), mellan Landvettersjön och Tväråns tillflöde (4), och från Tväråns tillflöde
till Rya/Dala ås tillflöde (5), dominerar istället lera (86, 91 respektive 71%) med varierande
inslag av block, sten och findetritus för övrigt. För vattendrag 6, Bugärde damm till Västra
Nedsjön, saknas data för 50% av vattendraget, men 40% av vattendraget uppges domineras
av sten. Även sand och findetritus förekommer längs detta vattendrag. Den sista delen av
huvudfåran, mellan Västra och Östra Nedsjön (7) domineras helt och hållet av lera.
Bottensubstratet i biflöden till Mölndalsån varierar betydligt mer än i själva huvudfåran,
med undantag för Björröds/Skällsjöbäckens sammanflöde till Mölndalsån (8), vilket
domineras av lera (87%) och därefter av block. Vattendragen uppströms denna, 9 (från Stora
Ristjärnen) och 10 (från Skällsjön), har stora inslag av findetritus (33 respektive 49%) och
block (25 respektive 20%). Vattendrag 9 har även delar som domineras av sand (35%) och
sten (7%). Nära en tredjedel (31%) av vattendrag 10 domineras istället av lera. Tvärån (11)
domineras framförallt av lera (49%) men findetritus och block dominerar längs en femtedel
av sträckan vardera. Även sand förekommer som dominerande substrat längs detta
vattendrag. Hornasjö bäck (12) domineras särskilt av findetritus (60%), men en stor del av
vattendraget domineras också av grovdetritus och block. Dala å (13) domineras till nästan
lika stora delar av lera (45%) och findetritus (39%), men har även inslag av grovdetritus, sten
och block.
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Figur 21. Fördelning av dominerande bottensubstrat angivet som procent av vattendragets längd för varje enskilt
vattendrag samt för vattendragen tillsammans.
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Död ved i vattendragen

Förekomst av död ved i eller över vattendragen är, liksom bottensubstratet, mycket viktig för
bottenfauna och fisk i vattendraget och den bedöms på en fyragradig skala; obefintlig
förekomst, liten förekomst (<6 stockar/100 m), måttlig förekomst (6-25 stockar/100 m) och
riklig förekomst (>25 stockar/100m). Som död ved räknas alla döda träd och trädrester i
vattnet eller sådan som hänger ut över vattnet och som har en diameter över 10 cm och är
minst 1 m långa. Död ved är en mycket viktig faktor för den biologiska funktionen i
vattendrag eftersom den bland annat utgör levnadsmiljö för mossor, tillhandahåller gömslen
och ökar födotillgången för fisk och bottenfauna (Halldén et al, 2002)
Förekomsten av död ved är totalt sett för alla vattendrag är liten (41%) eller måttlig (38%), se
figur 22. På 14% är förekomsten obefintlig och endast på 5% är förekomsten av död ved
riklig.
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5%$2%$
14%$
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Figur 22. Mängden död ved i vattendragen angivet som procent av längden för samtliga vattendrag tillsammans.

Mängden död ved i varje vattendrag redovisas i figur 23. Längs Ståloppet (2) är förekomsten
liten, medan den längs Mölndalsån, mellan Rådasjön och Landvettersjön, är till ungefär lika
stora delar obefintlig, liten, eller måttlig. Det långa vattendraget Mölndalsån, från
Landvettersjön till Rya/Dala ås tillflöde, som är uppdelat på vattendrag 4 och 5, har ungefär
samma fördelning mellan klasserna, med en majoritet av måttlig förekomst av död ved (69
respektive 59%). Sista vattendraget av Mölndalsån, innan Västra Nedsjön (7), har liten (56%)
eller obefintlig (44%) förekomst av död ved och vattendraget mellan Nedsjöarna har liten
förekomst. Vattendrag 8, där Björröds/Skällsjöbäckens sammanflödar med Mölndalsån, har
en relativt sett god förekomst av död ved, med 58% måttlig och 5% riklig förekomst.
Vattendrag 9, Björröds/Skällsjöbäcken från Stora Ristjärnen har den största andelen
vattendrag som har obefintlig förekomst av död ved, 45%, medan den andra grenen, från
Skällsjön (10), nästan uteslutande har liten förekomst. Även Tvärån (11) har den största
andelen liten, men även till viss del (35%) måttlig förekomst av död ved. Likaså Hornasjö
bäck (12) har företrädesvis liten förekomst, men har riklig förekomst längs nästan en
fjärdedel av vattendraget. Dala å (13) har störst andel av vattendraget med liten förekomst
(44%) och ungefär lika delar med obefintlig (26%) och måttlig förekomst (31%). På
motsvarande sätt som för rensningen saknar vattendraget Mölndalsån, från Kvarnbyfallet till
Stensjön (1), jämförbara resultat när det gäller död ved och har därför utelämnats.
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Figur 23. Mängden död ved i vattendragen angivet som procent av längden. Siffrorna på x-axeln motsvarar
vattendragens nummer.
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Figur 24. Täckningsgrad av vegetation i vattendragen angivet som procent av längden för samtliga vattendrag
tillsammans.

Ve g e t a t i o n i v a t t e n d r a g e n

Vegetation i vattendrag är intressant av flera orsaker: å ena sidan kan vegetationen ha ett
eget naturvärde, utgöra en livsmiljö och föda för olika djur, ha en positiv effekt för att
minska övergödning och föroreningar, men å andra sidan måste alltför tät vegetation ofta
rensas bort för att förhindra översvämningar uppströms. En tät vegetation är ofta ett tecken
på att vattendraget inte är beskuggat. Förekomst och täckningsgrad av vegetation i
vattendragen har bedömts på en fyragradig skala.
Den sammanlagda vegetationstäckningen i vattendragen är låg, se figur 24. På en tredjedel
saknas vegetation helt eller så är förekomsten obetydlig och på drygt halva området är
vegetationstäckningen lägre än 5%. Endast på 12% är täckningen något större, mellan 5 och
50%. Större vegetationstäckning än så förekommer i mycket liten utsträckning.
De vattendrag som har störst täckningsgrad är Mölndalsån, från Kvarnbyfallet till Stensjön
(1), och Ståloppet (2), vilka har 5-50% vegetationstäckning längs 87 respektive 92% av
vattendraget. Vegetationstäckningen för varje vattendrag redovisas i figur 25. Vattendrag 1 är
även det enda av vattendragen som har någon del med vegetationstäckning på över 50%.
Övriga vattendrag, som på någon del har vegetationstäckning på 5-50%, är Mölndalsån
mellan Rådasjön och Landvettersjön (3), Mölndalsån från Bugärde damm till Västra Nedsjön
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(6), Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken från Stora Ristjärnen (9) samt Dala å (13). En del av
vattendrag 9 rinner dock i en ravin under mark, vilken inte har undersökts. Denna del kan
hysa intressanta kryptogamer. Mölndalsån, från Landvettersjön till Rya/Dala ås tillflöde (4
och 5), Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken sammanflöde till Mölndalsån, samt från Stora
Ristjärnen (8 och 9) saknar eller har obetydlig vegetationstäckning längs ca 50% av
vattendraget. Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken från Skällsjön (10) samt Tvärån (11) och
Hornasjö bäck (12) har till störst del mindre än 5% vegetationstäckning. Vattendrag 7, mellan
Västra och Östra Nedsjön, har uteslutande en täckningsgrad på mindre än 5%.
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Figur 25. Täckningsgrad av vegetation i vattendragen angivet som procent av längden. Siffrorna på x-axeln
motsvarar vattendragens nummer.

Va t t e n d r a g e n s o m ö r i n g b i o t o p e r

Vid biotopkarteringen bedöms lämpliga områden för öringens lek, uppväxt och ståndplatser
utan detaljkunskap om faktisk tillgång på öring. Ofta vet närboende sportfiskare mycket mer
om öring än vad som kan bedömas vid biotopkartering, men detta är ett försök till att
bedöma en stor del av vattendragets potential för laxartad fisk. Tillgången på lämpliga
områden för öringens lek, uppväxt och ståndplatser varierar i de olika vattendragen, men
biotopkarteringen visar tydligt att vattendrag 4, 5 och 6 är de vattendrag som idag har störst
potential som öringbiotoper (figur 26; bilaga 4). Det är endast i dessa vattendrag det bedöms
finnas några större möjliga eller bra arealer för öringlek i nuläget. Förutom i dessa tre
vattendrag finns små områden med möjliga, men ej bra lekområden även i vattendrag 1 och
8-13, medan tämligen bra lekområden även finns i vattendrag 1 och 11. Vattendrag 2, 3 och 7
saknar helt möjliga lekområden. Vattendrag 6, Bugärde damm till Västra Nedsjön, är
områdets enda vattendrag som har bra till mycket bra lekområden för öring.
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Figur 26. Kvadratmeter lekområden för öring i vattendragen. Siffrorna på x-axeln motsvarar vattendragens
nummer.

När det gäller uppväxtområden för öring finns små möjliga, men ej bra områden längs alla
vattendrag, förutom 7 och 12 (figur 27; bilaga 5). Tämligen bra uppväxtområden finns längs
alla vattendrag utom 2, 3 och 7 och bra till mycket bra uppväxtområden finns längs
vattendrag 4, 5, 8, 10, 11 och 13. Vattendrag 5, Mölndalsån från Tväråns tillflöde till Rya/Dala
ås tillflöde är det vattendrag med störst areal bra till mycket bra uppväxtområden för öring.
Tillsammans har vattendrag 4, 5 och 6 en betydligt större sammanlagd areal som är möjlig
till mycket bra som uppväxtområde för öring än motsvarande totala yta för alla övriga
vattendrag.
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Figur 27. Kvadratmeter uppväxtområden för öring i vattendragen. Siffrorna på x-axeln motsvarar vattendragens
nummer.
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Små områden som är möjliga men ej bra ståndplatser för öring finns längs alla vattendrag,
förutom vattendrag 2 och 7 (figur 28; bilaga 6). Tämligen bra ståndplatser finns längs alla
vattendrag, förutom vattendrag 7 och 12. Bra till mycket bra ståndplatser finns däremot
endast längs vattendrag 4, 8, 10 och 11. Vattendrag 4, 5 och 6 sticker ut även här med en
mycket större areal som är möjlig till mycket bra som ståndplats för öring.
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Figur 28. Kvadratmeter ståndplatser för öring i vattendragen. Siffrorna på x-axeln motsvarar vattendragens
nummer.

Totalt sett över alla vattendragen finns det större tillgång till bra eller mycket bra
uppväxtområden (3 ha) än det finns tillgång till bra till mycket bra lekområden och ståndplatser
för öring (0,7 ha vardera), se figur 29. Mer än halva vattendragsarealen (54%) är dock möjlig
eller bättre som ståndplats för öring. Som uppväxtområde är motsvarande siffra 43% och för
lekområden är endast 28% av den totala arealen möjlig eller bättre.
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Figur 29. Hektar lekområden, uppväxtområden samt ståndplatser för öring i samtliga vattendrag.

Va n d r i n g s h i n d e r

Totalt noterades 9 vandringshinder längs vattendragen under biotopkarteringen 2012, och
ytterligare 5 har tidigare konstaterats (tabell 1 samt en översiktskarta i bilaga 7). Av dessa 14
vandringshinder har 9 bedömts vara definitiva hinder för öring och mört (dvs all fisk). I
Mölndalsåns huvudfåra finns det 5 definitiva hinder och 2 partiella (dvs fisk bedöms kunna
ta sig förbi ibland). De elfiskeundersökningar som har gjorts visar att det finns abborre,
braxen, gärs, gädda, id, lake, lax, mört, regnbåge, ål och öring nedanför Kvarnbyfallet vilket
utgör det första hindret sett från havet. Ovanför hindret finns det gädda, lake, mört och öring
i ån (Elfiskedatabasen SLU). Vid den förenklade biotopkarteringen av vattendrag 1,
Mölndalsån från Kvarnbyfallet till Stensjön, noterades två vandringshinder, varav det ena är
utgörs av Kvarnbyfallet. Båda anges ha en fallhöjd på 1,5 m och saknar antingen
dammluckor eller har luckor som inte är bruk. Calluna besökte Kvarnbyfallet i somras och
bedömde själva forsen som ett partiellt vandringshinder för öring, lax och ål. Fallhöjden är
hela 48 meter (enligt wikipedia), men fisken borde ändå kunna ta sig upp vid vissa flöden.
Landvettersjöns utlopp (vattendrag 3) har ett vandringshinder som består av ett dämme och
en 350 m lång industri som är byggd över vattendraget. Då framkomligheten var begränsad
pga stängsel var det svårt att fastslå hur vattnet rörde sig från dämmet i Landvettersjön till
inloppet i Massetjärnen, men det bör vara i en kulvert under industrin. Dämmet bestod av 4
dammluckor uppdelade i två fåror. Det är ett definitivt vandringshinder för alla typer av
fiskar. Det verkar svårt att göra något omlöp på grund av den stora byggnaden, topografi,
järnväg och bilväg.
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Ovanför Landvettersjöns utlopp är det enligt vår bedömning fri fiskväg en lång sträcka upp
längs Mölndalsåns huvudfåra till Aleslätten. Där, vid utloppet från Bugärde damm, i
vattendrag 5 (Mölndalsån från Tväråns tillflöde till Rya/Dala ås tillflöde), finns ett
vattenkraftverk som utgör vandringshinder för fisk, se figur 30. Fallhöjden är hela 4 m och
det utgör ett definitivt hinder för både öring och mört. Ingen fiskväg finns vid
vandringshindret och fisken skulle åsamkas skador vid försök att passera kraftverket i
strömriktningen.
Ovanför Bugärde damm följer ytterligare en ganska lång sträcka med endast partiella
vandringshinder och det är inte förrän nära Västra Nedsjöns utlopp som nästa definitiva
vandringhinder för öring finns. Vid biotopkarteringen som utfördes 2005 av vattendrag 6,
Mölndalsån från Bugärde damm till V Nedsjön, noterades tre vandringshinder. Vid Västra
Nedsjöns utlopp fanns det första, bestående av en tröskel för sjöytan med en total fallhöjd på
1 m. Fingrind och fiskväg upptäcktes inte vid biotopkarteringen och hindret bedömdes vara
definitivt för mört och öring. I efterhand har det kommit uppgifter om att det byggdes en
fisktrappa här 1993, som 2012 justerats så att maximal fallhöjd i stegen är 35 cm (enligt
Anders Olsson). Den uppges ha fungerat i år men ingen har ansvar för att den sköts så att
funktionen säkerställs. Det andra vandringshindret var beläget vid Kvarndammen,
bestående av en spegeldamm med en total fallhöjd på 2,5 m. Hindret bedömdes vara
definitivt för mört, men endast partiellt för öring. Det sista vandringshindret var beläget vid
Kvarnberget, vid en idag ej använd kvarn. Till skillnad från de tidigare två var detta ett
naturligt vandringshinder med en total fallhöjd på 3 m. Det bedömdes vara ett definitivt
vandringshinder för mört men ett partiellt för öring.

Figur 30. Foto över vandringshindret vid vattenkraftverket, Bugärde.

44

AJS0012 Biotopkartering Mölndalsån 2012

Även i tre biflöden som har biotopkarterats 2012 har vandringshinder påträffats. Där
Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken sammanflödar med Mölndalsån (vattendrag 8) finns ett
naturligt vandringshinder ca 500 m uppströms anslutningen till Mölndalsån. Den totala
fallhöjden på hindret är ca 2 m och hindret bedöms vara partiellt, det vill säga att hindret kan
passeras av öring under vissa gynnsamma förhållanden. Det finns ingen fiskväg i dagsläget
och fisk anses inte skadas vid passage i strömriktningen. Även i vattendrag 10, grenen av
Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken som går från Skällsjön, finns ett vandringshinder. Det är
beläget ca 500 m nedströms Skällsjön och utgörs av en vägpassage med kulvert. Den totala
fallhöjden från trumman är ca 0,05 m och den bedöms vara ett partiellt hinder för både mört
och öring, beroende på flödet genom kulverten. Det finns inga fiskvägar i nuläget och fisken
åsamkas inte skador vid passage i strömriktningen.
Vid utloppet från Härsjödammen i Tvärån (vattendrag 11) finns det ett stort dämme gjort i
betong. Dammen är på höjden av ett naturligt forsande område. Det är ett definitivt hinder
för alla typer av fiskar. I nedströms dämmet finns spår av tidigare användning av
vattenkraften i form av kanaliseringar. Det finns inga fiskvägar förbi vandringshindret.
Ett vandringshinder är beläget vid Hornasjöns utlopp i Hornasjö bäck, vattendrag 12. Vid
sjöutloppet finns en damm, vilken har en fallhöjd på ca 1,5 m ner till vattendraget. Hindret
bedöms vara definitivt, det vill säga med största sannolikhet inte möjligt att passera under
några förhållanden, varken för mört eller öring. Däremot bedöms inte fisken åsamkas några
skador när det passerar i strömriktningen. Det finns ingen fiskväg förbi vandringshindret.
Tre vandringshinder är belägna i Dala å (vattendrag 13). Ett finns vid utloppet från Lilla
Sturven, vilket har en fallhöjd på ca 2 m. Hindret bedöms vara definitivt för både mört och
öring, men fisken skadas troligtvis inte om de passerar hindret i strömriktningen. Det andra
vandringshindret i Dala å finns nedströms Öjesjöns utlopp och utgörs av en damm med ett
utskov. Även detta hinder bedöms vara definitivt för mört och öring, men åsamkar inte
skador om det passeras i strömriktningen. Det tredje vandringshindret utgörs av en
vägpassage med kulvert strax uppströms anslutningen till Mölndalsån. Den totala fallhöjden
från trumman är ca 0,05 m och hindret bedöms vara definitivt för mört och partiellt för öring,
beroende på flödet i kulverten. Fisken åsamkas inte skador vid passage i strömriktningen.
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Tabell 1. Vandringshinder som hittades 2012 i vattendragen med koordinater (Sweref), typ av hinder, fallhöjd (m),
förekomst av kulturhistoriska värden och en korttfattad geografisk orientering.
Vattendrag

N

O

Typ av hinder

Fallhöjd

Kulturmiljö

Orientering

3

6394666 328922

damm, fabrik

ca 3

Nej

Mölnlycke, Landvettersjön

5

6397534 342421

damm, vattenkraft

4

Nej

Aleslätten

8

6396609 335464

naturligt hinder

2

Nej

Landvetter, nära
Backavägen 3

10

6394858 335630

trumma

0,05

Nej

Skällsjön, Eskilsbyv.

11

6399492 340424

sjöutlopp, damm

4

Ja

Härsjödamm

12

6400617 339151

sjöutlopp, damm

1,5

Nej

Skårtorp, Hornasjön

13

6398102 343554

trumma

0,05

Nej

Rya Hed, väg till
Kolabacken

13

6400385 344501

damm

1

Nej

Hallen, Öjesjön

13

6401429 344141

sjöutlopp, damm

2

Nej

Sjön L. Sturven
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Sjöar
Östra Nedsjön

Landbiotop
Omgivningen (30-200 m) kring Östra Nedsjön domineras av barrskog (56%), se figur 31. En
femtedel av omgivningen (20%) består av artificiell mark, vilken företrädesvis består av
tomtmark och vägar. Sommarstugor och åretruntboenden finns spridda längs med i princip
hela strandlinjen och vägar går nära sjöstranden i söder samt längs en stor del av de västra
och östra stränderna. I övrigt förekommer ungefär lika andelar av blandskog (5%), våtmark
(6%), åker (8%), och ingen omgivning (4%, förekommer vid öar som är <60 m rakt över) samt
1% kalhygge. Åkermarken förekommer på ett fåtal lokaler kring sjön.

Dominerande#närmiljö#Östra#Nedsjön#
Ö2#
Ö1#
1%#
VK3# Å2#
2%#
2%# 2%#

Dominerande*omgivning*Östra*Nedsjön*
LG#
2%#

Ar,ﬁciell$mark$
8%$
1%$

6%$

Barrskog$

4%$
20%$

LS4#
6%#

A1#
28%#

K#
5%#

Blandskog$
Kalhygge$

5%$

BLS4#
16%#

Våtmark$

A2#
2%#

Åker$

A5#
1%#

Ingen$omgivning$

BAS4#
8%#

56%$

BAG#
23%#

BAS# BAR#
1%# 1%#

Figur 32. Dominerande markanvändning i närmiljön
(0-30 m från sjön). Procentuell fördelning längs med
hela sjön. Förklaring till förkortningarna finns i bilaga
9.

Figur 31. Dominerande markanvändning i
omgivningen (30-200 m från sjön). Procentuell
fördelning längs med hela sjön.

Närmiljön (0-30 m) domineras av drygt en fjärdedel (28%) tomtmark (A1), därefter av yngre
barrproduktionsskog (BAG, 23%), se figur 32. Strandnära skog, som varken är
produktionsskog eller gammelskog, förekommer på sammanlagt 30% av strandsträckan,
uppdelat på 16% övrig blandskog (BLS4), 8% övrig barrskog (BAS4) samt 6% övrig lövskog
(LS4). Avverkade områden dominerar på 5% av sträckan. På vardera 1-2% av sträckan
dominerade vägar (A2), övriga ej hårdgjorda ytor (A5), ung barrskog (BAR), äldre
produktionsskog (BAS), yngre lövproduktionsskog (LG), trädbevuxen våtmark (sumpskog
o. dyl., VK3), åkermark i träda (Å2), hävdad öppen mark (Ö1) samt igenväxande öppen
mark (Ö2).
Längs Östra Nedsjöns strand finns det i genomsnitt 1,24 större bryggor per kilometer strand.
Det finns inga hamnar, dvs en samling bryggor där minst tio båtar kan ligga förtöjda, men
det finns i genomsnitt 0,09 båtramper per km strand. Badplatser finns det relativt gott om, i
genomsnitt 0,43 badplatser per km strand.
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Figur 33. Foto över en typisk strandlinje i Östra

Figur 34. Foto över en strandlinje och dess omgivning

Nedsjön, med block som dominerande bottensubstrat
och strandnära bland- och lövskog i närmiljön (BLS4,
LS4).

i Östra Nedsjön.

Skyddszonerna mot artificiell mark kring Östra Nedsjön är 3-10 m respektive >30 m på 30%
respektive 32% av strandsträckan (figur 35). På 16% av sträckan är den 10-30 m och på 11%
är skyddszonen 0-3 m bred. Ingen skyddszon behövs på 11% av sträckan. Mot
produktionsskog är den vanligaste förekommande bredden på skyddszonen 3-10 m (38% av
sträckan) (figur 36). På ungefär lika stora andelar av sträckan är skyddszonen 0-3 m (16%),
3-30 m (20%) samt ingen skyddszon nödvändig (23%). Endast på 2% av sträckan mot
produktionsskog finns en skyddszon som är bredare än 30 m (figur 37.
Skyddszoner+mot+ar/ﬁciell+mark++
Östra+Nedsjön+
11%#

11%#

Va#ennära(zon,(Östra(Nedsjön(
2%$
0(3#m#

Saknas$(<3m)$

3(10#m#

Liten$(3410m)$

10(30#m#

Må9lig$(10430m)$

>#30#m#
30%#

32%#

Stor$(>30)$

Ingen#skz#behövs#

98%$

16%#

Figur 35. Förekomst av skyddszoner mot artificiell

Figur 37. Förekomst av en vattennära zon,

mark i närmiljön/omgivningen, procentuell fördelning.

procentuell fördelning.

Skyddszoner+mot+produk0onsskog++
Östra+Nedsjön+
23%$

0)3$m$

16%$

3)10$m$
10)30$m$
>$30$m$

3%$

Ingen$skz$behövs$
20%$

38%$

Figur 36. Förekomst av skyddszoner mot
produktionsskog i närmiljön/omgivningen, procentuell
fördelning.
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Vattennära zon saknas, det vill säga är mindre än 3 m, runt största delen av Östra Nedsjöns
stränder. Endast på 2% av strandsträckan är zonen som påverkas av vattenståndsvariationer
något större, mellan 3 och 10 m bred. Detta är väntat då stränderna ofta är branta och
påverkan av variationer i vattenståndet blir därmed mycket liten.

Vattenbiotop
Av Östra Nedsjöns totala areal har uppskattningsvis 3% ingått i biotopkarteringen, baserat
på sträckornas längd och medelbredd.
Det strandnära bottensubstratet i Östra Nedsjön domineras av grova material såsom sten,
block och sand i ungefär lika stora andelar (kring 30%) (figur 40). I sjön finns ett av de
sydligaste bestånden av storröding och de blockrika och steniga stränderna som
biotopkarteringen fann, visar att den har goda förutsättningar för lek. Findetritus,
grovdetritus, grus och häll förekommer också, dock i liten utsträckning (2,6-4,8%). Långa
strandsträckor består av block och sten av varierande storlek. För det mesta är gränserna
mellan olika substratstorlekar flytande, där partier som domineras av stora block successivt
övergår till mindre block, för att sedemera domineras av sten. Här och var runt hela sjön
bryts den steniga/blockiga strandlinjen av med långgrunda sanddominerade stränder, ofta
med ett större inslag av undervattensväxter som följd. Tack vare att grova substrat
dominerar den strandnära miljön i Östra Nedsjön klassas större delen (88%) av sjöns
strandlinje som bra eller mycket bra kräftbiotop och under fältarbetet observerades även en
signalkräfta i nordöstra delen av sjön (figur 38 och 39). Död ved förekommer i liten
utsträckning på ungefär hälften av strandlinjen, medan det saknas helt på 37% (figur 41). För
övrigt är förekomsten av död ved måttlig.

Figur 39. Foto på signalkräfta som observerades vid

Figur 38. Sandstrand med tillflöde i norra delen av
Östra Nedsjön.

Östra Nedsjöns nordöstra strand.
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Dominerande*strandnära*
bo/ensubstrat*Östra*Nedsjön*

Krä$biotoper+Östra+Nedsjön+

3,5%% 2,6%% 4,8%%

5%#
Grovdetritus%

Dålig#krä.biotop#

7%#

Findetritus%
28,4%%

26,4%%

Möjlig#men#troligen#dålig#
krä.biotop#

Sand%
Grus%

55%#

Sten%
30,9%%

3,4%%

33%#

Bra#krä.biotop#
Mycket#bra#krä.biotop#

Block%
Häll%

Figur 40. Fördelning av dominerande bottensubstrat
angivet som procent av sjöstrandens längd.

Figur 42. Förekomst och kvalité på kräftbiotoper
angivet som procent.

Död$ved$Östra$Nedsjön$
14%$
37%$

Saknas$
Liten$förekomst$
Må8lig$förekomst$

49%$

Figur 41. Mängden död vid stranden angivet som
procent av strandens längd.

Av den strandnära delen av Östra Nedsjön som biotopkarterats är endast 1,9% helt utan
vegetation. Hela 36,2% av arealen har en vegetationstäckning på över 50% och 38,6% har en
vegetationstäckning på mellan 5 och 50%. På många sträckor förekommer täta mattor av
kortskottsväxter och kransalger på botten (figur 42-43). Ungefär en fjärdedel av arealen,
23,4%, har mycket liten förekomst av vegetation (<5%). Denna kategori förekommer
exempelvis ofta när det dominerande bottensubstratet är storblockigt. Då är vegetationen
ofta inte särskilt utbredd, annat än att enstaka bestånd förekommer. Två olika
vegetationstyper dominerar stort längs Östra Nedsjöns strandlinje, nämligen
kortskottsväxter i näringsfattiga sjöar (KNF), samt långskottsväxter i näringsfattiga sjöar
(LNF). De dominerar på 37% respektive 45% av strandlinjen. Flytblads- och friflytande
vegetation dominerar på 10%, medan gles övervattensvegetation av vass eller säv (GOVS)
dominerar på 8% av strandlinjen.
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Figur 43. En tät matta av strandpryl, Littorella uniflora,
vid en sandstrand i sydöstra delen av Östra Nedsjön.

Figur 42. En av de kransalger som förekommer i täta
mattor på delar av botten i Östra Nedsjön.

Biotopkarteringsmetoden är inte främst en metod för att eftersöka arter, även om det ingår i
metoden att notera vilka arter som påträffas och använda vegetationstyp som ett sätt att
avgränsa sträckorna på. Särskilt mycket tid har därför inte kunnat spenderas på att leta
sällsynta arter. Trots detta påträffades den rödlistade (EN)1 arten skaftslamkrypa (Elatine
hexandra) på sandbotten i en grund vik i södra änden av Östra Nedsjön. Sammanlagt
noterades 32 arter eller släkten av kärlväxter, mossor och kransalger i Östra Nedsjön.
Gruppen kransalger dominerade stort på den inventerade ytan och täckte nästan dubbelt så
stor areal som kortskottsväxten notblomster, som kom på andra plats (figur 44). Totalt
dominerar nio olika arter på sträckorna, varav fyra är kortskottsväxter (notblomster,
strandpryl, styvt braxengräs, vekt braxengräs), tre långskottsväxter (kransalger, hårslinga,
löktåg), en flytbladsväxt (gul näckros) och en övervattenväxt (vass) (figur 45). För artlista
över funna arter, se tabell 2.

Vegeta&onstäckning.Östra.Nedsjön.

Dominerande*vegeta.onstyper*
Östra*Nedsjön*
FV#
10%#

1,9%&

GOVS#
8%#

23,4%&

36,2%&

>&50&%&täckning&
5550%&täckning&

LNF#
45%#

<&5%&täckning&
Ingen&vegeta;on&
38,6%&

KNF#
37%#

Figur 44. Dominerande vegetationstyp angivet som procent av inventerad yta samt täckningsgrad av vegetation
på den inventerade ytan, klasser angivna i procent av den inventerade ytan.

1

EN = starkt hotad
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Figur 45. Figuren beskriver till hur stor del den totala inventerade arealen domineras av olika växtarter.
Tabell 2. Artlista över funna arter i Östra Nedsjön vid karteringen 2012.

Artlista Östra Nedsjön
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Alisma plantago-aquatica

Svalting

Myriophyllum alterniflorum

Hårslinga

Carex spp.

Starr

Nuphar lutea

Gul näckros

Charophyceae sp

Kransalger

Nymphaea alba

Vit näckros

Elatine hexandra

Skaftslamkrypa

Persicaria amphibia

Vattenpilört

Eleocharis palustris

Knappsäv

Phragmites australis

Vass

Equisetum fluviatile

Sjöfräken

Poaceae spp

Gräs

Glyceria fluitans

Mannagräs

Potamogeton alpinus

Rostnate

Iris pseudacorus

Gul svärdslilja

Potamogeton gramineus

Gräsnate

Isoëtes echinospora

Vekt braxengräs

Potamogeton natans

Gäddnate

Isoëtes lacustris

Styvt braxengräs

Ranunculus reptans

Strandranunkel

Juncus bulbosus

Löktåg

Schoenoplectus lacustris

Säv

Littorella uniflora

Strandpryl

Sparganium sp

Igelknoppar

Lobelia dortmanna

Notblomster

Sparganium gramineum

Flotagräs

Lysimachia thyrsiflora

Topplösa

Subularia aquatica

Sylört

Menyanthes trifoliata

Vattenklöver

Typha latifolia

Bredkaveldun

Molinia caerulea

Blåtåtel

Utricularia spp

Bläddra
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Västra Nedsjön

Landbiotop
Omgivningen (30-200 m) kring Västra Nedsjön domineras till 46% av artificiell mark där en
stor andel av denna sträcka utgörs av tomtmark och vägar, se figur 46. Bebyggelsen är
särskilt koncentrerad vid sjöns södra och västra delar i och med att Hindås samhälle är
beläget där. Vid sjöns norra och östra delar är bebyggelsen betydligt mer sparsam och
skogsmark mer frekvent förekommande. På 15% respektive 16% av strandsträckan
dominerar barrskog respektive kalhygge, medan blandskog (7%), lövskog (5%), våtmark
(5%), ingen omgivning vilket är fallet på mindre öar (4%) samt åkermark (2%) förekommer i
mindre utsträckning.

Figur 47. Foto över strandmiljö med vall i

Figur 46. Foto över en av de större sandstränderna i
Västra Nedsjön.

omgivningen i Västra Nedsjön.

Liksom omgivningen domineras närmiljön (0-30 m) av artificiell mark, uppdelat på 27%
tomtmark (A1), 2% väg och 5% övriga ej hårdgjorda ytor (figur 47). På många ställen går
alltså tomtmarken ända ner till vattnet och även vägar går nära strandlinjen. Övrig
blandskog (BLS4) och övrig lövskog (LS4), som inte är produktions- eller gammelskog,
dominerar på 19% respektive 10% av sträckan. Den typen av skog är vanlig längs med
sjöstränder och består ofta av ett flerskiktat skogsbestånd av blandade arter som brukar
lämnas som skyddszon vid avverkningar. Yngre barrproduktionskog (BAG) dominerar på
12%, barrungskog (BAR) på 1%, yngre lövproduktionsskog (LG) på 2% och kalhygge (K) på
4% av sträckan. Trädbevuxen våtmark (VK3) och öppen, ej hävdad våtmark (VK2),
dominerar på 14 respektive 1% av sträckan och åkermark i träda, alternativt vall,
förekommer på 4% av sträckan runt Västra Nedsjön.
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Figur 48. Dominerande markanvändning i
omgivningen (30-200 m från sjön). Procentuell

Figur 49. Dominerande markanvändning i närmiljön
(0-30 m från sjön). Procentuell fördelning längs med
hela sjön. Förklaring till förkortningar finns i bilaga 9.

fördelning längs med hela sjön.

Längs Västra Nedsjöns strand finns det i genomsnitt 1,87 större bryggor per kilometer
strand. Det finns 0,06 hamnar (>10 båtar) och 0,06 båtramper per km samt 0,37 badplatser
per km strand.
Skyddszonen mot artificiell mark kring Västra Nedsjön är 0-3 m bred på 10% av sträckan,
3-10 m på 31% av sträckan, 10-30 m på 28% av sträckan samt >30 m på 18% av sträckan
(figur 48). På 12% av sträckan bedömdes att ingen skyddszon är nödvändig. Mot
produktionsskog bedömdes att ingen skyddszon är nödvändig på 45% av sträckan kring
Västra Nedsjön (figur 49). Skyddzonen är 3-10 respektive 10-30 m på 19% respektive 18% av
sträckan. Att skyddszonen är 0-3 m är lika vanligt som att den är >30 m (9%).
Skyddszoner+mot+ar/ﬁciell+mark++
Västra+Nedsjön+
12%$

10%$

Va#ennära(zon,(Västra(Nedsjön(
1%$
0(3$m$

1%$

3(10$m$
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Saknas$(<3m)$
Liten$(3410m)$

10(30$m$

18%$

Må8lig$(10430m)$

>$30$m$

31%$

Stor$(>30)$

Ingen$skz$behövs$

84%$

28%$

Figur 52. Förekomst av en vattennära zon,
procentuell fördelning.

Figur 50. Förekomst av skyddszoner mot artificiell
mark i närmiljön/omgivningen, procentuell fördelning.
Skyddszoner+mot+produk0onsskog++
Västra+Nedsjön+
9%#

0)3#m#
3)10#m#
19%#

45%#

10)30#m#
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Figur 51. Förekomst av skyddszoner mot
produktionsskog i närmiljön/omgivningen, procentuell
fördelning.
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Största delen (84%) av Västra Nedsjöns strandlinje saknar påverkan av vattenståndsfluktuationer då stränderna är relativt branta, se figur 50. Dock är den vattennära zonen
måttligt bred, det vill säga mellan 10 och 30 m, på 14% av strandlinjen och liten (3-10 m)
respektive stor (>30 m) på 1% av sträckan vardera. Tillsammans ger detta ändå en relativt
lång sträcka som påverkas av variationer i vattenståndet.

Vattenbiotop
Av Västra Nedsjöns totala areal har uppskattningsvis 15% ingått i biotopkarteringen, baserat
på sträckornas längd och medelbredd.
Liksom i Östra Nedsjön domineras det strandnära bottensubstratet av grövre bottensubstrat.
På hela 43,2% av strandlinjen dominerar sten och på 33,1% dominerar sand (figur 51). Grus
och findetritus förekommer på strax under en tiondel av strandlinjen, medan block och
grovdetritus endast förekommer på några få procent. Steniga stränder, omväxlande med
långgrunda sandstränder, är alltså den strandmiljö som förekommer kring merparten av
Västra Nedsjön. I anslutning till bebyggelse och tomtmark på vissa ställen, samt vid Västra
Nedsjövägen, som avskiljer sjöns sydvästra vik från resten av sjön (förutom vid en
bropassage), förekommer även konstruerade, stensatta strandlinjer. I likhet med Östra
Nedsjön klassas majoriteten av Västra Nedsjöns strandnära vattenbiotop som bra
kräftbiotoper på grund av det dominerande grova bottensubstratet (figur 53). Sammanlagt
klassas 60% av strandlinjen som bra eller mycket bra kräftbiotoper, medan 40% antingen är
möjlig men troligen dålig, eller dålig kräftbiotop. Död ved förekommer i liten utsträckning
på mer än hälften av strandlinjen och saknas helt i nästan lika stor utsträckning (figur 54).
Måttlig förekomst av död ved finns endast på 4% av Västra Nedsjöns strandlinje.

Dominerande*strandnära*
bo/ensubstrat*Västra*Nedsjön*
4,2%%

3,4%%
Grovdetritus%
8,1%%

Findetritus%
Sand%

43,2%%

33,1%%

8,0%%

Grus%
Sten%
Block%
Häll%

Figur 54. Foto över för Västra Nedsjön typisk
strandlinje med tomtmark och bryggor.

Figur 53. Fördelning av dominerande bottensubstrat
angivet som procent av sjöstrandens längd.
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Figur 56. Mängden död vid stranden angivet som
procent av strandens längd.

Figur 55. Förekomst och kvalité på kräftbiotoper
angivet som procent.

En mycket stor del (71,3%) av Västra Nedsjöns karterade strandlinje har en täckningsgrad av
vegetation

på

över

50%

(figur

55).

På

en

dryg

femtedel

av

strandlinjen

är

vegetationstäckningen mellan 5 och 50% och resterande 6,6% av strandlinjen har en mycket
liten förekomst (< 5%), eller är helt i avsaknad av vegetation. Detta innebär att det finns
rikligt med vegetation på en stor del av Västra Nedsjöns strandlinje. Vegetationstypen
långskottsväxter (LNF) dominerar hela 61% av strandlinjen, medan kortskottsväxter (KNF)
dominerar på en tredjedel av sträckan (figur 56). På några enstaka ställen förekommer täta
bestånd av vass eller säv (TOVS) och även gles övervattensvegetation (GO) och
flytbladsvegetation (FV) dominerar på någon lokal.
Vegeta&onstäckning.Västra.Nedsjön.

Dominerande*vegeta.onstyper*
Västra*Nedsjön*

0,2%&

TOVS# FV# GO#
4%# 2%# 0%#

6,4%&
>&50&%&täckning&

22,1%&

5450%&täckning&

KNF#
33%#

<&5%&täckning&
71,3%&

Ingen&vegeta:on&

LNF#
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Figur 57. Täckningsgrad av vegetation på den
inventerade ytan, klasser angivna i procent av den
inventerade ytan.

Figur 58. Dominerande vegetationstyp angivet som
procent av inventerad yta.

Sammanlagt noterades 27 arter eller släkten av vattenväxter i Västra Nedsjön. Av dessa
dominerar kransalger på största delen av den inventerade arean, tätt följt av hårslinga (figur
57). Nio olika arter dominerar på någon sträcka i Västra Nedsjön, varav två är
kortskottsväxter (notblomster och strandpryl), tre är långskottsväxter (kransalger, hårslinga
och löktåg), två är flytbladsväxter (gul näckros och vattenpilört) och två är övervattensväxter
(vass och starr). För artlista över funna arter i Västra Nedsjön, se tabell 3.
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Figur 59. Figuren beskriver till hur stor del den totala inventerade arealen domineras av olika växtarter.

Tabell 3. Artlista över funna arter i Västra Nedsjön vid karteringen 2012.

Artlista Västra Nedsjön
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Alisma plantago-aquatica

Svalting

Myriophyllum alterniflorum

Hårslinga

Carex spp.

Starr

Nuphar lutea

Gul näckros

Charophyceae spp.

Kransalger

Nymphaea alba

VIt näckros

Comarum palustre

Kråkklöver

Persicaria amphibia

Vattenpilört

Eleocharis palustris

Knappsäv

Phragmites australis

Vass

Equisetum fluviatile

Sjöfräken

Poaceae spp

Gräs

Glyceria fluitans

Mannagräs

Potamogeton alpinus

Rostnate

Glyceria maxima

Jättegröe

Potamogeton natans

Gäddnate

Iris pseudacorus

Gul svärdslilja

Potamogeton praelongus

Långnate

Isoëtes lacustris

Styvt braxengräs

Potamogeton berchtoldii

Gropnate

Juncus bulbosus

Löktåg

Potamogeton sp

Nate

Littorella uniflora

Strandpryl

Ranunculus reptans

Strandranunkel

Lobelia dortmanna

Notblomster

Subularia aquatica

Sylört

Lysimachia thyrsiflora

Topplösa

Typha latifolia

Bredkaveldun
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Landvettersjön

Landbiotop
Omgivningen (30-200 m) kring Landvettersjön består till största delen (67%) av skogsmark
(figur 60). Barrskog dominerar som skogstyp (38%), men även blandskog (19%) och en del
lövskog (10%) förekommer. Hela 27% av omgivningen består av artificiell mark, exempelvis
tomtmark och hårdgjorda ytor som vägar. Längs med hela södra stranden går en järnväg
(figur 58) och längs en stor del av sträckan går även mindre bilvägar nära vattnet (figur 59).
Även längs den norra stranden går en större bilväg nära vattnet. Endast 6% av omgivningen
klassas som åkermark.

Figur 60. Järnvägen går nära sjöstranden längs en
stor del av Landvettersjöns södra strand.

Figur 61. Bilvägar går nära sjöstranden på många
platser runt Landvettersjön.

Närmiljön (0-30 m) består till mer än hälften (64%) av artificiell mark, uppdelat på ungefär
lika stora andelar tomtmark (A1, 33%) som väg/järnväg (A2, 26%) samt en liten andel
övriga, ej hårdgjorda ytor som t.ex. badplatser (A5, 5%) (figur 61). I närmiljön dominerar
även ungefär lika stora andelar (ca 10%) av yngre barrproduktionsskog (BAG), övrig
blandskog (BLS4) och övrig lövskog (LS4). En liten andel yngre produktionslövskog (LG)
finns också. I närmiljön förekommer dessutom en liten andel åkermark i träda, alternativt
vallodling (Å2, 3%).
Lanvettersjön har flest bryggor och båtramper per kilometer strand av de karterade sjöarna.
För varje kilometer strand finns det i genomsnitt 2,23 större bryggor och 0,22 båtramper.
Även hamnar (>10 båtar) finns det gott om, 0,14 per km. Endast Rådasjön har fler hamnar
baserat på strandlängden. I genomsnitt finns det 0,43 badplatser per km strand, vilket
motsvarar frekvensen i Östra Nedsjön.

58

AJS0012 Biotopkartering Mölndalsån 2012

Dominerande#närmiljö#Landve>ersjön#
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Figur 62. Dominerande markanvändning i
omgivningen (30-200 m från sjön). Procentuell
fördelning längs med hela sjön.

A2#
26%#

Figur 63. Dominerande markanvändning i närmiljön
(0-30 m från sjön). Procentuell fördelning längs med
hela sjön. Förklaring till förkortningarna finns i bilaga
9.

Skyddszonen mot artificiell mark kring Landvettersjön är i 67% av fallen endast 0-3 m stor
(figur 62). På många platser runt sjön sträcker sig tomtmark ända ner till vattenbrynet och
även vägar och järnväg är på många sträckor helt utan skyddszon till sjön. Längs 11% av
stranden finns ingen artificiell mark i närmiljö eller i omgivning, varför det inte finns behov
av sådan skyddszon. På delar av sträckan finns skyddszoner som är mellan 10-30 m (8%)
respektive >30 m (10%) breda. En skyddszon på 3-10 m förekommer på ca 4% av sträckan.
När det gäller skyddszonen mot produktionsskog runt Landvettersjön är det vanligast att
ingen skyddszon behövs (47%), se figur 63. Nästan lika vanligt är att skyddszonen är 0-3 m
bred (41%). De bredare skyddszonerna, 3-10 m, 10-30 m respektive >30 m, förekommer
endast på några få procent av sträckan.
Skyddszoner+mot+ar/ﬁciell+mark+
Landve6ersjön+
11%$

0)3$m$

0)3$m$

3)10$m$

10%$

3)10$m$

10)30$m$
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>$30$m$

8%$
4%$

Skyddszoner+mot+produk0onsskog+
Landve5ersjön+

10)30$m$
>$30$m$

Ingen$skz$behövs$

Ingen$skz$behövs$

67%$

3%$ 5%$

4%$

Figur 64. Förekomst av skyddszoner mot artificiell

Figur 65. Förekomst av skyddszoner mot

mark i närmiljön/omgivningen, procentuell fördelning.

produktionsskog i närmiljön/omgivningen, procentuell
fördelning.

Va#ennära(zon,(Landve#ersjön(

Saknas$(<3m)$
Liten$(3310m)$
Må6lig$(10330m)$
Stor$(>30)$

100%$

Figur 66. Förekomst av en vattennära zon,
procentuell fördelning.
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Stränderna kring Landvettersjön är branta på långa sträckor och dessutom uppbyggda vid
vägar och järnvägar. Detta gör att Landvettersjön helt saknar en vattennära zon som
påverkas av vattenståndsvariationer, se figur 64.

Vattenbiotop
Av Landvettersjöns totala areal har uppskattningsvis 9% ingått i biotopkarteringen, baserat
på sträckornas längd och medelbredd.
Bottensubstratet i den strandnära miljön i Landvettersjön varierar mer än i Östra och Västra
Nedsjön och har även en betydligt större andel finare substrat än dessa. Sand är det substrat
som dominerar på störst del av strandlinjen, 31,4%. Därefter följer grovdetritus (24,3%),
block (21,7%), findetritus (14,2%) och häll (5,5%) (figur 67). På en dryg procent vardera
dominerar även sten och grus. På några lokaler består strandmiljön av brant sluttande
bergpartier (figur 71), medan flacka sandständer förekommer utspritt runt hela sjön (figur
66). Det varierande bottensubstratet, med stort inslag av detritus, speglas i klassningen av
kräftbiotoper, där 66% av strandlinjen bedöms vara möjlig men troligen dålig, alternativt
dålig kräftbiotop (figur 68). Förekomsten av död ved är generellt mycket liten i
Landvettersjön, där förekomst saknas helt på 39% av sträckan och förekommer i liten
utsträckning på 59% (figur 69). Endast på 3% av strandlinjen bedöms förekomsten av död
ved vara måttlig.
Dominerande*strandnära*
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Figur 69. Fördelning av dominerande bottensubstrat
angivet som procent av sjöstrandens längd.
Figur 67. En strandsträcka på Landvettersjöns södra

Krä$biotoper+Landve1ersjön+

strand, med väg och järnväg i närmiljön.

22%$

19%$

Dålig$krä0biotop$
Möjlig$men$troligen$dålig$
krä0biotop$
Bra$krä0biotop$

12%$
47%$
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Figur 70. Förekomst och kvalitet på kräftbiotoper
angivet som procent.

Figur 68. En sandstrand och badplats i
Landvettersjöns sydvästra vik.

60

AJS0012 Biotopkartering Mölndalsån 2012

Död$ved$Landve*ersjön$
3%$

39%$
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Figur 71. Mängden död vid stranden angivet som
procent av strandens längd.

Figur 72. Strandlinje med lövskog i närmiljön och ett

Figur 73. Branta klippväggar förekommer på några

bestånd av säv i vattenbiotopen.

lokaler kring Landvettersjön.

Av den karterade strandlinjen har 60,8% en vegetationstäckning på över 50% (figur 74).
Endast 0,3% är helt utan vegetation och 6,6% har en täckningsgrad på mindre än 5%. Det är
alltså relativt vegetationsrikt längs Landvettersjöns stränder och endast en mycket kort
sträcka är helt vegetationsfri. De vegetationstyper som oftast dominerar är gles vass och säv
(GOVS) och kortskottsväxter (KNF) och de dominerar på ungefär en tredjedel vardera av
strandlinjen (figur 75). Partier med omväxlande vass- och sävbestånd återkommer runt en
stor del av sjön och även strandpartier med framförallt sandbotten, där kortskottsväxter
förekommer mer rikligt. Den sista tredjedelen domineras av ungefär lika delar
långskottsväxter (LNF), tät vass och säv (TOVS) samt flytbladsvegetation (FV).
Flytbladsvegetation förekommer rikligt, särskilt i skyddade vikar av sjön. Ett tydligt exempel
på detta är längst in i den smala viken i sjöns sydvästra del, närmast Mölnlycke samhälle. En
liten andel (2%) av strandlinjen domineras även av typen gles övervattensvegetation (GO).
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Figur 75. Dominerande vegetationstyp angivet som

Figur 74. Täckningsgrad av vegetation på den
inventerade ytan, klasser angivna i procent av den
inventerade ytan.

procent av inventerad yta.

Sammanlagt noterades 31 arter eller släkten av vattenväxter i Landvettersjön och säv är den
art som dominerar på störst del av den inventerade arean (figur 76; tabell 4). Ungefär lika
stor areal domineras av strandpryl och vass, vilket stämmer väl överens med de
dominerande vegetationstyperna i Landvettersjön. Totalt dominerar tio olika arter på någon
sträcka i Landvettersjön, varav tre är övervattensväxter (säv, vass och bredkaveldun), tre är
kortskottsväxter (strandpryl, styvt braxengräs och notblomster), en är långskottsväxt
(hårslinga) samt tre är flytbladsväxter (sjögull, gul näckros och gäddnate). Sjögull
förekommer särskilt i den sydöstra delen av sjön, närmast Mölnlycke, men även på spridda
lokaler längs de andra stränderna.
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Figur 76. Figuren beskriver till hur stor del den totala inventerade arealen domineras av olika växtarter.
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Tabell 4. Artlista över funna arter i Landvettersjön vid biotopkarteringen 2012.

Artlista Landvettersjön
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Alisma plantago-aquatica

Svalting

Callitriche hamulata

Klolånke

Myriophyllum alterniflorum

Hårslinga

Carex spp

Starr

Nuphar lutea

Gul näckros

Charophyceae spp

Kransalger

Nymphaea alba

Vit näckros

Eleocharis acicularis

Nålsäv

Nymphaea alba f. rosea

Röd näckros

Elodea canadensis

Vattenpest

Nymphoides peltata

Sjögull

Elodea nuttallii

Smal vattenpest

Persicaria amphibia

Vattenpilört

Equisetum fluviatile

Sjöfräken

Phragmites australis

Vass

Fontinalis sp

Näckmossa

Poaceae spp

Gräs

Isoëtes lacustris

Styvt braxengräs

Potamogeton natans

Gäddnate

Juncus bulbosus

Löktåg

Schoenoplectus lacustris

Säv

Littorella uniflora

Strandpryl

Sparganium sp

Igelknoppsväxter

Lobelia dortmanna

Notblomster

Subularia aquatica

Sylört

Lysimachia thyrsiflora

Topplösa

Typha latifolia

Bredkaveldun

Lysimachia vulgaris

Strandlysning

Utricularia spp

Bläddror

Menyanthes trifoliata

Vattenklöver

Mossa

Rådasjön

Landbiotop
Omgivningen (30-200 m) kring Rådasjön domineras av skogsmark (61%), fördelat på 40%
lövskog, 18% blandskog och 3% barrskog (figur 79). Ungefär en tredjedel av omgivningen
domineras av artificiell mark av olika slag medan 7% respektive 3% av omgivningen
domineras av öppen mark och åker. Öppen mark i form av betade strandängar förekommer
vid sjöns nordöstra del, norr om Råda säteri, samt vid sjöns norra/nordvästra strand, strax
norr om bostadsområdet vid Helenevik.

63

AJS0012 Biotopkartering Mölndalsån 2012

Figur 77. Foto över omgivning dominerad av
tomtmark vid Rådasjön.

Figur 78. Strandlinje i Rådasjöns nordöstra del där
häll förekommer.

Den närmiljötyp som dominerar kring Rådasjön är övrig löv- och blandskog, vilken varken
är produktions- eller gammelskog (LS4 och BLS4) och som ofta förekommer vid sjöstränder
(figur 80). Tillsammans dominerar dessa vegetationstyper på nära 50% av sträckan.
Lövgammelskog (LS3) dominerar på 10% av sträckan och det är endast kring Rådasjön av de
biotopkarterade sjöarna som denna vegetationstyp förekommer. Artificiell mark i form av
tomtmark (A1) dominerar på 16% av strandlinjen medan vägar (A2) och övriga, ej
hårdgjorda ytor som exempelvis badplatser (A5) dominerar på 3 respektive 4% av sträckan.
Längs Rådasjöns strand finns det i genomsnitt 1,58 större bryggor per kilometer och
frekvensen av hamnar (>10 båtar) är den största, 0,17 per km, av de karterade sjöarna. Även
båtramper finns det gott om, 0,17 per km. Badplatser förekommer i något mindre
utsträckning än i de tidigare redovisade sjöarna med 0,33 per km.
Skyddszonen mot artificiell mark runt Rådasjön är bred, >30 m, längs 64% av strandsträckan
(figur 81). På 16% av sträckan är den endast 0-3 m, medan den är 3-10 m respektive 10-30 m
på 10 respektive 6% av sträckan. I 4% av fallen bedömdes att ingen skyddszon är nödvändig.
Skyddszonen mot produktionsskog bedömdes att inte behövas på 88% av den aktuella
sträckan (figur 81). Endast några få procent på vardera av bredderna 0-3 m, 3-10 m, 10-30 m
samt >30 m förekommer längs Rådasjön.
Dominerande#närmiljö#Rådasjön#
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Figur 79. Dominerande markanvändning i
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14%#

Figur 80. Dominerande markanvändning i närmiljön
(0-30 m från sjön). Procentuell fördelning längs med
hela sjön. Förklaring till förkortningarna finns i bilaga
9.

omgivningen (30-200 m från sjön). Procentuell
fördelning längs med hela sjön.
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Figur 81. Förekomst av skyddszoner mot artificiell
mark i närmiljön/omgivningen, procentuell fördelning.

Figur 83. Förekomst av en vattennära zon,
procentuell fördelning.
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Figur 82. Förekomst av skyddszoner mot
produktionsskog i närmiljön/omgivningen, procentuell
fördelning.

Rådasjön är den av de fem karterade sjöarna som har störst andel vattennära zon. På 5% av
strandsträckan är zonen som påverkas av vattenståndsvariationer större än 30 m, och på 13%
är den måttlig (10-30 m) eller liten (3-10 m), se figur 81.

Vattenbiotop
Av Rådasjöns totala areal har uppskattningsvis 17% ingått i biotopkarteringen, baserat på
sträckornas längd och medelbredd.
Rådasjön skiljer sig markant från de övriga sjöarna, med undantag för Stensjön, i att hela
64% av dess strandlinje har grovdetritus som dominerande bottensubstrat (figur 86). Ungefär
en femtedel av strandlinjen domineras av sand. Sten dominerar på 11% av sträckan och häll
på 4%, medan block, grus och findetritus aldrig är dominerande bottensubstrat i den
strandnära miljön. Generellt är den relativa dominansen av grovdetritus som bottensubstrat
större i den långsmala slottsviken än i övriga sjön där det är något vanligare med grövre
bottensubstrat. Till följd av bottensubstratet har 62% av Rådasjöns strandnära miljö bedömts
vara möjlig men troligen dålig alternativt dålig kräftbiotop (figur 87). En tiondel av
strandlinjen bedöms som mycket bra kräftbiotop, vilket kan jämföras med andelen
strandlinje som domineras av sten som bottensubstrat (11%). Förekomst av död ved är
generellt mycket låg i Rådasjön (figur 88). På 62% av strandlinjen saknas det helt medan en
liten förekomst finns på 36% av strandlinjen. Endast på 2% bedöms förekomsten som
måttlig.
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Figur 86. Fördelning av dominerande bottensubstrat
angivet som procent av sjöstrandens längd.
Figur 84. Strandlinje dominerad av ett vassbälte,

Krä$biotoper+Rådasjön+

vilket är vanligt förekommande runt Rådasjön.
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Figur 87. Förekomst och kvalitet på kräftbiotoper
angivet som procent.

Död$ved$Rådasjön$
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Figur 85. Strandlinje med omväxlande vass och säv i
Rådasjön.
36%$

Saknas$
Liten$förekomst$
62%$

Må6lig$förekomst$

Figur 88. Mängden död vid stranden angivet som
procent av strandens längd.

Vegetationstäckningen längs Rådasjön strandlinje är hög, hela 87,6% har en täckningsgrad på
över 50% (figur 89). Endast 0,1% av strandlinjen är helt fri från vegetation och 4,1% har en
täckningsgrad på mindre än 5%. Resterande 8,2% har en täckningsgrad på mellan 5 och 50%.
Bestånd av vass och säv är de absolut vanligaste dominerande vegetationstyperna i Rådasjön
med en sammanlagd andel på 86% av strandlinjen, fördelat på fyra olika kategorier beroende
på täthet och/eller art (figur 90). Detta kan förklara den höga andelen av strandlinjen med en
vegetationstäckning på >50%, då bestånd av vass eller säv oftast ger en hög täckningsgrad
även om bestånden klassas som glesa. Längs majoriteten av Slottsvikens strandlinje växer
säv eller vass, medan det i övriga sjön finns längre sträckor där dessa arter inte förekommer.
Förutom säv och vass dominerar gles övervattensvegetation på 8% av strandlinjen, tät
starrdominerad vegetation och långskottsväxter på vardera 3% samt kortskottsväxter på
0,2% av strandlinjen. Den stora dominansen av vass och säv i Rådasjön kan kopplas samman
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med att det dominerande bottensubstratet är grovdetritus på en stor del av strandlinjen, då
dessa ofta förekommer tillsammans. Kortskottsväxter dominerar endast på någon enstaka
sträcka men förekommer på fler lokaler runt sjön, dock är dessa sträckor ofta kortare än 30 m
varför de inte kunnat avgränsas som egna sträckor enligt biotopkarteringsmetoden.
Kortskottsvegetation förekommer alltså i större utsträckning än statistiken påvisar, dock på
relativt korta sträckor.
Vegeta&onstäckning.Rådasjön.

Dominerande*vegeta.onstyper*
Rådasjön*

4,1%& 0,1%&
8,2%&

GV#
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5450%&täckning&

GS#
13%#

<&5%&täckning&
Ingen&vegeta:on&

Tät#starr7
dom.#
3%#

TV#
14%#
Övrigt#
7%#

87,6%&

GOVS#
51%#

Figur 89. Täckningsgrad av vegetation på den
inventerade ytan, klasser angivna i procent av den
inventerade ytan.
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Figur 90. Dominerande vegetationstyp angivet som
procent av inventerad yta.

Vid biotopkarteringen noterades förekomst av 22 arter eller släkten av vattenväxter

i

Rådasjön, se tabell 5. Av dessa är det vass som dominerar den utan jämförelse största delen
av den inventerade arealen (figur 91). Även säv dominerar på en betydande del medan starr,
hårslinga, strandpryl, smal vattenpest och jättegröe dominerar på små sträckor vardera. Av
de sju arter som på någon sträcka dominerar är fyra övervattensväxter, två långskottsväxter
och en kortskottsväxt.

Dominerande*art,*inventerad*areal*
Rådasjön*
300000%
250000%
200000%
150000%
100000%
50000%
0%
Phra%aus% Scir%lac% Carex% Myri%alt% Li3%uni% (tom)% Elod%nut%Glyc%max%
Figur 91. Figuren beskriver till hur stor del den totala inventerade arealen domineras av olika växtarter.
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Tabell 5. Artlista över funna arter i Rådasjön vid biotopkarteringen 2012.

Artlista Rådasjön
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Carex spp

Starr

Myriophyllum alterniflorum

Hårslinga

Eleocharis acicularis

Nålsäv

Nuphar lutea

Gul näckros

Elodea nuttallii

Smal vattenpest

Nymphaea alba

Vit näckros

Equisetum fluviatile

Sjöfräken

Phragmites australis

Vass

Glyceria maxima

Jättegröe

Potamogeton crispus

Krusnate

Iris pseudacorus

Gul svärdslilja

Potamogeton natans

Gäddnate

Isoëtes echinospora

Vekt braxengräs

Ranunculus reptans

Strandranunkel

Littorella uniflora

Strandpryl

Schoenoplectus lacustris

Säv

Lobelia dortmanna

Notblomster

Sparganium gramineum

Flotagräs

Lysimachia thyrsiflora

Topplösa

Typha latifolia

Bredkaveldun

Menyanthes trifoliata

Vattenklöver

Utricularia spp

Bläddror

Stensjön

Landbiotop
Omgivningen (30-200 m) kring Stensjön domineras av artificiell mark (57%), vilket är väntat
då Möldals samhälle ligger runt en stor del av sjön (figur 92). Även lövskog förekommer
frekvent (40%), framförallt på sjöns östra sida. Förutom dessa två dominerar även öppen
mark i 2% av omgivningen.
I Stensjöns närmiljö (0-30 m) är det liksom i omgivningen den artificiella miljön som
dominerar (44%) (figur 94). Artificiell mark i form av tätort/begyggelse (A4) förekommer på
27% av strandsträckan och övriga, ej hårdgjorda ytor som exempelvis badplatser (A5) på
17% av sträckan. Utöver den artificiella miljön är det vanligast att övrig lövskog (LS4)
dominerar (36%) närmiljön. Öppen mark i form av hävdad öppen mark (Ö1) och
trädbevuxen hagmark (Ö3) dominerar på 2% respektive 11% av sträckan och denna
förekommer i samband med lövskogen på sjöns östra strand. 7% av närmiljön domineras av
trädbevuxen våtmark (VK3).

68

AJS0012 Biotopkartering Mölndalsån 2012

Figur 92. Foton över olika närmiljöer och vattenbiotoper i Stensjön.

Dominerande#närmiljö#Stensjön#

Dominerande*omgivning*Stensjön*

Ö1#
2%#

2%$

Ö3#
11%#

VK3#
7%#

Ar*ﬁciell$mark$

A4#
27%#
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40%$

Öppen$mark$
57%$
LS4#
36%#

A5#
17%#

Figur 94. Dominerande markanvändning i närmiljön
(0-30 m från sjön). Procentuell fördelning längs med
hela sjön. Förklaring till förkortningarna finns i bilaga

Figur 93. Dominerande markanvändning i
omgivningen (30-200 m från sjön). Procentuell
fördelning längs med hela sjön.

9.

Skyddszonerna kring Stensjön är generellt små, hela 57% av strandsträckan mot artificiell
mark har en skyddzon som är mindre än 3 m bred (figur 95). På en fjärdedel av sträckan är
skyddszonen >30 m, medan den är 10-30 m på 19% av sträckan. Skyddszon mot
produktionsskog kring Stensjön är inte nödvändig då det inte förekommer någon
produktionsskog kring sjön (figur 96).
Större delen (91%) av Stensjöns stränder är inte påverkade av vattenståndsvariationer, men
9% har en liten (3-10 m) vattennära zon. Se figur 95.
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Figur 95. Förekomst av skyddszoner mot artificiell

Figur 96. Förekomst av en vattennära zon,
procentuell fördelning.

mark i närmiljön/omgivningen, procentuell fördelning.

Skyddszoner+mot+produk0onsskog+
Stensjön+

Ingen$skz$behövs$

100%$

Figur 97. Förekomst av skyddszoner mot
produktionsskog i närmiljön/omgivningen, procentuell
fördelning.

Vattenbiotop
Av Stensjöns totala areal har uppskattningsvis 20% ingått i biotopkarteringen, baserat på
sträckornas längd och medelbredd.
Fördelningen av dominerande bottensubstrat i Stensjön påminner om den i Rådasjön, med
grovdetritus som det vanligaste (47,4%) (figur 100). Sand dominerar på nästan lika stor del
av strandlinjen som grovdetritus, medan grus, sten och block dominerar på ca 4% vardera.
Exempelvis dominerar block vid sjöns södra strand, där järnvägen går alldeles intill och
järnvägsvallen med mycket block därmed utgör själva strandlinjen (figur 98). Det
förekommer även stensatta strandlinjer, exempelvis vid Stensjöns utlopp i sydvästra delen av
sjön (figur 99). Sandstränder förekommer bl a i sjöns nordöstra del medan grovdetritus
förekommer mer frekvent i sjöns sydöstra del. Majoriteten av Stensjöns strandlinje (64%)
bedöms som möjlig med troligtvis dålig kräftbiotop medan resterande bedöms enligt
metoden som bra (32%) eller mycket bra (4%) kräftbiotop (figur 101). Död ved finns det
mycket lite av kring Stensjöns stränder vilket sannolikt beror på närheten till samhället och
frånvaro av skogmark runt större delen av sjön (figur 102).
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Figur 100. Fördelning av dominerande bottensubstrat
angivet som procent av sjöstrandens längd.

Krä$biotoper+Stensjön+

Figur 98. Järnvägen passerar nära Stensjöns strand
och järnvägsvallen utgör här själva stranden.
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Figur 101. Förekomst och kvalitet på kräftbiotoper
angivet som procent.
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Figur 99. Stensatt strandlinje av Stensjön nära
utloppet.

Saknas$
Liten$förekomst$
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Figur 102. Mängden död vid stranden angivet som
procent av strandens längd.

Stensjön skiljer sig från de övriga karterade sjöarna i att det varken finns bryggor, hamnar
eller båtramper längs stranden. Däremot är frekvensen av badplatser den största bland
sjöarna med 0,57 per kilometer strand.
Även när det gäller vegetationstäckningsgrad skiljer sig Stensjön från övriga sjöar, då en stor
andel (70,2%) av Stensjöns strandlinje har en vegetationstäckningsgrad på mellan 5 och 50%
(figur 102). Knappt en fjärdedel av strandlinjen har en täckningsgrad på över 50%, vilket är
lite i jämförelse med de andra sjöarna. Sammanlagt har 6,7% av strandlinjen en
täckningsgrad på under 5% eller saknar helt vegetation, vilket är på samma nivå som för alla
sjöar utom Östra Nedsjön som har en betydligt högre andel strandlinje med lite eller ingen
vegetation. Liksom Rådasjön domineras vegetationen i Stensjön av vass och säv, fördelat på
48% glesa (GOVS) och 35% täta (TOVS) bestånd (figur 104). Långskottsväxter dominerar på
15% av strandlinjen medan kortskottsväxter dominerar på 2%.
71

AJS0012 Biotopkartering Mölndalsån 2012

Vegeta&onstäckning.Stensjön.

Dominerande*vegeta.onstyper*
Stensjön*

0,4%%
6,3%%
23,2%%

>%50%%%täckning%
5350%%täckning%

GOVS%
35%%

<%5%%täckning%

TOVS%
48%%

Ingen%vegeta9on%
70,2%%

LNR%
15%%

Figur 103. Täckningsgrad av vegetation på den
inventerade ytan, klasser angivna i procent av den
inventerade ytan.
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Figur 104. Dominerande vegetationstyp angivet som
procent av inventerad yta.

Sammanlagt gjordes fynd av 19 arter eller släkten av vattenväxter i Stensjön, se tabell 6.
Precis som i Rådasjön är det vass som dominerar den absolut största delen av den
inventerade arealen (figur 105). Därefter följer i storleksordning hårslinga, säv, starr,
strandpryl och jättegröe.
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Figur 105. Figuren beskriver till hur stor del den totala inventerade arealen domineras av olika växtarter.
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Tabell 6. Artlista över funna arter i Stensjön vid biotopkarteringen 2012.

Artlista Stensjön
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Carex spp

Starr

Nuphar lutea

Gul näckros

Charophyceae spp

Kransalger

Nymphaea alba

Vit näckros

Eleocharis acicularis

Nålsäv

Phragmites australis

Vass

Elodea nuttallii

Smal vattenpest

Potamogeton crispus

Krusnate

Equisetum fluviatile

Sjöfräken

Sagittaria sagittifolia

Pilblad

Glyceria maxima

Jättegröe

Schoenoplectus lacustris

Säv

Isoëtes lacustris

Styvt braxengräs

Sparganium erectum

Stor igelknopp

Littorella uniflora

Strandpryl

Sparganium gramineum

Flotagräs

Menyanthes trifoliata

Vattenklöver

Typha latifolia

Bredkaveldun

Myriophyllum alterniflorum

Hårslinga

Hela systemet
Omgivningen (30-200 m) kring hela systemet, det vill säga alla de karterade vattendragen
och sjöarna tillsammans, domineras främst dels av barrskog (34%) och dels av artificiell
mark (31%) (figur 106). Barrskog förekommer framförallt längre upp i systemet medan
andelen artificiell mark ökar längre ner, exempelvis vid Landvetter och Mölnlycke. Den
resterande tredjedelen av omgivningen är fördelade på ungefär lika delar åker (10%),
blandskog (8%) och kalhygge (7%) samt en liten andel lövskog (3%), våtmark (3%) och
öppen mark (1%).
Närmiljön (0-30 m) domineras till skillnad från omgivningen av kategorin övrig skog, det vill
säga sådan skog som varken är produktions- eller gammelskog och som ofta förekommer
som en form av skyddszon vid sjöstränder och vattendrag (figur 107). Ungefär en tredjedel
av den totala längden domineras av sådan skog. Den artificiella miljön återfinns även i stor
utsträckning i närmiljön (25%) och produktionsskog dominerar i nära en femtedel av
närmiljön (19%). Gammelskog är inte särskilt frekvent förekommande i området och
dominerar endast på 1% av den karterade närmiljön. Ungefär en tiondel av närmiljön
domineras av våtmarker (11%) och lika mycket domineras av öppen mark och åker (6
respektive 5%). Endast 1% av närmiljön domineras av kalhyggen.
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Figur 107. Dominerande markanvändning i närmiljön
(0-30 m från strandlinjen) för hela systemet
(vattendrag och sjöar) tillsammans. Procentuell
fördelning längs med hela sjön.

Figur 106. Dominerande markanvändning i
omgivningen (30-200 m från strandlinjen) för hela
systemet (vattendrag och sjöar) tillsammans.
Procentuell fördelning längs med hela strandlinjen.

Då en så stor del av omgivning och närmiljö domineras av artificiell mark är det intressant
att se hur stora skyddszoner som finns mot dessa miljöer. Glädjande är att det är kategorin
med den största skyddszonen, >30 m, som är den vanligast förekommande mot artificiell
miljö med 35% av den totala längden (figur 108). Ungefär lika delar är uppdelade mellan de
andra skyddszonsklasserna, 10-30 m (17%), 3-10 m (15%) samt 0-3 m (19%). En femtedel av
vattendrags- och sjöstränderna har alltså en skyddszon mot artificiell mark som är mindre än
3 m. Ofta innebär detta i realiteten att skyddszon helt saknas, alternativt att endast en enkel
trädrad utgör skyddszonen. Ingen skyddszon är nödvändig, det vill säga ingen artificiell
mark finns i närmiljö eller omgivning, på 14% av den totala längden.
Nästan hälften av den karterade strandlängden, 49%, saknar helt produktionsskog i närmiljö
och omgivning och är därför inte i behov av skyddszon mot detta (figur 109). Där det dock
finns produktionsskog är det vanligaste, som förekommer på nästan en femtedel av den
totala längden, att skyddszonen endast är 0 till 3 m bred. Liksom för artificiell miljö betyder
detta för det mesta att skyddszon helt saknas eller endast utgörs av en trädrad närmast
stranden. De tre kategorierna med större skyddszoner förekommer på ungefär ungefär en
tiondel av längden vardera.
Skyddszoner+mot+ar/ﬁciell+mark+
14%$

Skyddszoner+mot+produk0onsskog+
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Figur 108. Förekomst av skyddszoner mot artificiell
mark i närmiljön/omgivningen kring hela systemet,
procentuell fördelning.

Figur 109. Förekomst av skyddszoner mot
produktionsskog i närmiljön/omgivningen kring hela
systemet, procentuell fördelning.
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Figur 110. Förekomst av en vattennära zon kring hela systemet, procentuell fördelning.

Nära tre fjärdedelar av den totala karterade strandlängden har en vattennära zon som endast
är mellan 0 och 3 m bred, det vill säga att vattennära zon för det mesta saknas (figur 110). Det
näst vanligaste, vilket förekommer längs en dryg tiondel av stränderna, är en vattennära zon
på mellan 3 och 10 m. På en något mindre andel är zonen 10 till 30 m bred medan en
vattennära zon som är större än 30 m endast förekommer på 5% av strandlinjen i hela det
karterade systemet.
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Figur 111. Sammanställning av förekomst av en vattennära zon kring varje enskilt vattendrag eller sjö, procentuell
fördelning.

Diskussion
Öringbiotoper
Resultaten visar att det finns en del lokaler lämpliga för öring i de karterade vattendragen,
särskilt i vattendrag 4-6, Mölndalsån från Landvettersjön till Västra Nedsjön. Längs
vattendrag 4 finns en del ståndplatser för öring medan det är sällsynt med lek- och
uppväxtplatser. Ett av få områden som bedömts som bra är sträckans enda kvillområde (dvs
ett grunt område med snabbt rinnande vatten i flera små fåror). Längs sträcka 5 finns fina
områden för öring med både strömmande och forsande sträckor. Detta gäller såväl stånd-,
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som lek- och uppväxtplatser. Längs vattendrag 7, mellan Västra och Östra Nedsjön, kan det
möjligen finnas någon enstaka storvuxen öring som lyckats hålla sig undan från hungriga
gäddor, men är med avseende på lek-, stånd- och uppväxtområden inte någon bra
öringbiotop.
Längs vattendrag 8, Björrödsbäcken/Skällsjöbäckens sammanflödet till Mölndalsån, finns
några sträckor som är bra för öring. Den stora frågan är om öringen tar sig igenom den långa
kulverten

under

järnvägen.

Möjligheterna

för

öring

att

passera

det

naturliga

vandringshindret som finns ca 500 m uppströms Mölndalsån skulle kunna förbättras genom
att avlägsna en del sten och stockar i vattendraget på platsen. Vattendrag 9, från Stora
Ristjärnen, är en liten bäck som före sammanflödet rinner in i en myrmark och därmed
omöjliggör eventuell öringvandring från huvudfåran. Här skulle möjligen kunna finnas ett
småvuxet lokalt bestånd. Däremot i den andra grenen av Björrödsbäcken/Skällsjöbäcken,
vattendrag 10 från Skällsjön, finns några strömmande, forsande sträckor och bäcken har
potential att hysa öring.
Vissa delar av Tvärån (11) är strömmande och forsande och här finns möjlighet för öring att
leka, växa upp och finna föda. Stora delar av Hornasjö bäck (12) rinner i myrmark, men här
finns även kortare sträckor som kan vara lämpliga för öring. Vandringshindret vid
Hornasjöns utlopp är definitivt för mört och öring. Väljer man att bygga en fiskväg här, går
det en väg till lokalen, vilket underlättar ett sådant projekt. Nedströms kraftledningen, norr
om Björkesjön i Dala å (13), finns inga direkt lämpliga områden för öring. Sträckan mellan
kraftledningen och Öjesjön, samt sträckan mellan Öjesjön och Lilla Sturven skulle möjligen
kunna ha lokala populationer av öring. I ån finns två definitiva vandringshinder, vilka idag
inte har fiskvägar.
Sett över alla karterade vattendrag är vattendraget strömmande vid många vägpassager och
på dessa platser vore det relativt enkelt att förbättra för öring genom att lägga i lekgrus och/
eller ordna ståndplatser. Enligt samtal med boende har tillgången på öring försämrats
radikalt de senaste åren och åtgärder kan därför vara önskvärda.
De vandringshinder som vi bedömer som högprioriterade att åtgärda är vid utloppet från
Bugärde damm, i vattendrag 5, samt vid Västra Nedsjöns utlopp där det tydligen finns en
fisktrappa som inte upptäcktes vid biotopkarteringen. Att säkerställa denna trappas funktion
eller på annat sätt förbättra vandringen är högprioriterat, eftersom Västra Nedsjön och
Mölndalsån borde knytas samman för fisken. Före det förstnämnda hindret vid Bugärde
damm är det fri fiskväg en lång sträcka upp längs Mölndalsåns huvudfåra till Aleslätten och
sedan ytterligare en lång sträcka med goda öringbiotoper och endast partiella
vandringshinder. Att åtgärda även detta hinder skulle kunna ge stora positiva effekter för
fisken.
Vid vandringshindret nedströms Öjesjöns utlopp skulle ett omlöp kunna ordnas som åtgärd,
men ingen väg går till platsen. Till vandringshindret vid Hornasjöns utlopp går en väg,
vilket underlättar åtgärder där.
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Vattenväxter
Överlag var vegetationen artrik i flera av sjöarna och man skulle kunna beräkna status
utifrån artlistorna, men det ingick inte i detta uppdrag. Artsammansättningen är dock sådan
att vi bedömer det som troligt att status skulle bli god eller hög i dem. Rådasjön fick god
status för vattenväxter i en mer omfattande limnologisk utvärdering förra året (Sandsten
2011).
Tre växtarter som påträffades vid biotopkarteringen av sjöarna är anmärkningsvärda. Dels är
det trevligt att skaftslamkrypa som är en starkt hotad art påträffades i Östra Nedsjön. Den
har tidigare påträffats i östra delen av sjön och dessutom i Västra Nedsjön och Rådasjön. Här
i Mölndalsåns vattensystem har den tydligen ett starkt fäste. Två andra anmärkningsvärda,
men inte lika trevliga, arter är smal vattenpest i Rådasjön och sjögull i Landvettersjön vid
Mölnlycke. De är invasiva arter som är nya i vår flora och det finns en risk att de sprider sig
okontrollerat i delar av en sjö. Om man försöker rensa bort dem ska man vara noga med att
inte sprida växtfragment, för då kan man öka spridningen istället.
Vattenreglering av sjöar påverkar vattenväxter, men det är inga enkla samband.
Korttidsreglering i vattenkraftsmagasin är mycket negativt för vegetationen som helt kan
eroderas bort tillsammans med allt bottensubstrat utom stora block. Kvarhållet högt
vattenstånd under sommaren och lågt på vintern är normalt i många sjöar som utnyttjas lite
mindre intensivt för vattenkraftsproduktion. Det kan minska vattenväxternas livsutrymme
på sommaren genom att ljuset släcks ut och öka erosionen från is på vintern på de bottnar
där de skulle kunna trivas. Å andra sidan är det mycket vanligt med extremt stabilt
vattenstånd i många sjöar. Vi tillåter ofta varken hög- eller lågvatten: högvatten hotar många
samhällsfunktioner och lågvatten kan hota dricksvattenproduktion eller helt enkelt
rekreation (badgäster och båtägare vill att det ska se ut som vanligt alla år). De flesta
vattenväxter är helt anpassade för ett variabelt vattenstånd eftersom det är naturligt och de
gynnas både av sällsynta hög- och lågvatten. Många arter missgynnas därmed av alltför
stabilt vattenstånd.

Rekreation och friluftsliv
Både vattendragen och sjöarna i Mölndalsån är mycket viktiga för rekreationen eftersom
området är så nära en storstad. Naturen utnyttjas för promenader, löpning, cykling, ridning
året runt, på sommaren bad och på vintern skid- och skridskoåkning på isen. Det finns även
många grillplatser och vindskydd på land. Båtåkning, kanoting, sport- och fritidsfiske på
sommaren och isfiske på vintern är också vanligt.
En åtgärd som är möjlig för att gynna rekreationen är en viss rensning av nedfallna träd i
vattnet, för att man ska kunna paddla kanot lite längre sträckor i vattendragen. Om en sådan
åtgärd ska genomföras måste det ske med försiktighet. Ved i vattnet är viktigt för fisk, dels
genom att det ger platser att gömma sig på och dels för att det ger mat i form av bl a olika
sländlarver som söker sig dig. Därför är det viktigt att man inte rensar bort all död ved, utan
istället kan man göra passager och på vissa platser kanske man blir tvungen att bära
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kanoten. I anslutning till sådana platser kan man förslagsvis anlägga en rastplats/
vindskydd. Om man gör en satsning på att ordna ståndplatser för fisk kan man i närheten av
dessa göra handikappanpassade bryggor och/eller fiskeplatser.
Östra och Västra Nedsjön används redan idag för friluftsliv för kanotister och ett sällskap
träffades på under fältarbetet, se figur 110. Vindskydd finns på några platser vid sjöarna och
det är möjligt att paddla mellan sjöarna genom vattendrag 7, vilket är brett och lugnt.
Omgivningen kring sjöarna kan vara lämplig för vandringsleder om fler vindskydd och
grillplatser anläggs längs stranden. Detta skulle även öka möjligheterna för att få fler
kanotpaddlande sällskap i sjöarna samtidigt.

Figur 112. Ett sällskap med kanotister ute på Östra Nedsjön under fältarbetet.

Mölndalsån, mellan Landvettersjön och Västra Nedsjön, är till stor del en vacker sträcka som
det troligtvis går att färdas på med kanot en stor del av sträckningen. Vid vattenkraftverket
vid Bugärde behövs ett lyft, liksom om man vill ta sig från Västra Nedsjön till åfåran samt
vid några andra vandringshinder längs den övre delen av Mölndalsån. Vattendraget har till
stor del ett meandrande lopp, vilket är tilltalande och det går genom varierande miljö såsom
lövskog, öppen mark, vall/åker och stadsmiljö. På flertalet ställen går järnvägen relativt nära
vattendraget på södra sidan om ån, vilket kan upplevas som störande. Om vattendraget ska
användas som kanotled i större utsträckning kan det vara lämpligt att ordna lämpliga platser
för strandhugg med exempelvis grillplats och vindskydd. Förläggningen av dessa kan med
fördel göras så att det är lätt att komma fram för skötsel.

Rensning
Biotopkarteringen kan med fördel användas för att peka ut kraftigt rensade vattendrag där
det är lämpligt med åtgärder för att få tillbaka de ekologiska och hydrologiska funktioner.
Detaljer om vilka områden som är kraftigt rensade finns i databasen hos Länsstyrelsen i
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Jönköpings län och i excelfiler hos Göta Älvs Vattenvårdsförbund. Att återställa omgrävda
och kraftigt rensade vattendrag är ofta kostnadskrävande åtgärder och därför är det viktigt
att rätt sträckor väljs där behovet är störst eller där två värdefulla områden kan knytas
samman. Det valet bör göras med hjälp av biotopkarteringen och med databasen. De
hydrologiska funktioner som man kan återfå med åtgärder i kraftigt rensade vattendrag
handlar om att förlänga vattnets uppehållstid med hjälp av svämplan längs ån, och
därigenom minska problem med snabba och kraftiga flödestoppar. De biologiska funktioner
som man kan återfå med åtgärder i kraftigt rensade vattendrag handlar om naturliga
spridningsvägar för alla de djur som lever i eller vid vattnet. Dessutom skapar man bättre
biotoper för både djur och växter att leva i och med en bra planering kan man skapa trevliga
rekreationsområden för människor. Det är enkelt att anlägga stigar längs med ån, om man
samtidigt gör stora grävarbeten i vattendraget för att återställa svämplan och meandrar.

Skuggning
Förbättring av skuggning redovisas i en översiktskarta i bilaga 8. Förslagen är grundade på
en bedömning gjord i fält om det går att förbättra skuggningen på sträckan (det kan ju vara
dålig skuggning pga av att vattendraget är brett, och en sådan sträcka går inte att förbättra
om det redan är fullt med träd/buskar på stränderna). Överlag är det mest inne i de större
tätorterna som skuggningen av vattendraget skulle kunna och behöva förbättras, men det
finns även behov på andra platser. Dessa föreslagna skuggförbättringar finns tillgängliga i
databasen hos Länsstyrelsen i Jönköping, om någon vill se exakt vilka sträckor det handlar
om. Vattenvårdsförbundet har även dessa uppgifter i excelfiler. Ofta är detta enkla och billiga
åtgärder.

Skyddszoner
Det finns ett behov av skyddszoner mot artificiell mark och mot produktionsskog i de
biotopkarterade vattendragen och sjöarna. Särskilt i Landvettersjön och Stensjön var det
smala skyddszoner mot artificiell mark. Att skydda vattenlinjen mot fysiska ingrepp ger
många positiva effekter på det biologiska livet och på vattenkvaliteten, men även hydrologin
kan gynnas av att det inte byggs i vattnet. Välbehövliga svämplan kan lättare accepteras om
det inte finns olika typer av byggnader och vägbanker i vattnet.
Smala eller obefintliga skyddszoner mot produktionsskog längs vattendrag och sjöar är
tyvärr inget ovanligt i Sverige. En skyddszon bidrar till att dämpa höga vattentemperaturer,
vilket kan skada djurlivet och öka igenväxningen. Även själva skuggan bidrar till att minska
igenväxningen. Vid avverkning får man en röjgödslingsefekt när trädens rötter ruttnar och
en skyddszon kan hjälpa till att förhindra stora näringsämnestransporter till vattendraget.
Risken för körskador på marken och i vattendraget minskar vid avverkning om man
lämnaren skyddszon. Behovet av skyddsdikning i produktionsskogen minskar om det finns
en skyddszon där översvämningar kan tillåtas utan att skogsproduktionen hotas. I
Mölndalsån finns det ett stort behov av sådana rejäla skyddszoner som kan översvämmas,
och därigenom dämpa högflöden.
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Att åtgärda avsaknad och alltför smala skyddszoner i Mölndalsån borde vara högprioriterat,
eftersom det finns så tydlig översvämningsproblematik nedströms i stan. Här kan man tala
om ekosystemtjänster som är samhällsekonomiskt motiverade. Data från biotopkarteringen
kan användas för att i detalj hitta områden där skyddszoner saknas.

Ekologisk status
Ekologisk status i de vattenförekomster som ingår i denna biotopkartering presenteras i
tabell 7. Följande bedömningar av vattenförekomster som har måttlig status är hämtade från
VISS (se länkar i tabellen) och är inte kopplade till biotopkarteringen eller till Calluna
bedömningar.
Västra Nedsjön har måttlig ekologisk status och det grundar sig på en expertbedömning av
fisk i sjön. Sjöns bestånd av mört verkar stört av någon påverkan, sannolikt den omfattande
tillåtna regleringen av sjön. Vattenkemin i Östra Nedsjön visar på goda förhållanden, men
ekologisk status är måttlig eftersom regleringen är så kraftig att det föreligger stor risk att
strandens ekosystem tar skada. Mölndalsån (Landvettersjöns inlopp till Tväråns tillflöde)
saknar mätdata för biologi, men vattenkemin tyder på goda förhållanden. Vattenförekomsten
regleras dock på ett sätt som kan skada biologin, till exempel fisk och därför klassas
ekologisk status till måttlig. Mölndalsån (Tväråns tillflöde till Rya / Dala ås tillflöde) saknar
mätdata för biologi, men vattenförekomsten regleras på ett sätt som kan skada det biologiska
livet. Mölndalsån (Rya / Dala ås tillflöde till Västra Nedsjöns utlopp) har god vattenkemi för
vattendraget, men elfisket visar på störning som troligtvis har att göra med
vattenkraftverkens reglering. I Dala å visar bottenfaunan på hög status, men den har
provtagits närmast utloppet i Mölndalsån och är därför inte representativ för hela
vattendraget. Vattenprover visar på surstötar ungefär mitt på vattenförekomsten. Dala å
bedöms alltså vara försurad.
Tabell 7. Vattenförekomster i Mölndalsån längs med den biotopkarterade sträckan samt deras ekologiska status
2013-03-13.
Vattenförekomst

Objekt id

Ekologisk
status

Länk till VISS

Rådasjön

SE639929
-127630

God

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e /
waters.aspx?waterEUID=SE639929-127630

Landvettersjön

SE639898
-128091

God

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e /
waters.aspx?waterEUID=SE639898-128091

Stensjön

SE639849
-127544

God

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e /
waters.aspx?waterEUID=SE639849-127544

Västra Nedsjön

SE640292
-129933

Måttlig

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e / Fisk
waters.aspx?waterEUID=SE640292-129933

Östra Nedsjön

SE640458
-130232

Måttlig

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e / Strand
waters.aspx?waterEUID=SE640458-130232

Mölndalsån ovan
Rådasjön

SE639868
-128008

God

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e /
Waters.aspx?waterEUID=SE639868-128008
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Mölndalsån
nedan Stensjön

SE639863
-127455

God

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e /
Waters.aspx?waterEUID=SE639863-127455

Mölndalsån ovan
Stensjön

SE639922
-127617

God

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e /
Waters.aspx?waterEUID=SE639922-127617

Mölndalsån ovan
Landvettersjön

SE640138
-128900

Måttlig

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e / Fisk
Waters.aspx?waterEUID=SE640138-128900

Mölndalsån ovan
Tvärån

SE640160
-129407

Måttlig

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e / Biologi
Waters.aspx?waterEUID=SE640160-129407

Mölndalsån ovan
Rya

SE640218
-129750

Måttlig

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e / Fisk
Waters.aspx?waterEUID=SE640218-129750

Mölndalsån
mellan Nedsjöar

SE640450
-130203

God

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e /
Waters.aspx?waterEUID=SE640450-130203

Dala å

SE640429
-129647

Måttlig

h t t p : / / w w w. v i s s . l a n s s t y re l s e n . s e / pH och alkalinitet
Waters.aspx?waterEUID=SE640429-129647

Kommentar till ekologisk status
Dala å bedöms vara försurad uppströms men har hög status för bottenfauna nedströms.
Kalkningen har antingen god effekt nedströms eller också är inte försurning något problem
där.
Ekologisk status bedömdes vara måttlig hela vägen från Landvettersjön till och med Västra
Nedsjön samt i Östra Nedsjön, och den kraftiga regleringen av sjöarna pekades ut som den
enda orsaken. Regleringen bedömdes erodera stränderna i Östra Nedsjön, samt påverka fisk
i Mölndalsån och i Västra Nedsjön och inga andra orsaker togs upp, vilket blir ett onyanserat
resonemang. Man skulle kunna vända på orsakssambanden och påstå att de fysiska ingrepp
som har gjorts i ån tvingar fram en onaturlig reglering för att undvika samhällsfarliga
översvämningar. Då skulle orsaken till den måttliga ekologiska statusen vara de fysiska
ingreppen och inte enbart regleringen. De fysiska ingreppen som förekommer i varierande
grad består här av artificiell mark där det saknas skyddszoner, produktionsskog utan
skyddszoner, avsaknad av svämplan, samt kraftig rensning och omgrävd onaturlig rak åfåra.
Detta leder till att själva ån har sämre magasinerande och kvarhållande förmåga och vattnet
flödar igenom snabbare, vilket gör att behovet av detaljreglering av vattenståndet i sjöarna
ökar för att förhindra samhällsfarliga översvämningar. Så en bidragande orsak till att
ekologisk status bedöms vara måttlig borde vara de fysiska ingrepp som har gjorts i ån och
inte enbart regleringen av sjöarna. Det behov av åtgärder som biotopkarteringen pekar ut
och de vi föreslår i denna rapport kan dämpa de negativa effekterna av reglering och fysiska
ingrepp i ån, men det behövs även en samverkan mellan olika intressegrupper, såsom
naturvård, fiske, vattenkraft, recipientkontroll, stads-, väg och järnvägsplanering.
Vi har inte detaljkunskap om hur Västra och Östra Nedsjön regleras, men de gamla
domarna tillåter dygns- och veckoreglering. Korttidsreglering med stora fluktuationer av
vattenstånd i sjöar och flöde i vattendrag brukar vara det svåraste för biologin att klara av.
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Mölndals Kvarnby är den förening som kontrollerar och reglerar vattenflödet i Mölndalsån
och vattennivån i ett antal sjöar i området och enligt ett telefonsamtal med Per Palmér. De
gällande vattendomarna finns på www.molndalskvarnby.se men det senaste tillägget för
katastrofsituationer saknas där. Vid extremväder släpps mer vatten än vad som regleras i de
gamla vattendomarna, men det bedöms endast hända någon gång per hundra år. Enligt Per
Palmér försöker de reglera skonsamt och under gäddleken försöker de att hålla kvar ett högt
vattenstånd i sjöarna så att rommen inte ska torrläggas och de flesta år lyckas det. På
sommaren blir det helt naturligt lägre vattenstånd än vad många vill, men det kan man
svårligen reglera om det inte regnar på sommaren. Vårflödena skiljer sig åt ganska mycket
mellan olika år och även det är naturligt, det är typiskt att snösmältningen blir mycket
häftigare vissa år än andra. Enligt Per förekommer det aldrig korttidsreglering som är så
häftig att vattenståndet i sjöarna sjunker så mycket som ett par decimeter per dygn. Sådan
korttidsreglering är mycket negativ för det biologiska livet både i sjöarna och ån. I många
reglerade sjöar är det inte stora vattenståndsfluktuationer, utan det är istället alltför stabila
förhållanden som leder till en extremt enformig strandvegetation. Att regleringen skulle vara
så kraftig i Östra Nedsjön att stränderna eroderas höll inte Per Palmér med om, men vid vår
biotopkartering syntes det ganska tydligt att vegetationen var bortspolad upp till en viss
vattennivå (Figur 113).
Det finns en skriftlig driftsinstruktion till regleringen som borde studeras av dem som är
kritiska till regleringen (Mölndals Kvarnby 2013). Calluna har inte utrett hur vattenstånd och
flöden ser ut i ån, eller hur de påverkas av driftsinstruktionen. Kanske finns det fler enkla
och kostnadseffektiva sätt att förbättra regleringen för naturvärdena. Det är inte lätt att
komma överens med alla intressen när det gäller vattenreglering, men samverkan och dialog
är sällan fel.

Figur 113. En typisk strand vid Östra Nedsjön.
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Bilagor
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Bilaga 1 - Översiktskarta
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Bilaga 2 - Vandringshinder
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Bilaga 3a - Lekområden öring
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Bilaga 3b - Uppväxtområden öring
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Bilaga 3c - Ståndplatser öring
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Bilaga 4 - Dominerande strömtyp
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Bilaga 5 - Rensning
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Bilaga 6 - Skuggningsförbättring möjlig
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Bilaga 7 - Skyddszon mot artificiell mark
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Bilaga 8 - Skyddszon mot produktionsskog
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Bilaga 9 - Vandringshinder
Va n d r i n g s h i n d e r, v a t t e n d r a g n r 3 ,
M ö l n l y c k e . Ty p a v h i n d e r : d a m m ,
fabrik.

Fåra nedströms dämme

Utlopp från fabrik nedströms.

Dämme

Inlopp under fabrik nedströms dämme

Från dämme och uppströms.

Fåra in under hus nedströms dämme.
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Va n d r i n g s h i n d e r, v a t t e n d r a g n r 5 ,
A l e s l ä t t e n . Ty p a v h i n d e r : d a m m ,
vattenkraft.

Va n d r i n g s h i n d e r, v a t t e n d r a g n r 8 ,
L a n d v e t t e r, n ä r a B a c k a v ä g e n 3 . Ty p
a v h i n d e r : n a t u r l i g t h i n d e r.

Dämme vänstra fåran

Nedströms kulvert

Dämme högra fåran

Uppströms kulvert

Fåra nedströms från dämmet
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Va n d r i n g s h i n d e r, v a t t e n d r a g n r 1 0 ,
S k ä l l s j ö n , E s k i l s b y v ä g e n . Ty p a v
hinder: trumma.

Va n d r i n g s h i n d e r, v a t t e n d r a g n r 1 1 ,
H ä r s j ö d a m m . Ty p a v h i n d e r :
sjöutlopp, damm.

Nedströms kulvert

Nedströms dämme

Uppströms kulvert

Dämme

Uppströms dämme
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Va n d r i n g s h i n d e r, v a t t e n d r a g n r 1 2 ,
S k å r t o r p , H o r n a s j ö n . Ty p a v h i n d e r :
sjöutlopp, damm.

Va n d r i n g s h i n d e r, v a t t e n d r a g n r 1 3 ,
R y a H e d , v ä g t i l l K o l a b a c k e n . Ty p a v
hinder: trumma.

Nedströms dämme
Nedströms kulvert

Dämme
Uppströms kulvert
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Va n d r i n g s h i n d e r, v a t t e n d r a g n r 1 3 ,
H a l l e n , Ö j e s j ö n . Ty p a v h i n d e r :
damm.

Va n d r i n g s h i n d e r, v a t t e n d r a g n r 1 3 ,
S j ö n L . S t u r v e n . Ty p a v h i n d e r :
sjöutlopp, damm.

Nedströms dämme

Nedströms dämme

Dämme uppströms

Dämme

Dämme
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Calluna AB
Linköpings Slott 582 28 Linköping
www.calluna.se, info@calluna.se
Telefon: 013-12 25 75. Fax: 013-12 65 95
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