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Inledning 
Under historiens gång har mycket kretsat kring 
Göta älv och älven har på många sätt påverkat 
och varit en förutsättning för utvecklingen inom 
regionen. De första människorna som bosatte 
sig här valde området just p g a de 
levnadsvillkor som älven bidrog med. I 
mynningsområdet fanns goda förutsättningar 
för jakt och fiske, och senare även för odling. 
När handeln fick större betydelse blev älven en 
viktig transportled, vilket den är än idag. I 
modern tid har älvens vattenmassor utnyttjats 
för kraftutvinning, och det är då framförallt 
fallen i norr som lämpat sig för detta ändamål. 
Det är dock inte bara älven som påverkat 
människan. Människan har i allra största grad 
påverkat älven. Industrierna utmed älven och 
dess biflöden har genom utsläpp haft stor effekt 
på älvens vattenkvalitet, som tidigare var 
bedrövlig men nu, efter avsevärda åtgärder, är 
betydligt bättre. 
 
Jord- och skogsbruket har format landskapet 
och haft stort inflytande på naturens utseende. 
Förr var det vanligt med kreatursbete vid 
älvstranden, vilket medförde öppna strandängar 
med ett rikt fågelliv och många speciella 
växter. P.g.a. kraftigt sjunkande antal betesdjur 
för numera denna typ av bete en tynande 
tillvaro och utan stödåtgärder skulle det 
knappast finnas kvar överhuvudtaget. Även 
andra typer av hagmarksbete blir allt 
ovanligare, resulterande i igenväxning av 
värdefulla biotoper. Av de kvarvarande betade 
strandängarna hotas idag några av de finaste 
områdena av den väg- och järnvägsutbyggnad 
som planeras. Efter utbyggnaden kommer 
områdena inte bara bli mindre, det kommer 
också att bli än svårare att hålla dem betade, 
främst p g a ekonomiskt aspekter. 
För 9000 år sedan, när de första människorna 
kom till älvdalen, var de tvungna att leva på 
naturens villkor. Idag lever naturen på 
människans villkor. 
 
 

Syfte 
Tidigare har inventeringsmaterial angående 
älvens närliggande natur varit dokumenterat i 
ett stort antal olika rapporter och skrifter. Varje 
rapport eller skrift täcker bara in en begränsad 
sträcka av älven, och det är därför svårt att få 
en helhetssyn vad gäller förekomsten av olika 
naturtyper. För att råda bot på detta och få en 
övergripande kännedom om vilka naturvärden 
som är associerade med älven har Göta älvs 
vattenvårdsförbund genomfört denna 
kartläggningen av naturtyper som finns i 
anknytning till älven. Eftersom många av de 
tidigare dokumentationerna är relativt 
åldersstigna har många av objekten besökts 
under arbetets gång., detta för att ge en 
uppdaterad och rättvisande bild av områdets 
status. 
 
I begreppet naturvärden inkluderas även viktiga 
arter, som t.ex. rödlistade arter samt karaktärs- 
och ansvarsarter. De speciella biotoper som har 
skapats i älvdalen gör att förekomsten av dessa 
arter är ganska stor. En viktig uppgift denna 
rapport har är därför att göra myndigheter, och 
allmänhet, uppmärksamma på vilken unik natur 
vi har ansvar för i regionen, och vilka värden 
som går förlorade när omgivningen exploateras. 
 
Metod 
Den aktuella rapporten är i grunden en 
sammanställning av tidigare utförda 
inventeringar. Ur dessa inventeringar har objekt 
med anknytning till älven valts ut. Vid de 
fältbesök som utförts inom ramen för projektet 
har objektets allmänna status, exempelvis om 
området hålls hävdat eller om det är igenvuxet, 
kontrollerats. Vad gäller arter har endast 
observerade fåglar och ett fåtal växter noterats. 
Eftersom alla objekt inte har kunnat 
kontrollerats i fält har de områden där 
sannolikheten är stor för att det har skett en 
förändring sedan den senast utförda 
inventeringen besökts i första hand. 
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Mängden tidigare material varierar kraftigt 
mellan olika kommuner. I denna rapport får 
detta till följd att vissa kommuner är mer 
välbeskrivna andra. Resvägens längd är en 
annan faktor som påverkar arbetets utförande. 
Eftersom undertecknad är bosatt i Göteborg är 
det betydligt mer tidskrävande och kostsamt att 
besöka de objekt som är belägna i de norra 
kommunerna. Naturen i dessa kommuner är 
dock av sådan karaktär att några större 
förändringar sedan senaste inventeringen inte är 
att förvänta. Slutligen, områdesbeskrivningarna 
från de norra kommunerna bygger på tämligen 
färska inventeringar och kan, enligt kontakter i 
respektive kommun, fortfarande betraktas som 
tillförlitliga.  
 
 
Att tänka på när Ni läser 
Då artlistorna till största del härrör från tidigare 
inventeringar bör inventeringens eller 
inventeringarnas ålder beaktas. En 
inventeringen av senare datum får i de flesta 
fall betraktas som tillförlitligare än en äldre. Är 
området besökt under de aktuella projektets 
gång måste eventuella statusförändringar vägas 
in när man bedömer huruvida en art kan finnas 
kvar eller inte. 
 
Rödlistade arter står, liksom andra arter, med i 
den löpande texten men särskiljs genom att 
respektive hotkategori finns noterad inom 
parentes efter artnamnet. Nedan följer en 
förklaring av förkortningarna för 
hotkategorierna. 
 
CR = akut hotad 
EN = starkt hotad 
VU = sårbar 
NT = missgynnad 
DD = kunskapsbrist 
 
Efter vissa arter angivna i texterna står det 
(F&F-reg.-XX). F&F-reg. står för Flora-Fauna 
registret och –XX är det år observationen av en 
art har gjorts. 

I de tidigare inventeringarna har en 
naturvärdesklassificering utförts och denna har 
också använts i denna rapport. Någon ny 
bedömning har alltså inte gjorts i detta arbete. 
 
 
Tack 
Handledare för projektet har Monica Lundberg 
och Lennart Lagerfors vid Göta älvs 
vattenvårdsförbund samt Kåre Ström vid 
Göteborgs miljöförvaltning varit. 
Tack också till de personer, vid framförallt 
kommunerna, Länsstyrelsen samt 
Västkuststiftelsen, som underlättat insamlandet 
av tidigare dokumentationer och även bidragit 
med aktuell information. Gunnel Lihmé på 
Göteborgsregionens kommunalförbund har 
hjälpt mig med kartmaterialet. 
 
Göteborg den 18 juni 2001 
 
 
 
Peter Sennblad 
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Göteborgs kommun 

1. Björlandahalvön 
Inom skjutfältet finns ett hedlandskap med en 
mosaik av kala klipphällar och ljungvegetation, 
samt björkdominerade lövskogspartier i 
sänkorna.. Området är med sin rika förekomst 
av fornlämningar intressant och värdefullt för 
friluftslivet. Stora vassområden förekommer i 
anslutning till båthamnen och innanför näset 
längst ut på halvön. Vid ett besök i början på 
april sågs en vackert tecknad brun 
kärrhökshanne jaga över de senare nämnda 
vassarna. Vid besöket noterades även fasan, 
sjungande sånglärka och sävsparv, dubbeltrast, 
nötskrika och spelflygande enkelbeckasin. 
Liksom många andra fåglar, bl a änder, 
sothöna, sävsångare, rörsångare och vissa år 
även vattenrall, har brun kärrhök åtminstone 
tidigare häckat i anslutning till området.  
I norr återfinns en blandskog som ställvis 
domineras av tall och lövträd. 
Björlandahalvön hyser växter som granspira, 
borsttåtel och klockgentiana och är även känd 
för sin stora snokpopulation, som 
uppenbarligen finner området tilltalande. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Vegetationsklädda 
havsklippor. 1230 
 
Dok.: Ekologiskt särskilt känsliga områden i 
Göteborgs kommun, Thomas Appelqvist, 1993. 
Naturreservatet Nordre älv i Göteborg, Kungälv 
och Öckerö kommuner. Skötselplan. Lst. 2001. 
Besökt 010406. 

2. Tångvall vid Åleviken  
Längst in i Åleviken har en kraftig tångvall 
bildats. Eftersom tillgången på näring är god 
har en artrik flora bildats. Bl a så växer här 
nålsäv, strandskräppa,  
vattenskräppa, tiggarranunkel, sumparv, 
sumpfräne, marviol, stallört, snårvinda, 
knölsyska, besksöta, brunskära, vattenstånds 
(VU) och solros. 
 

Klass: 2 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 
Besökt 010406. 

3. Blockstrand 
Blockstränderna utmed halvön norr om 
Åleviken uppvisar en intressant flora som är 
präglad av övergången mellan salt och sött 
vatten. Strandkål och strandloka finner man 
knappast längre in i eustariet än så här. 
Blodnäva växer i stora mängder och på en liten 
sandrevel i NV återfinns det för regionen 
sällsynta gräset sandrör. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 

4. Kallhed halvö  
Större delen av den centrala höjdrygg vid 
Kallhed är bevuxen med ekdominerad 
ängslövskog. Denna skog på ca 63 ha är delvis 
belägen på en frambrytande diabasgång, vilket 
möjliggör förekomsten av näringskrävande 
växter. I trädskiktet finns inslag av asp, lind och 
tall. Buskskiktet domineras av hassel men även 
getapel, rönn och brakved förekommer. Flera 
av höjdpartierna består av större hällmarker. 
Den mäktiga blomningen av blåsippor utgör 
större delen av fältskiktet under våren, då också 
gullviva skogsbingel och desmeknopp kan 
observeras. 
Sommararter som kan nämnas är gräset 
lundslok, vilket här förekommer rikligt, 
ängshavre, brudbröd, stor fetknopp, blodnäva, 
lundbräsma, sötvedel, snårvinda,  backlök, 
sandlök, stor blåklocka, hässleklocka, 
nässelklocka och svartbräken. 
Två mossor som har hittats är kransmossa och 
pösmossa (falsk väggmossa).  
 
Klass: 2 
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Natura 2000-naturtyp: Boreonemorala, äldre 
naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ 
med rik epifytflora. 9020 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Inventering av 
ädellövskog Göteborgs kommun, Lst 1986:8. 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
göteborgsregionen, GR, 1987. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. 

5. Kippholmen  
Själva Kippholmen är en urbergskulle med i 
huvudsak trädfri klipphed, men även 
torrängspartier med rik flora förekommer. Här 
gömmer sig arter som sandlök, stor fetknopp, 
blodnäva, knölsmörblomma, brudbröd, 
bergbräsma, hällebräken, backstarr, 
nässelsnärja, glansnäva, råttsvans och backvial. 
Rester av två skansar från ca 1720 finns i 
området. 
I viken söder om Kippholmen återfinns en 
brackvattenpåverkad högstarrvegetation med bl 
a rörsvingel, myskgräs, syltåg, strandstarr (NT), 
saltstarr (NT), kruslilja, strandveronika, 
ängsskära och vattenstånds (VU). 
Områdets allmänna status kontrollerades vid ett 
kort besök i april. Av vad som kan observeras 
den här tiden på året verkar tidigare 
dokumenterade uppgifter fortfarande stämma. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Pionjärvegetation på 
silikatrika bergytor. 8230 
 
Dok: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
göteborgsregionen, GR, 1987. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. Nodre älvs 
estuarium, GF, 1997. 
Besökt 010406. 

6. Våtmarksområde innanför Kippholmen 
Ost om viken, innanför Kippholmen, ligger ett 
våtmarksområde. Tidigare bestod det här 
området av lågstarräng, högörtfuktäng, och 
bladvass. Arter man då kunde finna var saltstarr 
(NT), rörsvingel, kruslilja och vattenstånds 
(VU). I vassarna har man funnit skalbaggen 
Stenus calcaratus. Idag är våtmarken helt täckt 
av vass och eftersom området besöktes under 
tidig vår är det svårt att säga huruvida de 
tidigare nämnda arterna finns kvar eller inte. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Nodre älvs 
estuarium, GF, 1997. Rödlistade arter i 
Göteborgs kommun, Magnusson, M, Luleås 
tekniska högskola, 1997:305. Besökt 010406. 

7. Slåttermad 
Beläget innanför de breda vassbälte som kantar 
Nodre älv norr om Kippholmen finns ett smalt 
stråk av madmark som hålls öppen genom 
slåtter,. I sydväst utgörs detta område av en 
kalkpåverkad lågstarräng. Förbuskad 
högörtfuktäng övertar i de mellersta delarna, 
och den nordöstra delen består av ett 
högstarrsamhälle med bl a madrör, gles vass 
och höskallra. Kommunens största bestånd av 
orkidén ängsnycklar återfinns på denna 
strandängsremsa.. Andra arter är den talrika 
ängsskära, tagelsäv, kamäxing, ormrot, tätört, 
vildlin, smörboll, gökblomster, vattenstånds 
(VU) och ett antal starrarter (slank-, ängs-, nål-, 
och hartmanstarr (NT)). I bottenskiktet finner 
man bl a brunmossor som kärrklomossa och 
Drepanocladus intermedius. 
Området besöktes kort i april. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ängs- och 
hagmarker i Göteborgs kommun, Lst, 1990:3. 
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Ekologiskt särskilt känsliga områden i 
Göteborgs kommun, Thomas Appelqvist, 1993. 
Nodre älvs estuarium, GF, 1997. 
Besökt 010406. 

8. Fuktängsbård  
I nordost övergår strandängsremsan i en 
fuktängsbård som löper mellan odlingsmarken 
och Nodre älvs vassar. Området är delvis 
betespåverkat och domineras av älgört och 
tuvtåtel. Rara arter är myskgräs, smörboll, 
kruslilja, kärrfibbla, ängsskära och vattenstånds 
(VU). 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Besökt 
010406. 

9. Ekskog  
I en nordostsluttning sydväst om Skattegården 
ligger ett ca 1 ha stort, långsmalt, ekbestånd 
med inslag av bok, asp, björk och tall. 
Buskskiktet består av rönn, brakved och hassel. 
Fältskiktet är av lågörttyp. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ. 9160 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst, 1986:8. Besökt 010406. 

10. Vasekvillens mynning  
Vid Vasekvillens mynning frodas en del 
näringskrävande växter, såsom krusnate, 
hornsäv, tiggarranunkel och vattenstånds (VU). 
Omedelbart norr om åmynningen ligger ett litet 
torrängsparti, vilket hyser sandlök och stor 
fetknopp. 
I närheten av bäckens mynning ligger det 
intressanta gravfältet Knaltehamn. 
 
Klass: 3 

 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torra-friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 6270 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Besökt 
010406. 

11. Åker- och betesmark  
Den åker- och betesmark som genomkorsas av 
ån Vasekvillen hyser en relativt stark stam av 
rapphöns (NT). Vid ett besök i april 
observerades omgående en rapphöna. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Besökt 
010406. 

12. Torrbacke med skalinslag  
Strax norr om Skattegården återfinns en örtrik 
torrbacke belägen i en sydsluttning. Brudbröd 
är riklig här. Vårtåtel, sandkrassing och 
vårklynne är några av de vårblommande 
arterna. Backlök, ormrot, jordklöver, 
trådklöver, harklöver, sammetsdaggkåpa, 
sötvedel, råttsvans, slåttergubbe och krissla är 
ovanligare sommarblommande växter. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torra-friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 6270 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. Nodre älvs 
estuarium, GF, 1997. Besökt 010406. 

13. Triviallövskog med ädellövinslag  
Väster om Askeby ligger ett större höjdområde 
där trädskiktet består av framförallt ek, asp och 
björk, med inslag av al och tall. Hassel, 
brakved, en, rönn och slån utgör buskskiktet. I 
nordsluttningen finns moss- och lavsamhällen  
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med arter som stor bandmossa (NT), 
Microcalium arenarium, källstjärnmossa och på 
lågorna växer Herzogiella seligeri och Nowellia 
curvifolia. Svampfloran är artrik och ingår gör t 
ex brödtaggsvamp (NT) , räfflad nagelskivling 
(NT), lömsk flugsvamp, lundvaxskivling (NT), 
violfotskremla och gulnande blodkremla. Inom 
skogsområdet finns partier med ängslövskog 
(se 15, 16 och 17). För många fåglar, t ex 
kattuggla, hornuggla, ormvråk, sparvhök och 
hackspettar (bl a mindre hackspett (VU)) utgör 
området en viktig biotop. Vissa år förekommer 
även näktergal, härmsångare och 
gräshoppssångare. Sommargylling (VU) har 
observerats ett flertal gånger och tros ha häckat 
i området. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst, 1986:8. Ekologiskt särskilt 
känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. 

14. Ängslövskog 
Betad ekdominerad lövskogslund med rik flora. 
Närmast älven förekommer al. Hassel, lind, 
hagtorn, olvon och kaprifol i buskskiktet. Rara 
arter är hässlebrodd, krissla, desmeknopp, 
klasefibbla och trolldruva. Den sistnämnda 
förekommer i ansenlig mängd. Skogsbingel, 
rödblära, blåsippa, blekbalsamin, gullviva,  
smånunneört, nässelklocka och stor blåklocka 
är andra  arter man finner här. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Boreonemorala, äldre 
naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ 
med rik epifytflora. 9020 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
göteborgsregionen, GR, 1987. Nodre älvs 
estuarium, GF, 1997. 

15. Ekbacke  
Ekbacke i sydsluttning med lind och getapel i 
buskskiktet. Lundslok och hässlebrodd är 
vanlig. I övrigt finns bl a lundstarr, vispstarr, 
rödblära, blåsippa, desmeknopp, stinksyska, 
gullviva och stor blåklocka. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ. 9160 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 
 

16. Ängslövskog 
Ekdominerad lund med hässlebrodd, 
desmeknopp, blåsippa och flenört. På den 
intilliggande rasbranten hittar man en värdefull 
flora av mossor och lavar. Detta är den enda 
plats i länet där vedsvampen vinterskinn 
förekommer. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Boreonemorala, äldre 
naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ 
med rik epifytflora. 9020 
 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
göteborgsregionen, GR, 1987.  

17. Lindesnäs 
Urbergsudde med klipphed och flera artrika 
svackor. Här har noterats korgvide, långaxig 
klubbstarr, stor fetknopp, vit fetknopp, sandlök, 
rockentrav, ängsskärs, strandstarr (NT) (F&F-
reg,-90), hartmansstarr (NT) och mängder av 
strandveronika. På nordsidan finns några 
bestånd av blomvass. 
 
Klass: 2 
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Natura 2000-naturtyp: Pionjärvegetation på 
silikatrika bergytor. 6410. 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. Nodre älvs 
estuarium, GF, 1997. 

18. Lagmansholmen 
Lagmansholmen har tidigare varit helt omfluten 
av vatten men idag omgärdas den istället av 
våtmarker (se 20). Själva kullarna domineras av 
hällmarker och de norra delarna uppvisar en 
varierad samling av vegetationstyper. Här finns 
torr ljunghed, hällmarkstorräng, 
blåbärslingonrished, frisk till fuktig stagghed, 
staggäng, tuvtåtelfuktäng och blåtåtelfuktäng. 
På östra sidan består de torraste partierna av 
holmen av ljunghed och fårsvingelvariant av 
rödvengräshed. Träd- och buskskiktet utgörs av 
rönn, tall, en, slån, och nypon. I fältskiktet 
återfinns bl a darrgräs, kattfot, liten blåklocka, 
slåtterfibbla, svinrot, ängsskära, ängsskallra och 
ängsvädd.  
Tidigare var lagmansholmen på väg att växa 
igen men idag är hävden god. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Pionjärvegetation på 
silikatrika bergytor. 6410. 
 
Dok.: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom göteborgsregionen, 
GR, 1987.  Ängs- och hagmarker i Göteborgs 
kommun, Lst, 1990:3. Ekologiskt särskilt 
känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. Värdefulla 
odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län, 
Lst, 1995:21. Nodre älvs estuarium, GF, 1997. 

19. Våtmarksområde innanför 
Lagmansholmen och Lindesnäs 

Område av hävdade fuktängar, vassar och 
sumpar som är en viktig lokal för både växter 
och fåglar. 

Gamla älvfåran utgörs idag av stora vassar och 
jättegröe-samhällen. Letar man noga här kan 
man finna ängsstarr, tuvstarr, blåsäv, kärrspira, 
vattenstäkra, kärrvial, hästskräppa, 
vattenskräppa, vattenmärke, sprängört och 
vattenstånds (VU).  
Fuktängarna mellan vassarna och Öxnäs 
betesmarker domineras av tuvtåtelfuktäng, 
högörtfuktäng, högstarrfuktäng samt dvärgvass 
av flaskstarrtyp och jättegröetyp. 
På den betade tuvtåtelfuktängen, väster om 
vägkroken och p-platsen SO Lindesnäs, växer 
om våren ängsnycklar. 
Sydvästra sidan av Lagmansholmen sluttar 
brant och invid bergsfoten, innanför de täta 
vassarna, förekommer speciella arter som 
rörsvingel och strandgyllen. 
Ur ornitologisk synvinkel är det intressant att 
veta att här häckar exempelvis enkelbeckasin, 
rödbena, tofsvipa, gräshoppssångare, 
buskskvätta, törnsångare, kärrsångare, 
sävsångare och sydlig gulärla (NT). Vattenrall 
antas häcka vissa år. Troligen har även 
skäggmes (NT) och brun kärrhök funnit 
området lämpligt för reproduktion. Ett flertal 
rovfåglar, däribland ormvråk, blå kärrhök 
(VU), tornfalk, horn- och jorduggla (NT), samt 
vadare och änder (t ex dvärgbeckasin och 
salskrake) använder området som rastplats. 
Studenter har vid kursrelaterade inventeringar 
observerat bl a forsärla, svartsnäppa och 
skedand som rastande fåglar. Vissa av arterna 
använder även området för övervintring. Som 
tillfälliga gäster får nog dubbelbeckasin (NT), 
trastsångare (NT), småfläckig sumphöna (VU) 
och kornknarr (EN) räknas. 
Området besöktes i april. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 8230. 
 
Dok.: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom göteborgsregionen, 
GR, 1987. Ängs- och hagmarker i Göteborgs 
kommun, Lst, 1990:3. Ekologiskt särskilt 
känsliga områden i Göteborgs kommun, 
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Thomas Appelqvist, 1993. Värdefulla 
odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län, 
Lst, 1995:21. Lagmansholmen: förslag till 
restaurering och skötsel, Pehrsson, 1996. Nodre 
älvs estuarium, GF, 1997. Fågelinventering på 
Öxnäs strandängar, Kursen för 
Naturvårdsbiologi, Göteborgs Universitet, 
1999. Besökt 010406. 

20. Urbergskulle 
Denna lilla höjds vegetation utgörs av trädfri 
klipphed med inslag av torrängspartier. P g a ett 
visst skalinslag förekommer några mer 
näringskrävande arter, t ex ängsstarr, ormrot 
och stor fetknopp. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979.  

21. Öxnäs 
Vackra urbergshöjder som i VNV slutar ned 
mot våtmarkerna utmed Nodre älv (se 
19).Vegetationstyperna inom hedområdet 
varierar och här återfinns hällmarkstorräng, 
ljunghed, örtrik ljunghed, blåbärslingonrished 
och fårsvingeltorräng. Starrhed och 
gräslågstarrfuktäng finns i fuktigare områden 
på kullarna. Längre ned i sluttningarna är 
marken friskare vilket resulterar i 
rödvenfriskäng och staggäng. I en åkerren hittar 
man ett fragment av den slåtterberoende 
svinrotfriskängen. I den otroligt artrika floran är 
det värt att peka på arter som vårtåtel, trift, 
gulkämpar, stor fetknopp, klockgentiana (VU), 
kustgentiana (EN), slåttergubbe, blåsuga, 
borsttåg, bockrot, brudbröd, darrgräs, granspira 
(NT), jungfrulin, jungfru Marie nycklar, kattfot, 
knägräs, kustmaskros, kärrspira, liten 
blåklocka, ljungögontröst (VU), spåtistel, 
svinrot, tätört, vårstarr, tuvstarr, ängsnycklar, 
ängsskallra, ängsskära, ängsviol och ängsvädd. 
En del intressanta svampar återfinns också, t ex 
lutvaxskivling, scharlakansröd vaxskivling 
(NT), papegojvaxskivling och ängsvaxskivling. 
Tidigare höll vissa delar av området på att växa 
igen p g a för svag hävd, men betet har nu 

trappats upp vilket gör att landskapet hålls 
öppet. 
I området finns också en liten population av 
alkonblåvinge. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torra- friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 
6270. 
 
Dok.: Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom göteborgsregionen, 
GR, 1987. Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979.  Ängs- och 
hagmarker i Göteborgs kommun, Lst, 1990:3. 
Ekologiskt särskilt känsliga områden i 
Göteborgs kommun, Thomas Appelqvist, 1993. 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och 
Bohus län, Lst, 1995:21. Nodre älvs estuarium, 
GF, 1997. Besökt 010406. 

22. Torrängsflora 
Intressant torrängsflora belägen på en liten 
urbergskulle som är kringgärdad av ett smalt 
lövskogsbryn. Om våren är kullen mycket 
färgrik då tjärblomster, styvmorsviol och 
gullviva blommar. Senare möts man av 
backglim, brudbröd, tulkört, monke, oxbär, m 
m. 

 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torra- friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 
6270. 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 

23. Näringsrik göl 
En kreaturstrampad göl där det växer madrör, 
foderlosta, källgräs (VU), blågrönt mannagräs, 
sköldbladsmöja, tiggarranunkel, korsandmat, 
hästskräppa, sumpfräne, rödlånke (NT) och 
vattenstånds (VU). 
 
Klass: 2 
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Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. 

24. Kvillens mynning 
Vid Kvillens mynning och de omkringliggande 
strandängarna finns en intressant flora med en 
del näringskrävande arter. Här växer t ex 
hornsäv, pilblad, blomvass, stor andmat, 
vattenmärke och sprängört. Tidigare har man 
funnit krusnate, krustistel och ulltistel (Fries, 
1971). Längre upp i bäckens dalgång växer 
jättestarr. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
göteborgsregionen, GR, 1987. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. 

25. Urbergshöjd 
Vacker klipphedstäckt höjd som stupar ned i 
Nodre älv. Även vissa botaniskt inbjudande 
torrängspartier står att finna. Artlistan är lång 
och innefattar stor fetknopp, brudbröd (vilka 
båda förekommer i stor mängd), rörsvingel, 
vårtåtel, berggröe, piggstarr, backlök, sandlök, 
gullviva, backnejlika, knutnarv, rödmålla, 
sammetsdaggkåpa, slåttergubbe, sandmaskros, 
trift och gulkämpar. Flera intressanta 
kryptogamer är värda att notera, t ex kalk-
krusmossa, kalk-kammossa, guldlockmossa, 
Grimmia commutata, den kalkgynnade laven 
Peltigera lepidophora samt flera sällsynta 
skorplavar. 
Kullen är i dagsläget fri från igenväxning. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Besökt 
010406. 

26. Högörtfuktäng 
Mellan åkrarna och Nodre älvs vassbälte 
sträcker sig detta fuktängsstråk. I floran, som 
domineras av rörsvingel, gömmer sig även 
hästskräppa, vattenskräppa, tiggarranunkel, 
stallört och vattenstånds (VU). Rikligt 
förekommande är även havsstrandarterna 
salttåg och havssälting. 
Vid en snabb översikt i april noterades att 
området fortfarande är öppet även om viss 
buskvegetation förekommer. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Högörtängar. 6430 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Besökt 
010406. 

27. Trivialskog med ädellövinslag 
Större område som består av flera höjdområden 
med mellanliggande sankmarker. Betesmark 
och hällmark ingår i området. Träskiktet utgörs 
främst av björk som på vissa ställen bildar 
björksumpskog, medan al på motsvarande sätt 
bildar alsumpskog på andra ställen. I norr finns 
bestånd av klen ask och i söder finner man 
ekskog. Enstaka lind, lönn, asp, sälg, gran och 
tall har lyckats växa upp. Tyvärr är det 
sparsamt med lågor, torrakor och boträd. Under 
buskskiktet av hassel, brakved, rönn, en apel, 
rosa, oxel, m m, återfinns ett fältskikt av ris- 
och kruståteltyp, låg- och högörttyp, samt torr 
till fuktig örttyp. 
Lövskogarna här hyser ett rikt fågelliv. Häckar 
gör t ex ormvråk, skogsduva, mindre hackspett 
(VU), stjärtmes och stenknäck.  
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Boreonemorala, äldre 
naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ 
med rik epifytflora. 9020 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst 1986:8. Skyddsvärda fågellokaler 
i Göteborgstrakten, GOF, 1993. 
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28. Ängslövskog 
En frisk till fuktig ängslövskog som domineras 
av ask, men där även lind, al och ek 
förekommer. I den lundartade floran utmärker 
sig liljekonvalj, blåsippa, svärdslilja, ormbär, 
smörboll, kärrfibbla och humle. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Boreonemorala, äldre 
naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ 
med rik epifytflora. 9020 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 

29. Alsumpskog 
Kärr, där alarna står på kraftiga konsoller. En 
mindre sump men andmat finns i området. I 
övrigt finns här rankstarr, kalmusrot, 
bäckbräsma, grönvit nattviol, besksöta, 
kärrfibbla, m m. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Lövsumpskogar av 
fennoskandisk typ. 9080 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 

30. Torräng 
Brudbrödsdominerad liten torräng. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torra- friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 
6270. 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 

31. Fuktäng 
Kreatursbetad fuktäng som är karakteristisk för 
denna del av Göta älv. Floran, vilken 
domineras av tuvtåtel, innehåller även 
intressanta arter som  tiggarranunkel, smörboll, 

gökblomster, strandveronika, gullviva, 
ängsskära, vattenstånds (VU) och kärrfibbla. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 

32. Fuktängar och vassar 
Sluttningarna väster om järnvägen används som 
betesmarker. Överlag är området relativt 
välbetat men på vissa ställen är buskinslaget 
större. I de friska betesmarkerna finns 
rödvenfriskäng med arter som darrgräs, jungfru 
Marie nycklar, kärrsälting, smörboll, 
ängsnycklar, nattviol, slåttergubbe och svinrot. 
Utmed älven finns högvassar och vid 
åmynningen växer blomvass och blåsäv. 
Innanför Sävholmen utgörs de fuktigare 
markerna av högstarrfuktäng där hundstarr 
dominerar. 
De mellersta delarna av området besöktes i 
april. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Ängs- och hagmarker i Göteborgs 
kommun, Lst, 1990:3. Ekologiskt särskilt 
känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. Besökt 010406. 

33. Sävholmen 
Själva Sävholmen består av fuktängar medan 
den gamla älvfåran innanför ön numera är ett 
mycket närings- och artrikt våtmarksområde 
med en del öppna gölar. Här återfinns länets 
största bestånd av den intressanta vattenaloen 
som tillsammans med dyblad bildar flytande 
mattor i gölarna. Stor andmat, korsandmat, 
hornsärv, vattenpest, kransslinga, pilblad, 
vattenstäkra, vattenblink, vattenstånds (VU) 
och dybläddra är andra arter man kan skåda här. 
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På de lite fastare delarna växer arter som 
smörboll, ängsnycklar, tuvstarr, vattenskräppa, 
hästskräppa, tagelstarr, trindstarr och kärrspira. 
I sumpen återfinns även blodigel och snäckan 
Viviparus fasciatus. I närheten kan man också 
hitta skalbaggen Hydruporys elongatulus.  
Området hyser även ett välutvecklad fågelliv 
med bl a gräshoppssångare, rosenfink, 
sävsångare och enkelbeckasin som häckfåglar. 
Kornknarr (EN) och vattenrall hörs då och då. 
Vintertid uppehåller sig sångsvan, salskrake 
(NT), storskrake och knipa i älven. Vid riktigt 
sträng kyla söker de sig till Ormoskärmarna, 
där vattnet hålls öppet. 
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. Rödlistade arter i 
Göteborgs kommun, Magnusson, M, Luleås 
tekniska högskola, 1997:305. 

34. Ragnhildsholmen 
Ragnhildsholmen är skilt från Hisingen av ett 
smalt område med vassar och högörtsfuktäng 
med visst buskskikt. Vid älven är 
förbuskningen ganska långt skriden (besökt i 
april). P g a sitt otroligt rika fågelliv, sin 
spännande flora, och sin borgruin från 1200-
talet, belägen uppe på en torrängskulle, är 
Ragnhildsholmen ett mycket populärt 
utflyktsmål. 
Fågelintresserade kan här skåda mängder av 
näktergal, gräshoppssångare och kärrsångare. 
Häckar här gör gulärla, sävsångare, tofsvipa, 
enkelbeckasin, buskskvätta och rosenfink. 
Vattenrall, kornknarr (EN), flodsångare (NT) 
och småfläckig sumphöna (VU) har också hörts 
i området.  
Inte heller botaniker behöver gå härifrån 
besvikna. En artrik, kalkpåverkad flora huserar 
på öns torrängar. Bl a finns här berggröe, 
luddhavre, ängshavre, skogslök, vitblära, 

backnejlika, rockentrav, sandtrav, gullklöver, 
trådklöver, kaukasisk fetblad, stor fetknopp, vit 
fetknopp, humlelucern, glansnäva, 
strandveronika, kummin, grusbräcka, liten 
nunneört, gullviva, bolmört, fältgentiana, 
druvfläder och stånds. 
På fästningsmurarna finns en rik 
kryptogamflora med mossorna stor klockmossa 
och takmossa samt lavarna skrynklig skinnlav 
(DD), Collema tenax och Collema tuniforme 
(gelélavar). På hällarna runt ruinen växer 
mossorna gruskammossa, stor bandmossa (NT), 
skafthättemossa, Campylium chryssophyllum 
och Barbula recurvirostris. Bland lavarna märks 
skrovellav (NT), flikig skinnlav (F&F-reg, -85), 
styverlav, Peltigeria scutata och Peltigeria 
rufescens.  
Fuktängarna när exempelvis myskgräs, tuvstarr, 
svartvide, kärrvial, ängsnäva och vattenstånds 
(VU). 
Vid åmynningen i öster växer strutbräken, 
källarv och brudborste.  
I anknytning till Ragnhildsholmen har 
fjädergälssnäckan vidnavla (NT) noterats 
(F&F-reg,-84). 
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torra- friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 
6270. Fuktängar med blåtåtel eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. Värdefulla 
odlingslandskap i Göteborgs och Bohus län, 
Lst, 1995:21. Besökt 010406. 

35. Ravin med alskog 
Längs med en mindre å ligger denna vackert 
alskogsklädda ravin. I trädskiktet finns även 
asp, björk och ask. I örtfloran ingår lundarv, 
flenört, hässleklocka och brudborste. 
 
Klass: 3 
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Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 

36. Triviallöv med ädellövinslag 
Ett stort område med lövskogar, hagmarker, 
betesmarker och fuktstråk. I området ingår 
områdena 38, 39, 40 och 41. Se respektive 
områdes redogörelse för mer ingående 
information. 
I lövskogarna ingår arter som lundslok, 
blåsippa, vårärt, vätteros och smånunneört. 
Man kan också finna epifyterna silverlav och 
fällmossa. 
Utefter älven finns slåtterängsrester med 
smörbollar, krissla, backsmörblom och svinrot. 
I området finns mindre hackspett, ormvråk, 
skogsduva och stenknäck. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst 1986:8. Ekologiskt särskilt 
känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. 

37. Bokskog 
Skogen, som är kommunens näst största 
bokskog, har en tät kronslutning men där luckor 
har uppstått är ungbok på väg upp. Den västra 
delen av skogen är yngre än övriga delar. Vid 
besöket i slutet på april var marken täckt av 
vitsippor som ännu inte hade slagit ut. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Bokskog av fryle-typ. 
9110 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Besökt 
010425. 

38. Ängsbokskog 
Skogen är belägen vid foten av Rannebergens 
ostsluttning. Förutom bok har även en del ek, 
björk och lind lyckats få plats. I de centrala 
delarna av skogen har många träd uppnått en 
hög ålder. Runt Rannebergen går en trevlig 
promenadstig. 

Om våren dominerar vit- och blåsippa 
fältskiktet, medan vårärt och vätteros 
förekommer i enstaka exemplar. På sommaren 
kommer rariteter som lundslok, storrams, 
grönvit nattviol, vispstarr, skogsbingel, 
stinksyska och flenört.  
På bergssluttningen i väster växer bl a 
svartbräken och även levermossan Porella 
laevigata har noterats här. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Bokskog av fryle-typ. 
9110 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Besökt 
010425. 

39. Varierat kulturlandskap 
Detta område består av en mosaik av lundar, 
hagmarker och slåtterängar. I de örtrika 
friskängarna som kläder ravinen NO om 
Hakered växer kamäxing, ormrot, smörboll, 
kummin och stor blåklocka. 
Väster om ravinen ligger en lövskogsbeklädd 
höjd. Lind och ek dominerar trädskiktet, men 
även ask och rönn förekommer. Om våren 
växer här stora mängder vitsippa. Andra växter 
som står att finna på höjden är backlök, 
gullviva och stor blåklocka. 
Vad som en gång var hagmark i den östra delen 
av området har nu vuxit igen, framförallt av ek 
och hassel. Fältskiktet här  skiljer sig inte från 
resten av området. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 

40. Strandängar med brynvegetation 
På strandängarna kan man finna smörboll, 
krissla, backsmörblomma och svinrot. 
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Brynvegetationen, som i huvudsak består av 
lind, hyser skogsbingel, lundarv, blåsippa, 
desmeknopp och nässelklocka.  
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. 

41. Ekskog 
Ett litet bestånd av mestadels klen ung ek. Det 
finns också inslag av björk och enstaka ask, 
lind, sälg och tall. Under fältskiktet, som består 
av brakved, rönn, slån, kaprifol, rosa, hassel 
och apel, gömmer sig ett fältskikt av 
kruståteltyp. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ. 9160 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst 1986:8. 

42. Strandängar 
Igenvuxna f.d. strandängar utmed Nodre älv 
med en delvis intressant flora. En avsevärd del 
av området är vassbevuxen men på de torra 
partierna har exempelvis piggstarr, stor 
fetknopp, sötvedel, fältgentiana, gullviva och 
spåtistel noterats. Trindstarr, tuvstarr, smörboll 
och kärrfibbla är representerade i de fuktigare 
delarna. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ekologiskt 

särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. Besök 010509. 

43. Bredungen 
Stort område med våtmark, strandängar och 
sumpar. Med hjälp av NOLA-stöd har de östra 
delarna röjts och hålls nu öppna med bete av 
nötkreatur. Många fåglar, t ex sydlig gulärla, 
rosenfink, gräshoppssångare, skäggmes (NT), 
pungmes (VU) samt enkel-, dvärg- (NT) och 
dubbelbeckasin (NT), utnyttjar området. På 
senare år har häckning av rödbena konstaterats. 
Vintertid uppehåller sig regelbundet ormvråk, 
fjällvråk, tornfalk, varfågel,  m m på ängarna. 
Även en botaniker borde finna området av 
intresse. Fältskiktet domineras av 
tuvtåtelfuktäng, men även högörtfuktäng, 
högstarrfuktäng och dvärgvass av jättegröetyp 
förekommer. Här växer arter som 
smalkaveldun, blomvass, kalmusrot, vattenpest, 
dyblad, trindstarr, ängsnycklar, smörboll, 
vattenstäkra, vattenmärke, sprängört, 
vattenblink, pilblad, vattenaloe och 
vattenstånds (VU). 
Stengärdesgård och en skans påminner om 
svunna tider.  
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ängs- och 
hagmarker i Göteborgs kommun, Lst, 1990:3.  
Ekologiskt särskilt känsliga områden i 
Göteborgs kommun, Thomas Appelqvist, 1993. 
Besökt 010509. 

44. Oxhagen 
Det här området bestod tidigare av fuktiga 
strandängar men numera växer här en betad 
ungbjörkskog. Centralt finns ett fuktigt område 
med en dammbildning. Dessutom finns några 
vattenbärande diken. 
De försvunna strandängarna hyste en flora av 
näringskrävande växter och ett rikt fågelliv. 
Tiggarranunkel, sköldbladsmöja, dvärglin,  
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sumpfräna, sprängört, gyckelblomster, 
bäckveronika, hässleklocka och vattenstånds 
(VU) var några av de intressanta arter man 
kunde finna här. Hur många av dessa som 
fortfarande växer inom området har inte 
undersökts vid det här inventeringstillfället. 
Vad gäller fågellivet så är en mängd holkar 
uppsatta i skogen och häckar gör bl a svart-vit 
flugsnappare. Vid besöket observerades även 
drillsnäppa. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Besökt 
010509 

45. Triviallöv med ädellövinslag 
Al, björk och sälg dominerar detta bestånd, 
men ett starkt inslag av klen till medelgrov ask, 
och till viss del gran, finns. Enstaka unga 
almar, lönnar och medelgrova ekar ingår. 
Under trädskiktet växer brakved, hassel, hägg, 
rönn, druvfläder, hallon, krusbär, syrén och 
snöbär. I fältskiktet, som är av frisk örttyp, kan 
nämnas skogsbingel. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst, 1986:8.  

46. Bokskog 
Skogen, som är Göteborgs största 
bokskogsbestånd, är belägen på en den 
nordligaste delen av en moränavlagring och 
består av medelgrov mogen bok och enstaka 
klen alm, ek, lind, lönn och björk.  
Brakved, rönn, druvfläder, hassel och hägg 
bildar ett glest buskskikt.  
Området är lokal för storrams. Fältskiktet är i 
övrigt av kruståteltyp och lågörttyp. Rutkremla 
(NT) är ett exempel ur den intressanta 
marksvampfloran. 
 
Klass: 2 
 

Natura 2000-naturtyp: Bokskog av fryle-typ. 
9110 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst, 1986:8 Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom göteborgsregionen, 
GR, 1987. Ekologiskt särskilt känsliga områden 
i Göteborgs kommun, Thomas Appelqvist, 
1993. 

47. Ädellövskog vid Ellesbo 
Bestånd av lövskog, delvis av parkkaraktär, där 
bok och ek dominerar. Ask, alm, lönn, sälg, 
blodbok, idegran och robinia förekommer 
också. Intressanta arter i fältvegetationen är 
springkorn, skogsbingel, stinksyska, grönvit 
nattviol, penningarv, plymspirea och vitfryle. 
I nordöstra hörnet av skogen ligger en liten 
damm och här återfinns också några riktigt 
grova boklågor. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst, 1986:8 Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom göteborgsregionen, 
GR, 1987. Ekologiskt särskilt känsliga områden 
i Göteborgs kommun, Thomas Appelqvist, 
1993. Besökt 010509. 

48. Bokskog söder om Ellesbo 
Bokbeståndet här är tätt och har inslag björk, ek 
och några enstaka blodbokar och lärkträd. Det 
är ganska gott om lågor, men ont om torrakor 
och boträd. 
Brakved, en, rönn, hassel och kaprifol utgör 
buskskiktet. Tittar man på marken hittar man 
ett fältskikt av ris-kruståteltyp och lågört av 
oxalis-typ. 
Framförallt är skogen känd för sin hägerkoloni 
på 30-40 par, men häckar här gör även 
ormvråk, bivråk och stenknäck. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Bokskog av fryle-typ. 
9110 
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Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst, 1986:8. Ekologiskt särskilt 
känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. Skyddsvärda 
fågellokaler i Göteborgstrakten, GOF, 1993. 

49. Fuktängar och högstarrbälte 
Strandzonen i det här området har förlorat 
mycket av sin högörtfuktäng och 
högstarrsamhälle och är idag till stor del 
igenvuxet av vass och salixbuskage. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Besökt 
010509 

50. Våtmarker och sumpskog 
Områdets värdefullaste parti är en kraftig 
alsumpskog som når ända ut till älven. 
Undervegetationen består här av smalkaveldun, 
smörboll, snårvinda, besksöta, bäckveronika, 
höskallra, gyckelblomster och vattenstånds 
(VU). 
I övrigt består området mest av vassar av 
jättegröe, här och var med insprängda sumpar. 
För många fåglar, bl a pungmes, erbjuder 
området  goda livsmiljöer. Änder, vadare och 
småfåglar, men även flyttande rovfåglar trivs 
här.  
 
Klass: 2 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Pers. komm. 
med Kåre Ström 

51. Sumpområde 
Den vall som korsar våtmarkerna vid Rönning 
har gett upphov till näringsrika sumpar som 
ligger i den annars vassdominerade 
omgivningen. En intressant fågelart som 
noterats här är  vattenrall. 
Floran vid dessa sumpar betingar ett högt 
botaniskt värde. Ur de långa listan på växter 

som noterats kan plockas blomvass, vattenaloe, 
dyblad, spetsnate (VU) (dock inte funnen vid 
inventering 1995), jättebalsamin, korsandmat, 
vattenblink, kransslinga, smalkaveldun, blåsäv, 
sprängört, vattenstäkra, rosendunört, 
vattenskräppa och vattenbläddra. I den sump 
som ligger i norra delen av området växer även 
vattenmärke, bäckveronika, vattenstånds (VU) 
och amerikansk dunört. 
På de yttre delarna av vallen dominerar al och i 
undervegetationen finns besksöta.  
Där fuktängarna korsas av en bäck växer, enligt 
tidigare rapporter, de sällsynta arterna skånskt 
mannagräs och gyckelblomster. 
Områdets vassar utnyttjas av brun kärrhök. 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
göteborgsregionen, GR, 1987.  
Floraväktarverksamheten i Bohus län, 
Årsrapport, Sahlin, E, 1996. Pers. komm. med 
Kåra Ström. Besökt 010509 

52. Högstarr och sumpar vid Göta älv 
Liksom de andra områdena utmed den här 
älvsträckan är även det området kraftigt 
påverkat av igenväxning. De stora 
videbuskagen lämpar sig väl för sävsparv, 
rosenfink och skäggmes.  
I den norra delen är inslaget av sumpar stor, 
vilket gör att här återfinns näringskrävande 
växter,  
t ex smalkaveldun, kalmusrot, sprängört, 
vattenmärke, vattenstäkra, spetsnate (VU) 
(F&F-reg.-90) och vattenstånds (VU).  
Även i områdets södra del finns ett 
sumpområde, beläget vid en bäckmynning. Bl a 
nålsäv, rosendunört, sumpfräne och 
vattenstäkra återfinns här. 
 
Klass: 2 
 
 
 



 18

Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Pers. komm. 
med Kåre Ström. Besökt 010509 

53. Strandängar 
Område som tidigare bestod av välutvecklade 
högörtfuktängar som dominerades av älgört, 
men inslag plattstarr, björnloka, knölsyska och 
krissla förekom. Numera består det till stor del 
av vass och även mycket buskage. Det är svårt 
att säga huruvida de tidigare dokumenterade 
växterna plattstarr och vattenstånds fortfarande 
återfinns här. 
Vid besökstillfället noterades bl a kabbeleka 
och fåglarna sävsångare, tofsvipa, sånglärka 
och enkelbeckasin. Rödbena, dubbelbeckasin 
(NT), dvärgbeckasin (NT) och sydlig gulärla 
(NT) har också dokumenterats. Även en hel del 
rovfåglar, bl a ormvråk, flällvråk, tornfalk och 
brun kärrhök, kan ses jaga diverse gnagare över 
det här och kringliggande områden. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Pers. komm. 
med Kåre Ström. Besökt 010509 

54. Ängslövskog och fuktäng 
På den ändmorän som genomskärs av 
motorvägen ligger en trevligt flerskiktad 
ängslövskog med en stengärdesgård som löper 
utmed den västra sidan. På höjden i väster 
dominerar ek och asp trädskiktet, medan hassel 
utgör en del av buskskiktet. Vitsippa är 
vårdominant men efterträds senare av 
skogsbingel. Här märks också ormbär, smörboll 
och hässleklocka.  
Längre ned i sluttningen vidtar en 
björksumpskog med glesare, men ändå 
intressant, fältskikt. Tagelstarr, ormbär, 
gökblomster, springkorn och källfibbla bör 

nämnas. Förutom de stående björkarna finns 
också en hel del klena lågor. 
Norr om skogen återfinns ett område som en 
gång var ett kalkkärr. Efter att betet här upphört 
har kärret vuxit igen och arter som ängsnycklar, 
knagglestarr och tätört har försvunnit. Numera 
finns här istället en värdefull högörtfuktäng 
med rariteterna ängsruta, tiggarranunkel, 
tuvstarr och kärrvial. 
I områdets nordvästra hörn ligger ett torrare 
parti med hässleklocka i stora mängder. 
Den flerskiktade skogen och de närliggande 
fuktängarna ger goda förutsättningar för ett rikt 
fågelliv. En fågelskådare kan här finna 
beckasiner, häger, vattenrall, kärrsångare, 
gräshoppssångare, härmsångare, näktergal, 
gulärla, mindre hackspett (VU), svarthätta, 
järnsparv m m. Dessutom häckar här 
storskrake, knipa, kattuggla och stare. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Boreonemorala, äldre 
naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ 
med rik epifytflora. 9020 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Pers. komm. 
med Kåre Ström. Besökt 010509 

55. Blandlövskog 
Området är kuperat och har i norr låga, men 
branta, bergväggar. På dessa återfinns 
äppelmossa, fjädermossa, grov fjädermossa och 
Amphidium mougeotii. I skogen, som mest 
består av tät blandskog, finns områden som 
domineras av ek. På dessa ekar växer 
påsflikmossa och på hasseln, som är del av 
buskskiktet, trivs Arthothelium ruanum. I norr 
och sydväst finns det även partier med alskog. 
Intressant för bärplockare är att här återfinns bl 
a hallon och björnbär i buskskiktet. Fältskiktet 
är av ris-kruståteltyp och frisk till fuktig örttyp. 
Ur förekommande flora är värt att nämna 
blåsippa, gullpudra och skogsbingel. 
 
Klass: 3 
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Dok.: Inventering av ädellövskog Göteborgs 
kommun, Lst, 1986:8. Ekologiskt särskilt 
känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. 

56. Lärjeåns utlopp 
Där Lärjeån mynnar i älvfåran finns en frisk, 
delvis fuktig alskog. Floran är representativ för 
Lärjeåns nedre lopp och innehåller bl a 
knäckepil, jolster och hagtorn som utgör 
buskskiktet. Under detta växer lundelm, 
rödblära, björnloka, knölsyska, jättebalsamin 
och vattenstånds (VU). 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. 

57. Lärjeholmen 
Runt det gamla herresätet Lärjeholm ligger en 
grovstammig ädellövskog som till viss del 
påminner om en förvildad park. Norra delen av 
området utgörs av ekskog medan den södra 
delen domineras av alm och lind. I fältskiktet är 
lundgröe den mest framgångsrika arten. 
Långsvingel, rödblära, lundarv, lundelm, 
blekbalsamin, snårvinda, stinksyska, mörkt 

kungsljus, kanadensiskt gullris och 
nässelklocka (mest vitblommig) är andra arter 
som trivs här. 
Vid de tv korvsjöarna som finns inom området 
växer en del intressanta arter,  
t ex slokstarr, gulkavle, besksöta, rosendunört 
och strutbräken. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Natur och Kulturvårdsprogram för 
Göteborg, rapport 3 natur, 1979. Ekologiskt 
särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun, 
Thomas Appelqvist, 1993. 

58. Säveåns mynning 
Trots att området präglas av skräpiga 
industritomter, kajanläggningar och trafikleder 
så är det en god vinterbiotop för många 
sjöfåglar. Kalla vintrar ligger vanligen en flock 
på hundratals viggar här. Gräsand, knipa, 
storskrake och svanar söker sig också hit. Vissa 
vintrar har kungsfiskare observerats. 
 
Dok.: Skyddsvärda fågellokaler i 
Göteborgstrakten, GOF, 1993. 
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Kungälvs kommun 

1. Stora och Lilla Överön 
Vid Stora och Lilla Överön finns fantastiskt fint 
hävdade fuktängar och strandnära gräsmarker. 
Även utmarksbeten med fukt-, klipp- och 
ljunghedar förekommer. Buskvegetationen 
hålls tillbaka genom gallring. På Stora Överön 
löper ett smalt bälte med öppen betad hagmark 
i NO-SV riktning. Här växer bl a höskallra, 
svinrot, stagg och kattfot. Flera fina 
stengärdesgårdar finns kvar sedan svunna tider. 
De norra delarna av Karholmen består till stor 
del av stora strandängar med starr, bladvass och 
havssäv. Strandängspartier finns även på 
sydvästra delen av Lilla Överön. 
De bergiga delarna av Karholmen täcks av ek-
krattskog som hyser trolldruva, blåsippa, 
tandrot, tvåblad, rödblära, hässlebrodd och 
storrams. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torr- friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 
6270. Pionjärvegetation på silikatrika bergytor. 
8230. Salta strandängar. 1330. 
 
Dok.: Ängar och hagar i Kungälvs kommun, 
Lst. 1988:7. Inventering av ädellövskog, 
Kungälvs kommun, Lst 1990:1. Naturreservatet 
Nordre älv i Göteborg, Kungälv och Öckerö 
kommuner. Skötselplan. Lst. 2001. Besökt 
010425. 

2. Migandet 
Migandet är ett stort och orört bergsområde 
med gles tallskog och öppna hällmarker i 
sluttning ned mot Göta älvs mynningsområde. I 
områdets hällmarksområden förekommer 
nattskärra och orre. Fiskgjuse förekommer i 
området under häckningstid medan havs- och 
kungsörn använder det som övervintringslokal. 
Mellan bergbranten och stranden finns ett svagt 
betat område med artrik brynmosaik och 
randlövskog med död ved. 
 
Klass: 1 

 
Natura 2000-naturtyp: Klippvegetation på 
silikatrika bergssluttningar. 8220 
 
Dok.: Naturreservatet Nordre älv i Göteborg, 
Kungälv och Öckerö kommuner. Skötselplan. 
Lst. 2001. 

3. Öppen hagmark 
Området utgörs av en nordsluttning med berg i 
dagen och anslutande flack betesmark. I 
sluttningen är vegetationstypen 
rödvensfriskäng, som mot hällarna domineras 
av kruståtel, medan det flacka partiet består av 
tuvtåtelfuktäng. Floran innehåller exempelvis 
svinrot, mandelblom, ängsviol och smörblom. 
Området är till största delen måttligt hävdat. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torra-friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 6270 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog, Kungälvs 
kommun, Lst 1990:1 

4. Lövskogsområden 
Två områden av samma karaktär, bestående av 
ekskog, triviallövskog och hage med 
ädellövträd. Det norra området gränsar till 
kraftledning i norr samt jordbruksmark och 
bebyggelse i övrigt. Det södra området gränsar 
till jordbruksmark i norr och väg och 
bebyggelse i söder. En del hällmark och block 
finns inblandat i lövskogen och i det södra 
partiet finns några små vattensamlingar och 
bäckar.  
Framförallt växer här ek men det finns ett starkt 
inslag av björk, al, ask och asp. Sparsamt med 
lågor, torrakor och boträd. Buskskiktet utgörs 
bl a av en, brakved, hassel, hägg nyponros. 
I fältskiktet, som är av ris-kruståteltyp, 
lågörttyp och högörttyp, kan man hitta rikligt 
med kaprifol och rödblära, samt skogsbingel 
och storrams. 
 
Klass: 2 
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Dok.: Inventering av ädellövskog, Kungälvs 
kommun, Lst 1990:1 

5. Blandlövhage 
Området är beläget i en sluttning ner mot 
Nordre älv och längs hela norra delen löper en 
lummig bäckravin. Tillsammans med 
högstammig bok och al utgör sälg och yngre 
ask trädskiktet i ravinen. Där inte träden står för 
tätt utgörs fältskiktet av tuvtåtelfuktäng. Vid 
älven hålls vassbältet delvis tillbaka av betet. 
I hagen växer i övrigt ung och gammal ek samt 
björk, bok, asp, rönn, hägg, tall och apel. I de 
västra delarna domineras markvegetationen av 
bredbladiga gräs såsom ängskavle och 
hundäxing. Torrare marker hyser örtfattig 
fårsvingeläng. I hagens sydvästra del har 
långvarigt bete bildat kraftiga tuvor med 
blodrot och ljung. Här finns också ett fuktstråk 
med knapptåg. I hagens övriga öppna delar 
återfinns vegetationstyperna stagghed och 
rödvengräshed.  
Av botaniskt intresse är arter som blåsuga, 
ängsviol, kattfot, stagg, mandelblom, svinrot 
och slåttergubbe. 
Hagen betas av får och hävden är måttlig till 
svag. Bäckravinens nordvästra del saknar hävd. 
I området finns stengärdesgårdar samt rester 
efter kvarn eller dylikt. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. 9070 
 
Dok.: Ängar och hagar i Kungälvs kommun, 
Lst. 1988:7. Inventering av ädellövskog, 
Kungälvs kommun, Lst. 1990:1. Besökt 
010425. 

6. Ädellövblandskog 
Objektet ligger i en svag sydostsluttning i 
Ulvesund. Den något luckiga skogen består av 
framförallt ask med starkt inslag av bok samt 
delvis även ek och al. Som på många andra 
ställen är det sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd. Området betas av highland cattle och 
vid besökstillfället var marken upptrampad. 

Enligt tidigare rapport finns här annars en 
vegetation av kruståteltyp, lågörttyp och 
högörttyp.  
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. 9070 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog, Kungälvs 
kommun, Lst 1990:1. Besökt 010425. 

7. Triviallövskog med ädellövinslag 
Beläget i svag ostsluttning i norra Ulvesund 
och södra Ormo. Klen till medelgrov al 
dominerar i öster och klen till mycket grov, 
mogen till gammal ek karakteriserar de norra 
delarna. I sydväst finns inslag av björk, bok, 
gran samt ask. Beståndet är rikt på lågor, 
torrakor och boträd och man kan här finna bl a 
getapel och korkmussling. 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog, Kungälvs 
kommun, Lst 1990:1 

8. Ormo 
Området består av åker- och slåttermark med 
några få betesängar närmast vassarna. Genom 
området skär en djup bäckravin som delvis är 
beklädd med örtrika lövskogspartier. Här finns 
näringskrävande arter som desmeknopp, 
vätteros, vårärt och blåsippa. Även jungfru 
Marie nycklar, harstarr, ängsskallra, 
backnejlika, stallört, m m trivs i den här miljön. 
I ravinens öppna partier växer rikligt med 
backsmörblomma. Ravinen tillhör en av 
kommunens bäst bevarade betesmiljö, vilket 
förklarar den artrikedom som finns här. 
Området besöktes i slutet på april då bl a 
stjärtmes och blå kärrhök observerades. 
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. 9070. Fuktängar med 
blåtåtel eller starr. 6410 
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Dok.: Skötselplan för naturreservatet Göta och 
Nordre älvs dalgångar, Arvidsson, L. 1976. 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
göteborgsregionen, Kungälv, GR 1987. 
Besökt 010425. 

9. Kärräng nära Runsvallen 
I anslutning till de halvsjunkna pråmarna ligger 
denna igenväxande kärräng. Här återfinns en 
örtrik flora med bl a ängsskära, ängsruta, 
kärrvial, jättegröe, myskgräs, smörbollar, 
tuvstarr, trindstarr, oxstarr och vattenstånds 
(VU). En lite lustig syn är den dunge av sälg 
och björk som vuxit upp i en av pråmarna. 
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Alluviala lövskogar, 
som tidvis är översvämmade. 91E0 
 
Dok.: Skötselplan för naturreservatet Göta och 
Nordre älvs dalgångar, Arvidsson, L. 1976. 
Remissomgång för naturvårdsplaneringen inom 
göteborgsregionen, Kungälv, GR 1987. 
Besökt 010425. 

10. Öppen hagmark 
Hage med varierande vegetationstyp. 
Dominerande är fårsvingeltorräng med inslag 
av ljung, odon, kruståtel och rödsvingel. Även 
mindre partier med gräs-lågstarrfuktäng, 
högörtfuktäng, rödvenfriskäng. Tidigare 
saknade den norra delen av hagen hävd och 
växte därför igen. Numera betas även denna del 
och därmed har ytterligare förbuskning 
förhindrats. Området är i behov av röjning. 
Till hagens flora tillhör kattfot, mandelblom, 
svinrot, slåttergubbe, grönvit nattviol och 
harstarr. 
Som minne av svunna tider finns 
stengärdesgårdar och en skansanläggning. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. 9070 
 

Dok.: Ängar och hagar i Kungälvs kommun, 
Lst. 1988:7. Besökt 010425. 

11. Klosterkullen 
Den här almskogsbeklädda kullen omges av 
jordbruksmark. Almarna är medelgrova till 
grova och det finns ett starkt inslag av ask av 
samma dimension. Dessutom växer här enstaka 
ekar, lönnar och oxlar. Betet gör att buskskikt 
saknas men fältskiktet är av lågört-högörttyp. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. 9070 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog, Kungälvs 
kommun, Lst 1990:1. Besökt 010425. 

12. Ekskog 
I anslutning till bebyggelse ligger denna ekskog 
på ca 2 ha, belägen i öst- och sydsluttning. 
Förutom den klena till medelgrova eken finns 
enstaka björk, lönn och gran. En 
markvegetation av kruståteltyp gömmer sig 
under buskskiktet, som utgöres av brakved, 
rönn, en, hassel och slån.  
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ. 9160 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog, Kungälvs 
kommun, Lst 1990:1 

13. Munkholmen 
Munkholmen är ca två kilometer lång och har 
tre höjdpartier där berget delvis går i dagen. På 
dessa höjder förekommer fårsvingeltorräng, 
rödvenhed och örtrik ljunghed. På friska 
marker återfinns rödvenfriskäng som övergår i 
tuvtåtelfuktäng där fuktigheten är större. 
Runt hela ön löper ett brett bälte av 
högörtfuktäng. Närmast stranden övergår detta i 
bladvass. I strandzonen finns också en del träd, 
framförallt al, samlade. Buskar förekommer 
sparsamt i sluttningarna. 
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Munkholmen betas av både hästar och 
nötkreatur, men hävden är mestadels måttlig. 
Botaniker som besöker ön har inte problem att 
sysselsätta sig eftersom faunan är rik. Bl a 
förekommer stagg, harstarr, knägräs, 
backnejlika, smörboll, bockrot, slåttergubbe, 
backtimjan, jungfrulin, vanlig ögontröst, grå 
ögontröst, darrgräs, slåtterfibbla, gullviva, 
oxbär, spåtistel och mängder av smalbladig 
svinrot.  
Den namnlösa lilla ö öster om Munkholmens 
norra del består av rikkärrsvegetation, med bl a 
bunkestarr, jättegröe, vattenskräppa, 
hästskräppa och kalmus. 
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torr- friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 
6270. 
 
Dok: Skötselplan för naturreservatet Göta och 
Nordre älvs dalgångar, Arvidsson, L. 1976. 
Ängar och hagar i Kungälvs kommun, Lst. 
1988:7. Värdefulla odlingslandskap i 
Göteborgs och Bohus län, Lst; 1995:21. 

14. Tjuvholmen 
På öns östra del finns en barrskogsbeklädd 
bergskulle på vilken markvegetationen utgöres 
av kruståtel och ris. De västra delarna av ön är 
strandängar dominerade av tuvtåtelfuktäng, och 
med små inslag av gräs-lågstarrfuktäng. Här 
kan man hitta stagg och harstarr. Öns stränder 
hyser bl a blåsäv, kaveldun, bladvass, 
fackelblomster och mannagräs. 
Varje sommar skeppas nötkreatur över till 
Tjurholmen men hävden är svag till måttlig. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Artrika torr- friska 
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ. 
6270. Fuktängar med blåtåtel eller starr. 6410 
 
Dok.: Skötselplan för naturreservatet Göta och 
Nordre älvs dalgångar, Arvidsson, L. 1976. 
Ängar och hagar i Kungälvs kommun, Lst. 

1988:7. Värdefulla odlingslandskap i 
Göteborgs och Bohus län, Lst; 1995:21. 

15. Sävtuvan 
Sävtuvan ligger precis där Göta och Nordre älv 
förgrenar sig. Ön är helt bevuxen med bladvass, 
men på sina ställen har videsnår lyckats 
etablera sig. Förutom de mängder av rörsångare 
som häckar här kan också sävsångare, sävsparv 
och gräsand iakttas. I slutet av 1800-talet 
häckade faktiskt svarttärna här. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Göta älvs dalgång- översiktlig 
markanvändning, GR, 1976. 

16. Betade strandängar 
Området sträcker sig, mellan landsvägen och 
älven, från Kulan till Grinnebo. Tidigare var 
strandängarna på väg att växa igen p g a 
vanhävd, men sedan några år tillbaka har betet 
återupptagits och stora områden är nu 
välhävdade. I partiet mellan Röda grind och 
Grinnebo har betet helt trängt tillbaka vassen. 
Söder om Röda grind har dock vassbältet 
lyckats hålla sig kvar i de fuktigare delarna. På 
sina ställen har betet skapat en eftertraktad blå 
bård av vatten mellan strand och vass. Runt 
kullen vid Röda grind växer en tunn alskog som 
sträcker sig en liten bit ned efter landsvägen. 
Alskogen och vassbältet går här kant i kant. 
Röda Grinds Ringmärkningsgrupp har bl a 
märkt skäggmes, enkelbeckasin, näktergal, 
rödstjärt, pungmes, rosenfink, grönsångare och 
ett otal rörsångare i området. 
Enligt uppgift har fågelfotsmossa (EN) 
observerats i närheten (F&F-reg). När denna 
observation är gjord finns dock inte noterat. 
 
Klass: Ingår i Marieberg naturreservat  
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Skötselplan för Marieberg naturreservat, 
Andersson, L. 1975.  
Muntlig info. från Västkuststiftelsen. 
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17. Hedartad lövskog  
Större område med varierande vegetation. 
Tidigare användes området som betesmark  och 
idag består det omväxlande av skog och mindre 
hällmarker. Talrikast i trädskiktet är björk, ek 
och rönn. Även asp, bok, lind, lönn och tall 
förekommer. I områdets södra delar finns en 
del gran. 
Vid större hällar är vegetationen av 
hagmarkstyp, med buskar apel, en, hagtorn, 
hallon, harris, nypon och slån. 
Markvegetationen utgörs bl a av liljekonvalj, 
lopplummer, vitsippa, vårbrodd, vårfryle m fl. I 
anslutning till hällytor förekommer fårsvingel, 
gråfibbla, knippfryle, kruståtel, kungsljus, 
styvmorsviol och ängshavre. 
I områdets norra del finns en fuktig bäckravin 
med helt slutet trädskikt, där al och ask 
dominerar. Hägg utgör här buskskiktet. Tittar 
man nedåt kan bäckbräsma, kabbeleka, svalört 
och vitsippa ses på våren. Under sommaren tar 
humleblomster, hässleklocka, kardborre, 
kärrfibbla, ormbär, skogsfräken, skärmstarr, 
stinksyska och älggräs över. 
 
Klass: 1  
 
Dok.: Skötselplan för Marieberg naturreservat, 
Andersson, L. 1975. Inventering av 
ädellövskog, Kungälv kn. Lst, 1990:1. Muntlig 
info. från Västkuststiftelsen. 

18. Ängslövskog  
Ängslövskog med al och ask, samt enstaka ek. 
Apel, hagtorn, hassel och hägg utgör 
buskskiktet. På våren växer här blåsippa, 
bäckbräsma, kabbeleka, majsmörblomma, 
svalört, vitsippa och vårlök. Sommar floran 
utgörs av ekorrbär, flenört, hultbräken, kaprifol, 
kärrfibbla, kärrtistel, ormbär, skogsfräken, 
skogsstarr, skogssäv, skärmstarr, strätta, 
svalört, veketåg och älggräs. 
 
Klass: 1  
 
Dok.: Skötselplan för Marieberg naturreservat, 
Andersson, L. 1975. Inventering av 

ädellövskog, Kungälv kn. Lst, 1990:1. Muntlig 
info. från Västkuststiftelsen. 

19. Hedartad ekskog  
Huvuddelen av området består av mager 
ekskog, med enstaka björk, lind, lönn, rönn och 
tall. Den rikliga förekomsten på hassel tyder på 
att bete har skett tidigare. Ekbräken, gullris, 
lundgröe, liljekonvalj, skogsviol, storrams, 
träjon och ängskovall är exempel på växter som 
trivs här. 
I den södra delen ligger vad troligen en gång 
varit en åkerlycka. Numera är den igenväxt 
med lövsly, hallonbuskar och nässlor. I kanten 
förekommer häckvicker, nejlikrot, skogsbingel 
och stinksyska. 
I områdets norra del finns en hagmark som p g 
a igenväxning  av framförallt hassel numera har 
lundkaraktär. Trädskiktet domineras av alm, 
ask och lind. På våren finner man gullpudra, 
lundarv, vätteros  
m m. Sommarfloran förgylls av häckvicker, 
lundgröe, storrams, vänderot och ängsfräken. 
 
Natura 2000-naturtyp: Ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ. 9160 
 
Dok.: Skötselplan för Marieberg naturreservat, 
Andersson, L. 1975. Inventering av 
ädellövskog, Kungälv kn. Lst, 1990:1. Muntlig 
info. från Västkuststiftelsen. 

20. Alsumpskog  
Klibbalsdominerad alsumpskog med slutet 
krontak. Det välutvecklade buskskiktet består 
av al, hägg, jolster och hagtorn. Våraspekten av 
markfloran domineras av bäckbräsma, 
kabbeleka, ormbär och svalört. Till sommaren 
kommer andra intressanta örter upp, bl a 
brännässla, hultbräken, humleblomster, 
kärrfibbla, lundbräken, rankstarr, strätta, 
revsmörblomma, svärdslilja, tuvtåtel, vänderot 
och älggräs. Sumpskogen ingår i den del av 
reservatet som betas, men p g a sin sumpighet 
väljer djuren att bara beta vissa delar. 
 
Natura 2000-naturtyp: Lövsumpskogar av 
fennoskandisk typ. 9080 
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Dok.: Skötselplan för Marieberg naturreservat, 
Andersson, L. 1975. Inventering av 
ädellövskog, Kungälv kn. Lst, 1990:1. Muntlig 
info. från Västkuststiftelsen. 

21. Ekhagmark  
Efter att bete återupptagits är denna hagmark på 
nytt öppen och i god hävd. Förutom ek 
förekommer hassel och, på de fuktigare 
partierna, klibbal. Vid ett vårbesök kan 
blåsippa, gullviva, liljekonvalj, 
majsmörblomma, bäckbräsma, gullpudra, m m 
skådas. Om sommaren framträder grönvit 
nattviol, stor fetknopp, harsyra, skogsbingel, 
skogsnarv, teveronika, revsmörblomma, 
vårbrådd och vårfryle. 
 
Natura 2000-naturtyp: Ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ. 9160 
 
Dok.: Skötselplan för Marieberg naturreservat, 
Andersson, L. 1975. Inventering av 
ädellövskog, Kungälv kn. Lst, 1990:1. Muntlig 
info. från Västkuststiftelsen. 

22. Hällmarksskog  
Uppe på Mareberget växer en låg och gles skog 
av björk och ek, samt enstaka tallar och rönnar. 
Buskskiktet domineras av en. På höjden utgörs 
det artfattiga fältskiktet av blåbär, fårsvingel, 
kruståtel, kråkris, lingon, ljung, lopplummer, 
småstarr, stensöta och enstaka vitsippa. Under 
dessa finner man falsk vitmossa, husmossa, 
kvastmossa, renlav och väggmossa. Längre ned 
i sluttningarna växer fyrkantig johannesört, 
jordreva, lundgröe, gullviva, häckvicker, 
skogsbingel och skogsviol samt vid trädbaser 
och stenblock dessutom liten nunneört, skelört, 
skogsnarv och stinknäva. 
Vissa delar av Marebergets höjd består av 
krattartad ekskog som är mycket blockrik. I den 
branta bergssluttningen ned mot Göta älv går 
berget i dagen på många ställen. I sprickorna 
växer små björkar, ekar, rönnar, enar och 
slånbuskar. Här lever bergsyra, brunven, 
knippfryle, mandelblom, styvmorsviol, m m. 

På toppen av berget ligger en fornborg som 
påminner om att trakten i långa tider har varit 
orolig gränsbyggd. 
 
Dok.: Skötselplan för Marieberg naturreservat, 
Andersson, L. 1975. Inventering av 
ädellövskog, Kungälv kn. Lst, 1990:1. Muntlig 
info. från Västkuststiftelsen. 

23. Hagmark med ekdominans  
Välbetad hagmark som, förutom ek, innehåller 
lind och björk. Vid buskagen, som utgörs av en, 
nypon och slån, växer kaprifol. Övrigt som kan 
nämnas ur den rika floran är bergslok, blåsuga, 
daggkåpa, gökärt, gullviva, harkål, harsyra, 
hundloka, häckvicker, knippfryle, 
majsmörblomma, rölleka, skogsklöver, svalört, 
teveronika, tjärblomster, vitsippa, vårbrodd, 
vårfryle, vårlök, ängs- och skogsviol, ängssyra 
och ängsvädd. I anslutning till större block 
buskage förekommer dessutom desmeknopp, 
glansnäva, kärleksört, liten nunneört, skelört, 
snärjmåra och stenbräken. 
 
Natura 2000-naturtyp: Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. 9070 
 
Dok.: Skötselplan för Marieberg naturreservat, 
Andersson, L. 1975. Inventering av 
ädellövskog, Kungälv kn. Lst, 1990:1. Muntlig 
info. från Västkuststiftelsen. 

24. Dösebacka  
Den mäktiga grusavlagringen vid Dösebacka 
höjer sig mer än 75 m över Göta älv och 
dominerar helt landskapsbilden i denna del av 
dalgången. Avlagringen framstår som en 
mandelformad rygg vilande mot berget i söder. 
Avlagringen är främst uppbyggd av morän med 
mellanlagrade skikt av isälvmaterial. 
Vindslipade block och stenar tyder på gamla 
markytor i lagerföljden. Vid den tidigare 
bedrivna täcktverksamheten har påträffats 
fossilfynd av mammut och myskoxe. 
Grönvit nattviol, ormrot, slåttergubbe, 
smörbollar, och backtimjan är karaktärsarter i 
området. 
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Dok.: Naturreservat och andra områden för 
naturvård och friluftsliv i Göteborg och Bohus 
län, Lst, 1992. Värdefulla odlingslandskap i 
Göteborgs och Bohus län, Lst, 1995:21 

25. Tjurholmen 
Efter att ha varit en av Göta älvs dalgångs 
finaste fågellokaler har området spolierats totalt 
sedan strandskoning och utdikning utförts, detta 
trots att lokalen är naturreservat. 
Tidigare var ön södra del med sina låglänta, 
betade madmarker och stora öppna åkerfält en 
viktig näringsmiljö för gäss, änder och vadare. 
Sumpmarkerna och den utbredda vassen i söder 
utgjorde en av de bästa rastlokaler för fåglar i 
regionen. Årligen observerades bl a gräsand, 
kricka, årta (VU), skedand (NT), sädgås (NT), 
ormvråk, fjällvråk (NT), blå kärrhök (VU), 
tornfalk, kungsörn (NT), tofsvipa, rödbena, 
gulärla m m. Dessutom har vattenrall, gravand, 
småfläckig sumphöna (VU), kornknarr (EN) 
och gräshoppssångare rapporterats. Eftersom 
området nu har karaktären av vilken betesmark 
som helst, har många av arterna försvunnit. 
Restaurering av området skulle till viss del göra 
att de gamla värdena återfås. 
 
Klass: 3 (tidigare klass 1)  
 
Dok.: Göta älvs dalgång- översiktlig 
markanvändning, GR, 1976. Remissomgång för 
naturvårdsplaneringen inom göteborgsregionen, 
Kungälv, GR 1987. Naturreservat och andra 
områden för naturvård och friluftsliv i 
Göteborg och Bohus län, Lst, 1992. . 
Värdefulla odlingslandskap i Göteborgs och 
Bohus län, Lst, 1995:21 

26. Ekskog 
Fårbetad ekskog i sydsluttning vid Paradiset i 
Hede. Består av klen till medelgrov ek, med 
inslag av alm, ask, björk, al och gran. 
Buskskiktet utgörs av hassel, rönn, hägg, apel, 
slån, hagtorn, en och nyponros. 
Markvegetationen är av lågörttyp. Sparsamt 
med lågor, torrakor och boträd. 
 
Klass: 3 

 
Natura 2000-naturtyp: Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. 9070 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog, Kungälvs 
kommun, Lst 1990:1 

27. Ekskog med triviallövinslag 
Beståndet ligger i en sydostsluttning i Hede. 
Klen till medelgrov ek dominerar utom i 
nordväst där medelgrov björk och al tar över. 
Enstaka asp, medelgrov alm och lönn, tall och 
klen ask står även att finna. Riklig tillgång på 
lågor, torrakor och boträd. Buskskikt av hägg, 
rönn, hassel, brakved och druvfläder. 
Lågörttyp, högörtyp och fuktig örttyp i 
fältskiktet. Området är av betydelse för 
fågellivet. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Boreonemorala, äldre 
naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ 
med rik epifytflora. 9020 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog, Kungälvs 
kommun, Lst 1990:1 

28. Triviallövskog med ädellövinslag 
Bestånd i öst- och nordsluttning vid 
Almelunden. Trädskiktet utgörs av  klen till 
medelgrov björk och al i söder och norr samt 
klen till medelgrov ask i mitten. Enstaka 
medelgrov ek, gran och tall finns också. 
Buskarna är av hägg, brakved, rönn, apel och 
en. På marken hittar men en vegetation av 
kruståteltyp, lågörttyp samt frisk örttyp. 
Skogsbingel är en ört som trivs i området. 
Skogsområdet är av betydelse för fågellivet, bl 
a finns här mindre hackspett (VU). 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Inventering av ädellövskog, Kungälvs 
kommun, Lst 1990:1 
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29. Blandlövhage 
Häst- och nötkreatursbetad lövhage som 
omgärdar en gård. Hagen ligger på en kulle och 
de torrare delarna domineras av rödvengräshed 
med blåbär och kruståtel. I de södra, lägre, 
partierna återfinns rödvenfriskäng och 
tuvtåteläng. I nordväst är hagen tämligen sluten 
och hyser här gräs som, rödven, vårbrodd, 
rödsvingel och ängsgröe. Björk dominerar i 
öster och ek i väster. I övrigt så finns inslag av 
kastanj, al, ask, gran, bok, poppel, tall och lind. 
Utmed vägen finns ett buskskikt av hassel och 
hägg. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. 9070 
 

Dok.: Ängar och hagar i Kungälvs kommun, 
Lst. 1988:7. Inventering av ädellövskog, 
Kungälvs kommun, Lst 1990:1 

30. Norrmanneboslätten 
Flackt område som är dokumenterad för sitt 
fågelliv. Framförallt  är det ett 
jordbrukslandskap, men ner mot älven finns 
fortfarande vidsträckta fuktängar. Trots att 
större delen av ängarna är ohävdade har inte 
området förbuskats.  
I området häckar tofsvipa, rödbena, 
enkelbeckasin, sydlig gulärla (NT) och 
rosenfink. Gäss, speciellt kanadagäss, betar här 
vår och höst. 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Skyddsvärda fågellokaler i 
Göteborgstrakten, GOF, 1993. 
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Ale kommun 

1. Igenväxande fuktäng  
Det här variationsrika området sträcker sig från 
Surte ned till kommungränsen (och även ned 
strax söder om Angeredsbron). 
Högörtsfuktängar omväxlar med torrare 
ängsmarker och dungar av klibbal, videbuskar 
och grönpil (viktig för flera insekter). Lokalt så 
dominerar grenrör, åkertistel, skogssäv och 
vasstarr, medan älgört, videört och vass är 
vanliga över hela området. I små vikar växer 
vattenskräppa, hästskräppa och kalmus. Letar 
man på de torrare ängsmarkerna finner man 
troligen ängsvädd, rödklint, ängshavre och 
hedfryle.  
I norr är marken kuperad med mycket 
sorkgångar och flera lite djupare smådammar, 
vilket skulle kunna göra lokalen intressant för 
huggorm, salamandrar och grodor om den 
restaurerades och betades lätt.  
Det har även noterats en del intressanta 
insekter, bl a rödhalsad dammlöpare, viveln 
Curculio crux (NT) och den sällsynta 
parasitstekeln Longchidia maculipennis. Den 
sistnämnda har endast påträffats tre gånger i 
Sverige. 
Ur lokalens fågelliv kan nämnas stenknäck och 
mindre strandpipare (NT), men dessa 
strandängar torde vara viktiga även för många 
andra arter. 
I en bäck som rinner från Keillers damm, 
genom området, och ut i älven, har havsöring 
påträffats. 
Förutom det biologiskt intressanta aspekterna 
kan man även beskåda minnen från det s k 
Surteraset. Här och var syns rester av gamla 
tomter som glidit hit från sina ursprungliga 
platser längre österut. På de övergivna tomterna 
hitar man stora buskage av nyponros. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 

2. Ruderatområde  
Inom Surte stationsområde växer den ovanliga 
växten taklosta i stora mängder. Hösten 1997 
fanns här också ruderatväxten smultronmålla, 
men den får ses som ytterst tillfällig och 
sällsynt. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 

3. Värdefull allé 
Den här allén av hamlade grönpilar återfinns i 
Surte industriområde. Många av träden är 
rötskadade och döende, men även om 
epifytfloran är artfattig så hyser de gamla 
träden ändå intressanta arter, t ex de ovanliga 
lavarna skuggkranslav och mjölig ägglav. 
Dessutom förekommer här den mycket 
sällsynta sydliga anistickan (EN). 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 

4. Vassar och strandskog  
Strandområde med vass och inslag av grov 
grönpil. Inga särskilda arter har noterats men 
området är sannolikt viktigt för fåglar och 
insekter. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 

5. Bohus station  
Vid stationen finns ett intressant ruderatområde 
med bl a hamnsenap och stor ängssyra. 
Närmare älven har vattenstånds noterats (F&F-
reg.-90). 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 
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6. Betydelsefullt vassområde  
Strandremsan mellan vägen och älven 
domineras av vass med inslag av videsnår, 
klibbal och grönpil. Med sin närhet till Stora 
viken är området betydelsefullt som rastlokal 
för vasslevande fågelarter. Bland hackande 
arter har noterats näktergal, rörsångare, 
sävsångare och kärrsångare. 
Från området har några rara väter rapporterats, 
exempelvis västlig husmossa, svartnervmossa 
och vattenstånds (F&F-reg.-24, -80 resp. –95). 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 

7. Fuktig lövskog och buskvegetation  
Utmed ett delvis igenvuxet dike växer ett parti 
fuktig lövskog och buskvegetation, dominerat 
av klibbal, knäckepil och hägg. I fältskiktet 
förekommer älgört, vass, iris, besksöta och 
jättegröe. Området är av betydelse för 
produktion av insekter och som skydd för 
flyttande tättingar. Dessutom används området 
av västsveriges största population av 
kolonihäckande rosenfink. Övriga arter som 
noterats som häckande är bl a härmsångare, 
näktergal, gräshoppssångare och kärrsångare. 
Flera av dessa arter finns även i andra delar av 
Stora vikens vassar och snår. 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Naturinventering, Stora viken & 
Äskekärr, Naturcentrum AB, 1996. 
Besökt 010502. 

8. Grusplaner och ungskog med tall och löv  
Vid det gamla smältverket söder om 
strandängarna har en bit av våtmarken delvis 
förstörts genom utfyllnad med sand. Den här 
sandutfyllnaden har sedan intagits av bl a tall 
och tillsammans med kvarvarorna av den forna 
vegetationen bildas en mosaik av öppna 
grusplaner, ung tallskog, lövvegetation och 
vassruggar. Detta har skapat en artificiell 
biotop för exempelvis mindre strandpipare 

(NT), som tidigare häckade med tre par här, 
men 2000 observerades ingen häckning. 
Troligen har även sydlig gråsiska funnit lokalen 
lämplig för reproduktion. Vid smältverket 
häckar också ett drillsnäppepar. 
Trots sin relativa fulhet är området trevligt att 
strosa runt. Tyvärr används det som soptipp och 
motorcrossbana vilket mängder av hjulspår 
vittnar om. Eftersom området är i en s k 
successionsfas riskerar det på sikt att växa igen 
och då också förlora sitt värde. 
Vid besöket observerades grå flugsnappare, 
rörsångare, sävsparv och holkhäckande starar. 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Naturinventering, Stora viken & 
Äskekärr, Naturcentrum AB, 1996. 
Fåglar på strandängar i Västra Götaland, 
Naturcentrum AB & Lst., 2000. Besöktes 
010502. Besökt 010502. 

9. Strandängar vid Stora viken  
Detta stora området av strandängar har 
avgörande betydelse för både flora och fauna. 
Värdet har höjts ytterligare de senare åren då 
betet har ökat efter en period av igenväxning. 
Över lag är dock betet relativt svagt och därför 
står tuvorna tätt. 
Närmast vägen består vegetationen av en 
mosaik av tuvtåtelfuktäng och gräs-
lågstarrfuktäng. Närmare älven övergår 
strandängen först i blötare partier med 
högstarräng och sedan i högvuxen vegetation 
med kaveldun och vass.  
Under vår och höst är strandängarna viktiga för 
många fågelarter som stannar och provianterar 
här. Dessutom är de betydelsefulla för alla 
häckande arter, däribland sydlig gulärla (NT), 
enkelbeckasin, tofsvipa, rödbena och även 
kornknarr (EN). Ofta ses brun kärrhök, som 
också häckar i vassarna, och tornfalk jagandes 
över området. Lokalen en av få platser i länet 
som skäggmes (NT) har funnit lämplig för 
häckning. Andra arter som har noterats i 
anknytning till strandängarna och dess vassar är 
vattenrall, härmsångare, näktergal, 
gräshoppssångare och kärrsångare.  
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Områdets topografi och hydrologiska karaktär 
gör att det är en mycket viktig lokal för grod- 
och kräldjur. Centralt i strandängen finns ett 
större lekvatten med flera hundra par av vanlig 
groda och det finns dessutom goda 
förutsättningar för etablering av salamandrar. 
Tidigare fanns här en stor snokpopulation (VU) 
men den försvann när vägen kom till. 
Tack vare den variation i biotoper som Stora 
viken uppvisar är områdets floran mycket 
utvecklad och artrik. En lista av de mer 
intressanta växterna innehåller vattenstånds 
(VU), vattenskräppa, rosenpilört, kärrsälting, 
vattenblink, dyblad, kalmus, kärrspira, 
nickskära, nålsäv, vattenaloe, blågrönt 
mannagräs, havssälting, kattfot, ävjebrodd, 
blankstarr, hästsvans, ekorrkorn, hamnsenap, 
rödmålla och fiskmålla. Störst koncentration av 
intressanta arter finns vid Denofakajens 
högstarräng, men även resten av området hyser 
många av de nämnda arterna. 
Insektslivet i Stora viken är lite studerat men 
noterats har arter som bred dyklöpare, 
strandängslöpare, grön sandjägare och en del 
jordlöpare. 
I norra delen av området, intill Nödinge 
småbåtshamn, ligger resterna av en gammal 
igenvuxen trädgård. Fruktträd, poppel och 
klibbal växer här och längs 
Hållsdammsbäckens utlopp har en alsumpskog 
bildats. Områdets karaktär gör det lämpligt för 
vattensalamandrar och ur insektslivet kan 
nämnas den sällsynta kortvingen Calodera 
uliginosa.  Hållsdammsbäcken är i sig också 
värdefull. Den utnyttjas nämligen som lekplats 
av både lax och öring. 
När området besöktes i maj noterades häger, 
enkelbeckasin, strandskata, rödbena, 
drillsnäppa, 1 par mindre strandpipare (NT), 
stenskvätta och ett otal ängspiplärkor och 
tofsvipor. 
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 

Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. Pers. 
komm. med Kåre Ström. Besökt 010502. 

10. Betad strandäng  
Norr om Nödinge ligger en lång smal 
strandängsremsa inklämd mellan älven och 
riksväg 45. Större delen av området är välbetat 
och hyser en fin flora och fågelfauna. Utmed 
älven övergår ängen på många ställen i vass. 
Längst i norr dominerar vassen i stort sett totalt. 
Vegetationen domineras av vasstarr, 
bredkaveldun, veketåg, älgört och jättegröe. I 
södra delen av området finns en liten 
tallbevuxen hällmarkskulle. Värt att nämna ur 
floran är vattenstånds (VU), vattenskräppa, 
sprängört, hästsvans, stor igelknopp, nålsäv, 
kalmus, skaftslamkrypa (VU), tretalig 
slamkrypa, dyblad, pilblad, rosenpilört, 
kransslinga och blomvass. Fåglar som noterats 
är bl a rödbena, buskskvätta, rosenfink, 
enkelbeckasin, gräshoppssångare, gulärla, 
tofsvipa samt häger. Fjädergälsnäckan 
trångnavla återfinns i området (F&F-reg. –97). 
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998 

11. Strandäng med intilliggande vassar och 
buskmark  

Den södra halvan av objektet består av en 
fuktig strandäng som betas av nötkreatur. I 
fältskiktet finner man jättegröe, vasstarr, 
veketåg, bredkaveldun och även växter som 
vattenstånds (VU), vattenskräppa, hästskräppa, 
pilblad, veksäv, nålsäv, samt igelknopp. 1933 
rapporterades att nordslamkrypa (VU) växte 
här (F&F–reg.) Idag häckar i alla fall gulärla 
här.  
Norr om strandängen finns ett relativt litet parti 
med vass, buskmark samt en del grov al och 
grönpil. Näktergal, buskskvätta och fiskande 
häger har observerats. Vid Nolbäcken har 
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övervintrande kungsfiskare (VU) noterats vissa 
år och vid det gamla stationsområdet växer 
backvial och vingvial. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998.  
Besökt 010502. 

12. Strandängar vid Äskekärr  
Strandängarna väster om järnvägen är en viktig 
biotop för många våtmarksberoende fåglar. 
Gulärla, enkelbeckasin, tofsvipa, 
skäggdopping, mindre strandpipare (NT), 
strandskata, rosenfink, kärrsångare, 
gräshoppssångare, tornfalk, brun kärrhök, 
buskskvätta, rödbena, drillsnäppa, sothöna och 
kornknarr (EN) har noterats. Under vår och 
höst är området dessutom en fin sträcklokal. 
De fuktiga ängarna hyser många intressanta 
växter, bl a vattenstånds (VU), vattenskräppa, 
kalmus, havssälting, vattenstäkra och dyblad. 
De vidsträckta vassarna består delvis av 
blomvass och har inslag av klibbal. 
Äskekärrsområdet är, med sin speciella 
landskapsstruktur, en mycket viktig lokal för 
grod- och kräldjur. Här finns populationer av 
vanlig groda, snok (VU), huggorm, skogsödla 
och åkergroda. För grod- och kräldjur har den 
annars så negativa järnvägen ett visst värde. 
Den erbjuder nämligen 
övervintringsmöjligheter för dessa djurgrupper. 
Hävden är måttlig i större delen av området och 
ett intensifierat bete, i synnerhet närmast älven, 
skulle påverka naturvärdena positivt. Längst i 
norr saknas hävd helt och hållet. 
Området besöktes i början på maj varvid brun 
kärrhök, ängspiplärka, tofsvipa, sånglärka, 
buskskvätta skådades. 
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 

 
Dok.: Göta älvs dalgång- översiktlig 
markanvändning, GR, 1976. Naturinventering, 
Stora viken & Äskekärr, Naturcentrum AB, 
1996. Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. Fåglar på 
strandängar i Västra Götaland, Naturcentrum 
AB & Lst., 2000. Besökt 010502. 

13. Hällmarker och gamla lövträd  
Vid gården Äskekärr finns några gamla lövträd 
som hyser en intressant lavflora och en del 
mossor. Några av de grova träden har dock 
fällts. Signalarterna guldlocksmossa, 
trädporella och grå punktlav samt de rödlistade 
arterna alléägglav (VU) och klosterlav (NT). 
I sluttningarna söder om gården finns andra 
intressanta lavarter på de öppna hällarna. Här 
finner man strutskinnlav (NT), kustskinnlav 
(NT), slanklav och styverlav. I gräsmarken 
växer kärlväxten vattenstånds (VU). 
 
Klass: 1 & 2 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998.  
Besökt 010502. 

14. Lövskog med lundpartier  
Strax norr om gården Äskekärr ligger ett större 
sammanhängande lövskogsområde med tät 
buskvegetation. Större delen består av 
triviallöv, ung ek och björk, men det 
förekommer också flera lundpartier med hassel, 
storrams, rödblära, lundstarr och skogsbingel. I 
dessa fuktigare partier finns även lavar som 
skriftlav, jaguarfläck och Haematomma 
elatinum. I sluttningen mot väst finns en rik 
fauna med flugsnappare, nötvecka, flera 
sångare, spillkråka och dessutom vanlig groda. 
 
Klass: 2 &3 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 
Besökt 010502. 
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15. Ädellövskog med lundflora  
Söder om gården Häljered finns en bäckravin 
med ädellövskog av grova almar och ask. 
Bäcken är kraftigt meandrande. Flera 
intressanta lavar har noterats härifrån, bl a 
alléägglav (VU), skuggkranslav, punktlav och 
lönnlav. Fältskiktet är frodigt med 
kvävegynnad lundvegetation av exempelvis 
hässleklocka, skogsbingel och lundarv. Alldeles 
vid bäcken finns ett gryt, tillhörande antingen 
grävling eller räv. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Trädklädda betesmarker 
av fennoskandisk typ. 9070 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 
Besökt 010502. 

16. Hedekskog med naturskogskaraktär  
Det här vackra området utgörs av en större 
bergsknalle som är bevuxen av framförallt 
medelgrov ek, men även små krattekar. De 
många lågorna, döda träden, hålträden och den 
rika förekomsten på mossa gör att skogen har 
en naturskogskaraktär. Ur kryptogamfloran kan 
nämnas trädporella, stor revmossa, rostfläck, 
glänsande rostfläck, gammelgranlav, korallav, 
mjölig knopplav, skriftlav och Haematomma 
elatinum. De fyra sistnämnda arterna indikerar 
äldre skog med stabil och hög luftfuktighet. 
Med sin närhet till strandområden är området 
också en viktig lokal för grod- och kräldjur. 
Vid besöket noterades häckande svart-vit 
flugsnappare. Området angränsar i öster till 
betesmarker och i söder övergår det i en 
lövskogshage. 
 
Klass: 2 (västra delen) 
           3 (östra delen) 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 
Besökt 010502. 

17. Igenväxande fuktängar  
En före detta åker som numera håller på att 
växa igen. Ett litet område hålls öppet för 
flygning med modellplan. Vid älven växer vass 
och en ridå av klibbal. Buskskvätta, rosenfink 
och kärrsångare har noterats. Om 
igenväxningen hindras genom t.ex. bete 
kommer naturvärdet att öka. I områdets södra 
del har vattenstånds (VU) noterats (F&F-reg. –
93). 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 
Besökt 010502. 

18. Grönån  
Grönån besitter ett högt naturvärde eftersom 
både lax och öring finns med höga tätheter och 
leker i ån. Dessutom förekommer den 
rödlistade arten havsnejonöga (EN). 
I närheten av järnvägsbron har kungsfiskare 
(VU) häckat på senare år och i ett buskage vid 
mynningen håller ofta kärrsångare och 
näktergal till. Vid besöket syntes inte någon av 
dessa arter till. 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 
Besökt 010502. 

19. Strandängsremsa  
Den norra delen av det här långsmala 
strandängsområdet är välbetad av nötkreatur. 
Här dominerar gräs-lågstarräng med krypven, 
kärrkavle och hundstarr. Mer högvuxen 
vegetation med älgört, tuvtåtel, ängsull, 
fackelblomster, videört och kråkklöver 
förekommer. Enligt Flora och fauna registret  
(-94) finns här vattenstånds (VU). Sjungande 
gräshoppssångare, häckande buskskvätta, och 
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jagande tornfalk, fiskgjuse och brun kärrhök 
har noterats. 
Områdets södra del är igenvuxet med vass och 
klibbal. 
 
Klass: 2 (norra delen) 
           3 (södra delen) 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. Södra delen 
besökt 010502. 

20. Vassar och strandskog  
Vid Båstorp finns vassar och strandskog nere 
vid älven. Skogen består av klen al, björk, vide 
och asksly. I strandkantens öppnare partier 
växer gåsört, ögontröst och ängsvädd. I norr 
återfinns vattenstånds (VU) och kalmus. Den 
vackra törnskatan häckar i området. Dammen 
och de stora mängderna sprängsten i norr ger 
landskapet en karaktär som lämpar sig för 
värmeberoende kräldjur. Skogsödla har noterats 
och området skulle också kunna vara intressant 
för huggorm, snok (VU), hasselsnok (VU) och 
salamandrar. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 

21. Smal strandskog  
Från Båstorp och ca. 4 km. norrut kantas Göta 
älv av en smal bård av vass och strandskog, 
bestående av klibbal, videbuskar, asp och 
grönpil. Delar av området är av betydelse för 
fågellivet och de vattensamlingar som bildas 
innanför strandskoningen kan vara av intresse 
för kräldjur. I den södra, lite bredare, delen har 
noterats härmsångare, sävsparv, sävsångare, 
rörsångare och brun kärrhök. På ett flertal 
lokaler i anslutning till området växer 
vattenstånds (VU) (F&F-reg. –94). 
 
Klass: 3 

 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998.  

22. Hajs sjö  
En knapp kilometer öster om Göta älv ligger 
Hajs sjö, som är väl värd att nämna i det här 
sammanhanget. Sjön  är en näringsrik, typisk 
slättsjö med breda vassbälten. Runtomkring 
ligger strandängar med svag hävd. Både floran 
och faunan är mycket rik i området. Bl a så 
växer här rödsäv, havssälting, kärrsälting, 
vattenstånds (VU), gåsört, dyblad, stor andmat, 
vattenskräppa, sprängört, kranslilja och 
trubbnate. Ur djurlivet är värt att nämna vanlig 
groda, snok, sötvattensnäckan Bithynia leachii  
samt många fågelarter, bl a rörsångare, 
sävsångare, kärrsångare, gulärla, tornfalk, 
ormvråk, fiskgjuse, häger, tofsvipa, brunand 
och trana. Vid besöket observerades 1 par brun 
kärrhök, sothöna och fisktärna. Dessutom var 
sången från sjöns grodor livlig.  
 
Klass: 1 
 
Natura 2000-naturtyp: Fuktängar med blåtåtel 
eller starr. 6410 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. Fåglar på 
strandängar i Västra Götaland, Naturcentrum 
AB & Lst., 2000. Besökt 010502. 

23. Hästhageberget  
Skogen, som domineras av tall, gran och björk 
samt har inslag av hassel och en, hyser ett rikt 
fågelliv. Man kan här skåda svartvit 
flugsnappare, trädgårdssångare, gärdsmyg och 
gök. I dammen nordväst om Hästhageberget 
växer bredkaveldun, gäddnate, gropnate, 
vattenstånds (VU) (F&F-reg. –94) och den 
sällsynta trubbnaten. Med sin närhet till Hajs 
sjö är skogsområdet betydelsefullt för grod- och 
kräldjur. Bland däggdjuren förekommer 
skogshare, räv och mård. Från bergshällarna i 
öster har man utmärkt vy över Hajs sjö. 
 
Klass: 2 
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Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 
Besökt 010502. 

24. Våtmark  
I anslutning till en skogsdunge, betesmark och 
odlad mark ligger ett litet igenvuxet kärr. 
Området erbjuder lekvatten för grodor och 

salamandrar. Med en liten restaureringsinsats 
skulle områdets värde höjas. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Naturinventering Göta älvs dalgång, Ale 
kommun, Naturcentrum AB, 1998. 
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Lilla Edets kommun 

1. Betesmark i bäckravin  
Vacker bäckravin som domineras av al och har 
ett litet inslag av ask och alm. Buskskiktet 
utgörs av hägg och hassel medan 
markvegetationen är av örttyp. Tidigare har en 
del av området betats men betet har idag 
upphört. På sina ställen hålls dock 
förbuskningen tillbaka  
m h a röjning.  Området gränsar i norr till en 
granplantering och ett hygge i nordöst. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Besökt 010529. 

2. Adolfs kulle  
Tidigare var den här bergshöjden dominerad av 
ek  men numera har unga granar och tallar tagit 
över. Dessutom är inslaget av en och lövsly 
stort. Fortfarande finns dock några mindre 
områden med ren ekskog. Lind och klippoxel 
(F&F-reg-93) har också lyckats växa upp här. 
Fältskiktet är av ört- och örtristyp och ur floran 
kan nämnas blåsippa, desmeknopp, kaprifol 
och vattenstånds (VU) vid älvkanten (F&F-reg-
93). Endast enstaka högstubbar, torrakor och 
boträd förekommer. I västra kanten finns en 
liten granplantering, i övrigt omgärdas kullen 
av åkermark och älven. 
Söder om Adolfs kulle ligger en liten höjd som 
är öppnare med ett lövdominerat trädskikt. Här 
finns också en stengärdesgård och en gammal 
husgrund. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Besökt 010521. 

3. Holmabergen  
Bergshöjd med torr hedekskog på höjden och 
en bit ned i sluttningarna, övergår längre ned i 
rikare ängsekskog. Förutom ek ingår även av 
tall, al, björk, ask och gran. Vid Göta älv 
förekommer en hel del fågelbärsträd. Hassel, 
hägg och enstaka olvon utgör buskskiktet. 

Tittar man runt sina fötter ser man att 
markskiktet är av ört- och ristyp samt att man 
kanske har trampat ned några blåsippor. I 
östsluttningen växer vätteros, dessutom är det 
möjligt att man hittar trolldruva (F&F-reg-94). 
Vid besökstillfället var en del av strandskogen 
översvämmad. 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ. 9160 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Besökt 010521. 

4. Torrbacksflora  
På bergskullen vid Hannebacken växer en fin 
torrängsflora med brudbröd, backlök, 
svartbräken och gaffelbräken samt hybriden 
mellan de två sistnämnda. Vid älven växer 
vattenstånds (VU) och blomvass. 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

5. Lövklädd bäckravin  
Bäckravinen, som skär genom 
jordbrukslandskap, är i huvudsak klädd med al 
och ask, men även alm, lönn, asp, björk, sälg 
och lärk förekommer. Buskskiktet som är tätt 
och artrikt består främst av hägg, men också av 
hassel, slån, rosa, syren, olvon, krusbär och 
druvfläder.  
Svalört, kirskål, vitsippa, liljekonvalj är några 
av de växter som utgör fältskiktet, vilket är 
relativt glest under de täta buskagen. Andra är 
gullbräcka, strutbräken och bäckbräsma. På 
andra sidan älven växer vattenstånds (VU) 
(F&F-reg-95). 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Besökt 010529. 
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6. Ädellövskog och betade ängar 
Vid foten av den höga öst och sydostvända 
bergsbranten vid Älvhem finns en mycket smal 
remsa av ädellövskog som domineras av lind, 
men har ett stort inslag av ek. Många av de 
grövre lindarna härbärgerar hålhäckande 
fågelarter under häckningstid. Buskskiktet 
utgörs av hägg, brakved, hassel, slån, m.m. I 
söder, där berget planar ut, växer ek utan annat 
inslag. Norra delen är gallrad och buskröjd. 
Under buskskiktat döljer sig en markvegetation 
av örttyp, bestående av bl.a. bergslok, humle, 
blåsippa, träjon, häckvicker, stinknäva, 
kaprifol, skogsbingel, sten-, lund- och 
strutbräken. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

7. Ädellövskog  
I en blockig bergssluttning ligger ett litet parti 
ädellövskog, dominerat av lind och alm med 
inslag av ek. Enstaka ask, björk och gran 
förekommer. Fältskiktet är av örttyp. Området 
är röjt och gallrat, och endast ett fåtal hålträd 
förekommer. Ned mot älven ligger betesängar 
som är välbetade och nötkreaturen betar även 
en bit upp i skogen. Ror man över till andra 
sidan älven finns chansen att beundra 
vattenstånds (VU)(F&F-reg-95). 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Besökt 010529. 

8. Ekskogsbryn  
Hela östsidan av de bergshöjder som ligger norr 
om Ballabo är kantad av en smal remsa av 
ekskog. Skogen har även ett litet inslag av 
björk, sälg, asp, al, rönn, gran och tall. Enstaka 
klena lågor och en del riktigt gamla högstubbar 
förekommer. Fältskiktet av frisk till torr låg-
örttyp samt örtristyp skuggas av buskar av 
framförallt hassel, men även brakved och hägg. 
Under de tätare delarna av hasselbuskarna är 

markvegetationen gles. I skogskanten finns ett 
dike med vide, björnbär och slånbuskar. Floran 
utgörs bl.a. av vitsippa, blåsippa, blåsuga, 
majsmörblomma, liljekonvalj och bergslok. 
 
Klass: 3 
 
Natura 2000-naturtyp: Ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ. 9160 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Besökt 010529. 

9. Delvis betad alskog  
Område dominerat av grova alar med mycket 
stort inslag av klen björk och enstaka asp, sälg 
och gran. Fältskikt av örttyp. Delar av området 
betas. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Besökt 010529. 

10. Bäckravin   
Vacker bäckravin som skär genom åkermark 
och främst är bevuxen med al. Närmare älven 
blir dock inslaget av andra trädarter större. 
Hägg och vide dominerar buskskiktet och 
fältskiktet är av örttyp. Vid mynningen är 
strandbrinkarna rasbenägna och några träd 
ligger nedrasade i vattnet. En bit upp finns 
resterna av vad som ser ut att vara ett gammalt 
dämme. Med sina lerbrinkar borde ravinen vara 
en möjlig lokal för kungsfiskare. Mindre 
hackspett (VU) har i alla fall observerats i 
området. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

11. Södstenarna  
Området består av en betad kulle som på 
höjden är bevuxen med gles, lågvuxen 
ekkrattskog och knotiga tallar. I 
södersluttningen står högre ek och björk. Öster  
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om husen finns en liten granplantering och norr 
därom en beteshage. Området är rikt på 
hällmarker och block. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Besökt 010529. 

12. Överbol  
Bergshöjder vars sluttningar är täckta av en 
ekdominerad blandskog. Förutom ek så växer 
här även tall, björk, gran samt några sälgar, 
askar och aspar. I öst är inslaget av björk större. 
Under buskskiktet av hassel och vide finns ett 
fältskikt av torr ristyp med visst inslag av 
blåsippa och stora mängder liljekonvalj på sina 
ställen. Lövbinda och lundslok har noterats, 
liksom mindre hackspett (VU).  
Området gränsar till industrier samt 
pappersbrukets fiberslamdeponi, vilket gör att 
det är svårtillgängligt för allmänheten. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Muntlig info. från Mikael Asplund. 
Besökt 010521. 

13. Aldominerad bäckravin  
Öster om gamla Trollhättanvägen är denna 
bäckravin mestadels klädd med tät vegetation 
och relativt grova träd. Här finns ett mindre 
askområde med ett konstgjort vattenfall och ett 
hagområde med bl.a. några grova bokar och 
ekar. I hagen finns även en del buskar av rosa. 
Fältskiktet är av frisk-fuktig örttyp. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

14. Bäckraviner  
Två bäckraviner som skurit sig ned i den 
omgivande åker- och betesmarken. Al 
förekommer rikligast men även ek, björk, sälg, 
ask och apel förekommer. Närmare älven blir  

ekinslaget större. Den södra ravinen betas av 
nötkreatur, vilket gör att buskskiktet av vide, 
hägg och hassel här är glesare och att alen är 
lägre. De två ravinerna utgör ett pedagogiskt 
exempel på hur bete påverkar vegetationen. 
Floran är på sina ställen intressant. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Besökt 010521. 

15. Åsen  
Bergsryggen är framförallt bevuxen med skog 
dominerad av ek, med inslag av gran, björk, 
tall, lind, lönn ask, asp och sälg. På höjden, där 
det även är vanligt med hällmarker, blir inslaget 
av tall större. Lind, lönn och ask växer mest i 
den norra delen. Går man för långt åt öster 
hamnar man antingen på ett hygge eller i en 
mörk skog av klen till medelgrov gran. 
Floran i lövskogen innehåller en del intressanta 
arter såsom kaprifol, hässlebrodd, rödblära och 
underviol.  
Har man öronen med sig på sin utflykt hit kan 
man höra skogsduva. 
Mellan bergsryggen och Göta älv ligger några 
fina anlagda våtmarker som är mycket 
intressanta. Vid besöket noterade huggorm och 
vattensalamander. I de översvämmade 
buskagen satt rörsångare och sjöng medan en 
ormvråk jagade över de omkringliggande 
markerna. I den större dammen noterades knipa 
och gräsand. Kanadagäss betade i närheten. 
Brunstarr, skogsstarr samt strutbräken skall 
växa vid dessa våtmarker. Lite längre norrut har 
skärmstarr noterats (F&F-reg-89). 
 
Klass: 2 
 
Natura 2000-naturtyp: Ek-avenbokskog av 
buskstjärnblomma-typ. 9160 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 
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16. Uttersåker 
Gården Uttersåker ligger på en bergsknalle vid 
älven. Gården omges av en stor ekhage, som 
domineras helt av grova ekar. Längs älven 
växer dock en bård av klibbal. Marken är torr 
till frisk och domineras av rödvenfriskäng. I 
floran ingår växter som jungfrulin, ängshavre, 
brudbröd, rödklint, darrgräs, ängsvädd och 
kransrams (F&F-reg-88). Berget går i dagen på 
några ställen. Hagen är välhävdad och 
ekbeståndet bildar ett mycket vackert inslag i 
älvlandskapet. I området finns odlingsrösen och 
en stensättningsliknande bildning. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Göta älvs dalgång- översiktlig 
markanvändning, GR, 1976. Ängar och hagar i 
Trollhättans och Lilla Edets kommuner, Lst., 
1996. 

17. Brattorpsån  
Brattorpsån har skurit sig djupt ned i det 
lätteroderade sedimentet och dalsidorna är 
sönderskurna av biflöden. Ädellövskog 
bekläder ravinen utmed ån och det är 
framförallt ask, alm och lönn som utgör 
träskiktet medan hassel dominerar i de lägre 
regionerna. Den bitvis ymniga floran består 
exempelvis av springkorn, lundstjärnblomma, 
kransrams, ormbär, skogsvicker, strutbräken, 
brudborste, hässleklocka, gullpudra, lundelm 
och rödblära. I mynningsområdet växer även 
vass, kaveldun, svärdslilja, strandklo, 
vattenskräppa, strätta och nattskatta. På en grov 
ek vid åkerkanten mot söder har noterats 
svamparna ekskivlav och laven Physconia 
perisidiosa. Andra lavar som har observerats är 
grå vårtlav, lönnlav, Anisomeridium 
nyssaegenum, Dimerella pineti, Pertusaria 
hymenea, P. Pupillaris, Pyrrhospora quernea 
och Trapelia corticola. 
Utmed ån häckar strömstare och forsärla. Bäver 
har observerats i ån (F&F-reg-93). 
Tidigare var hela området öppen som 
betesmark men numera hålls bara delar i hävd 
och därmed har en mosaik av skogsbeväxt och 
öppen mark skapats. 

 
Klass: 1 
 
Dok.: Göta älvs dalgång- översiktlig 
markanvändning, GR, 1976. Lövskogar i Lilla 
Edets kommun, Lst, 1989:4. Inventering av 
värdefulla skogsobjekt i Lilla Edets kommun, 
Naturcentrum, 1994. 

18. Borgåsen  
På sluttningarna av bergshöjden Borgåsen 
växer en ekdominerad lövskog. I östsluttningen 
och de norra delarna är inslaget av gran stort. I 
övrigt förekommer även björk, tall, sälg, al, 
asp, ask och apel. Området är delvis blockigt 
och har enstaka lågor och torrakor. Fältskiktet 
är av örttyp men övergår mot höjden i ristyp. I 
anslutning till området har kransslinga, 
hornsärv, springkorn, styvnate och 
strandveronika noterats (alla F&F-reg-89). 
I OSO finns en delvis igenvuxen hage. Vid en 
gammal husgrund växer äldre träd av 
varierande art.  
Längst i norr återfinns ett alkärr med antydan 
till socklar samt enstaka torrakor och lågor. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

19. Blandskog med ädellövinslag  
Strax söder om Fråstad aldominerad blandskog. 
Inslaget av ask är stort och även björk, ek, alm, 
gran, rönn och sälg förekommer. 
Markvegetationen är av fuktig till frisk låg-
örttyp. Södra delen är öppnare och här 
förekommer svalört, gullpudra, vitsippa, vårlök 
och geum. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

20. Bäckravin  
I den östra delen av Sollumsåns ravin kantas ån 
av urskogslik  lövskog med aldominans. Ett  
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litet inslag av ek, björk, sälg, gran och rönn 
finns också. Hägg utgör buskskiktet medan 
fältskiktet är av örttyp. I mynningsområdet 
skall förekomma vildbalsamin, strätta, 
nattskatta, kransrams och hässleklocka. Utmed 
åns sträckning har intressanta lavar som 
rostfläck, puderfläck (VU), liten sönderfallslav 
(VU), Calicium viride och C. lichenoides 
noterats. Ur fågelfaunan kan nämnas 
kungsfiskare (VU) och mindre hackspett (VU). 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Inventering av värdefulla skogsobjekt i 
Lilla Edets kommun, Naturcentrum, 1994. 

21. Valdalsbäcken  
Lövskogsklädd bäckravin med gläntor och 
öppnare ängspartier. Trädskitet utgörs 
framförallt av al, men inslag av ask samt lite 
ek, asp, sälg och björk finns också. Buskskiktet 
utgörs av  brakved, hägg och hassel. Under den 
sistnämnda har vitsippa och harsyra funnit det 
behagligt att växa. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

22. Ravinsystem 
Området där Slumpån och Brodalsbäcken 
mynnar i Göta älv bildar ett omfattande 
ravinsystem som med sin öppna omgivningar 
och skredärr utgör en mycket tilltalande 
landskapsbild. Vid Torpa, norr om 
mynningsområdet, finns ärr efter mycket 
omfattande djupskred. Delar av ravinen betas. 
Även om betesmarkerna till övervägande del är 
tydligt påverkade av gödsling återfinns enstaka 
botaniskt intressanta partier med bl.a. smörboll, 
backsmörblomma, backsmultron, gullviva och 
styvnate (F&F-reg-89). På den norra sidan har 
även arterna brunstarr, darrgräs, skånskt 
mannagräs och vattenskräppa dokumenterats. 
 
Klass: 2 

 
Dok.: Natur i Älvsborgs län, Lst, 1976. 
Naturvårdsplan, Trollhättans kommun, 1991. 
Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län, 
Lst., 1994:5. Ängar och hagar i Trollhättans 
och Lilla Edets kommuner, Lst., 1996. 

23. Bränneribäcken  
Djupt nedskuren bäckravin med alskog och 
ängsmark i jordbrukslandskap vid Göta älv. 
Trädskiktet är mestadels tätt men glesnar ned 
mot älven. Buskskiktet består av hägg och 
hassel. Fältskiktet är av frisk-fuktig låg- och 
hög-örttyp. Här och där förekommer rikligt 
med skogsbingel. Enstaka lågor och torrakor 
finns. Området var tidigare betat. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

24. Kuperad älvbrink  
Området utgörs av bäckraviner och brinkar ned 
mot Göta älv. En del av området är fortfarande 
i relativt god hävd och dessa områden kan 
karakteriseras som öppen hagmark med endast 
spridda träd. Däremellan finns dungar med al, 
asp, björk och ek. Buskar av en, slån, vide och 
rosen förekommer också. På de välhävdade 
ytorna kan man finna en flora med bl.a. 
brudbröd, ängshavre, backnejlika, ögontröst, 
gullviva, stagg  kambräken (F&F-reg-96). 
Rödklint är allmän på områden med svagare 
hävd. På skredområdena är floran störd men på 
stabilare ytor finner man ofta tuvtåtelfuktäng. 
Områdets norra del utgörs av en bäckravin med 
öppna kuperade sluttningar och med al och ask 
vid bäckfåran. Här växer exempelvis hundkex, 
älgört, brudbröd, midsommarblomster, hallon 
och gul svärdslilja. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Ängar och hagar i Trollhättans och 
Lilla Edets kommuner, Lst., 1996. 
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25. Stenarsröd 
I övre delen av sluttningen ned mot älven växer 
ställvis låg och knotig ek och tall. Bland 
hällmarken står enbuskar och fältskiktet är av 
torr ristyp. 
Längre ned i sluttningen finns ek-hasselskog 
med lite björk och gran samt enstaka al och 
sälg. Norrut blir skogen tätare, men i söder 
öppnar den upp och övergår i ängsmark med 
ekdungar.  
Utefter älven växer klen björk, asp, sälg, ask 
och alföryngring. 
Längst i söder har det under årtusenden bildats 
en bäckravin där medelgrov ask dominerar 
trädskiktet. Inslag av ek och al finns. Bitvis är 
det gott om lågor i ravinen. 
På sin picknick hit kan man finna svalört, 
vitsippa, smörboll, Jungfru Marie nycklar och 
mängder av skogsbingel. Dessutom får man 
kanske höra skogsduva. 1962 fann Lennart 
Fridén Nordstedts maskros i området (F&F-
reg). 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

26. Bäckravin och brinkar 
Utmed bäcken i det stora och trädfattiga 
ravinsystemet växer spridda alar och några 
solitära granar. Det svagt utvecklade 
buskskiktet domineras av nypon med inslag av 
alsly och en. På den starkt sluttande, 
tuvtåteldominerade, marken finns flera spår av 
skred. På ravinens botten breder hög-örtfuktäng 
ut sig och högt upp på sidorna finns 
torrängsfragment.  
Igenväxningen har inte gått särskilt långt trots 
att området inte hävdats de senare åren, men 
om betet skulle återupptas skulle säkert många 
hävdgynnade arter återkomma. Bland de som 
finns kvar är stagg, brudbröd, och jungfrulin 
värda att nämna. 

 
Klass: 3 
 
Dok.: Ängar och hagar i Trollhättans och Lilla 
Edets kommuner, Lst., 1996. 

27. Intagan 
Området utgörs av en kuperad sluttning med ett 
glest trädskikt av ädellövträd i dungar och en 
smal älvbrink med ett tätare trädskikt av 
triviallöv. 
Utmed älven är det framförallt asp, sälg, al och 
björk som växer. I sluttningen från vägen ned 
mot älven är inslaget av ädellöv större, främst 
ek men även ask och lind. Buskskiktet består av 
vide, rosenbuskar och stora hagtornsbuskar. I 
fältskiktet, som är av frisk hög-örttyp, växer  
hundkex, hallon, nässlor, tistlar, m.m. 
Tillsammans med de angränsande 
skredområdet från 1648 utgör landskapet ett 
mycket vackert inslag i naturen. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. 

28. Hagmark 
Angränsande till naturreservatet Åkerström 
ligger denna beteshage som till hälften är 
beväxt med framförallt ek, men även al, björk 
och apel är vanliga. Marken sluttar starkt och 
ravinsidorna är torra högst upp, men blir 
fuktigare och fuktigare närmare dalbotten. 
Tuvtåtelfuktäng är den vanligaste 
vegetationstypen, men man finner även 
rödvensfriskäng och små ytor av 
fårsvingeltorräng. 
Området betas av häst och är välhävdat. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Lövskogar i Lilla Edets kommun, Lst, 
1989:4. Ängar och hagar i Trollhättans och 
Lilla Edets kommuner, Lst., 1996. 

 
 
 













 



 44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trollhättans kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 45

Trollhättans kommun 

1. Lövskog och hällmark  
Området utgörs av lövskogsbeklädda 
bergskanter och barrskogstäckta bergskullar. 
Från den högsta punkten har man en bedårande 
utsikt över det omgivande landskapet. 
Uppe på kullarna växer hällmarkstallskog och 
mellan hällmarkerna finns blandskog med 
mycket asp. 
I de lägre belägna delarna i söder återfinns 
betad ekskog som tidigare varit hagmark men 
nu har ett relativt tätt trädskikt. 
I området har noterats intressanta arter som 
desmeknopp, gullviva, hässlebrodd, lundarv, 
skärmstarr, vätteros och vattenskräppa. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturvårdsplan, Trollhättans kommun, 
1991. 

2. Bergsbranter och bäckraviner 
Området karakteriseras av hällmarker, branta 
bergssluttningar och några bäckraviner. 
Högst uppe på berget finns hällmarker med 
grova vindpinade tallar och aspar. Vissa av 
asparna är rika på hål. Här uppifrån är vyn över 
det omgivande älvlandskapet imponerande. 
I området finns lövskogsrikbarrnaturskog, rik 
på dör ved. På de ställen där bergssluttningen 
inte är alltför brant täcks den av lövskog. På de 
högre partierna finns hedekskog med 
fårsvingel- och ljungdominerat fältskikt. Det är 
dock bäckravinen i områdets södra del som 
tilldrar sig störst biologiskt intresse. Här 
domineras skogen av grov klibbal, ek och ask. 
Buskskiktet utgörs av lövsly och en del hassel, 
vildapel och hagtorn. En mindre granplantering 
finns också i närheten. Den friska marken 
karakteriseras av ormbär, skogsbingel, 
nejlikrot, stinksyska och brännässla. 
Våraspekten kännetecknas av gullpudra, 
svalört, skogssäv, gul svärdslilja och 
blekbalsamin. Noterats har även rankstarr, 
skogsbräsma, vattenskräppa, lunglav, 
skärmstarr, springkorn, ävjebrodd och 
trolldruva (de fyra sista enligt F&F-reg.-86). 

Inom detta ädellöv- och aldominerade område 
finns också några öppna, betade hagmarker. 
Utmed älven växer i stort sett bara klibbal. 
Vissa av träden är grova och har välutvecklade 
socklar. 
I anslutning till de höga bergskullarna finns 
branta stup och i ett av dessa finns en 
fågelboplats. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturvårdsplan, Trollhättans kommun, 
1991. Info. från Miljökontoret Trollhättan. 
Skogens pärlor, Skogsvårdsstyrelsen. 

3. Lövskogsklädd sluttning  
Precis som område 2 består det här området av 
en bergshöjd med en sluttning ned mot Göta 
älv. Det sägs att samtliga i Trollhättan 
vildväxande trädslag finns representerade här i 
Älvaboskogen. På de högst belägna delarna 
växer i alla fall trivial blandskog i anslutning 
till hällmarkerna. I sluttningarna, nedanför 
branten, återfinns ädellövskog med alm, ask, al, 
asp, blodbok, lönn, lind, sälg och oxel. Hassel, 
enbuskar och lövsly står för huvuddelen av 
buskskiktet, men även skogstry, idegran, 
måbär, skogskornell och parktry ingår. 
Fältskiktet är mestadels rikt och karaktärsarter 
är skogsbingel, ormbär, hundäxing och 
brännässla. Ur floran i övrigt är värt att nämna 
tvåblad, blåsippa, lundslok, skärmstarr, 
rankstarr, vattenskräppa, skogsbräsma, 
ävjebrodd, skogskornell och vätteros. I band- 
och barrskogen på höjden har ådrig torsklav 
noterats. 
Vid älven växer en ridå av klibbal med ett 
fältskikt av fuktig ängstyp. 
Av intresse är att  området hyser åtminstone 26 
arter av sniglar och snäckor, däribland 
Oxychilus cellarius.  
I området finns en gammal stengärdesgård som 
avdelar barr- och lövskogsdelen. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturvårdsplan, Trollhättans kommun, 
1991. 
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4. Branta kuperade älvstränder  
Området  utgörs till större del av betad hagmark 
i ett mycket omväxlande landskap. Här finns 
branter, nipbildningar, färska och äldre skredärr 
samt mindre bäckraviner. I söder gränsar 
området mot barrskog. I svackor och raviner 
växer mest klibbal medan övriga delar  
domineras av spridda förekomster av björk, 
ask, rönn och sälg. Längs stranden och 
fuktigare stråk förekommer klibbal, enstaka 
vildaplar och grövre ekar. Hela sträckan utmed 
älven är strandskonad. Buskskiktet utgörs av 
hassel, hägg, en, nypon, slån och hagtorn. 
Fältskiktet är av frisk ängstyp med övergång 
mot en mer hedartad variant på tunnare jordar. 
Floran är rik och innehåller bl.a. darrgräs, 
hässleklocka, jungfrulin, kattfot, lundarv, 
rankstarr, skärmstarr, hirsstarr, skogsbingel, 
skogsbräsma, smörboll, storrams, sylört, 
tandrot, vattenskräppa, vårärt, vätteros, 
springkorn (F&F-reg.-87) och ävjebrodd. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturvårdsplan, Trollhättans kommun, 
1991. Ängar och hagar i Trollhättans och Lilla 
Edets kommuner, Lst, 1996:2. 

5. Betesmarker vid Åkerström 
Området är naturreservat och består av 
småkuperade betesmarkerna, som är väl 
avgränsat av vägen i väster, älven i öster samt 
Nyckelbergets brant i norr. Området får sin 
karaktär av flera bäckraviner, skredärr och 
bergsryggar. Grov ek och björk med inslag av 
lind, alm, ask, sälg, vildapel och rönn utgör 
trädskiktet. Därunder växer buskar av slån, en, 
brakved, hassel och nypon. Fältskikt av frisk-
fuktig ängstyp. I våraspekten finns 
desmeknopp, blåsippa och väteros. Enligt Flora 
& Fauna registret har även vippärt (-90), kattfot 
(-87), grå skinnlav (-88) samt svamparna gul 
strävsopp (-84), sommarsopp (-84) och 
bronssopp (-85). 
Området är delvis betat men inte tillräckligt för 
att hindra viss igenväxning. 
I norr finns en gammal fångstgrop. 
 

Klass: 2 
 
Dok.: Ängar och hagar i Trollhättans och Lilla 
Edets kommuner, Lst, 1996:2. Info. från 
Miljökontoret Trollhättan. 

6. Källkärr och alsumpskog  
Området består av en ung alsumpskog och ett 
angränsande källkärr strax öster om Olofsdal. 
Utmed bäcken som rinner genom kärret ned 
mot älven växer en frodig granskog med 
mossiga lågor. I kärret syns kraftig 
järnockrautfällning. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

7. Hällmarkstallskog  
Ovanför branten finns en ås med hällmarker. 
De slipade berghällarna och de knotiga gamla 
tallarna ger naturen här ett särpräglat 
trollskogsutseende. Utsikten över nejden är 
mäktig och inom området finns en fornborg. 
Fältskiktet är trivialt med blåbärsris, ljung och 
lingon. En del intressanta lavar har noterats, 
bl.a. mjölig knopplav, barkkornlav, barktrapelia  
och Xanthoparmelia muschetii. 
Söder om vägen till Olofsdal finns en 
spännande jättegryta. 
 
Klass: 2-3 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

8. Öppen hällmark  
I sluttningar nedanför huset i Olofsdal finns 
branta öppna hällmarker med enstaka ekar och 
lönnar vände i klippskrevorna. Möjligen har 
området använts för bete tidigare. Många av 
bergshällarna är översilade och därför täckta av 
humusskikt. och tjocka mosslager, bestående av 
bl.a. kakmossa, pösmossa och 
kopparnickmossa. De sällsynta lavarna torsklav 
och strutskinnlav (NT) har påträffats. 
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Klass: 1 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

9. Granskog med hällmark  
NO om Olofsdal återfinns en granskog med en 
del hällmarksgläntor. På marken växer 
lopplumer och på träden finns gott om 
gammelgranlav. Även laven Xylographa 
vitiligo har noterats. På småasparna som finns i 
en hällmarksglänta nära Olofsdal växer den lilla 
knappnålslaven osepterad kvistspik. Dess 
förekomst möjliggörs troligen av den fuktighet 
som älvdimmorna bidrar med. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

10. Ädellövskog  
I några  små raviner och branter återfinns fuktig 
ädellövskog med naturskogskaraktär, som den 
får av döda träd, mossbelupna lågor och 
översilade klippbranter. Dessutom förekommer 
grova ekar. I branterna växer krattlindskog, 
vilket utgör en god biotop för mollusker. I 
området har laven osepterad kvistspik noterats. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

11. Örtrik granskog med hälmarksinslag  
Den branta sluttningen ned mot älven är 
bevuxen med barrskog men här och var finns 
gläntor med hällmarker, vilka i de västligaste 
delarna sluttar brant och är lav- och mosstäckta. 
I söder växer ett parti med ängsartad granskog 
som har stort inslag av hassel. Här finns små 
källdråg och en fuktig översilad bergsbrant. 
Fältskiktet domineras av piprör. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

12. Blandlövskog och örtrik granskog  
Området användes tidigare för tegelbruk, vilket 
också slagghögar, gropar m.m. vittnar om. 
Numera finns här en tät ung blandskog med 
klibbal, björk, asp, gran, tall, hägg, alm och 
rönn. Markvegetationen består mest av 
ruderatväxter som hallon, vårfryle, kruståtel 
och harsyra. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

13. Trång bäckravin  
Där Ryrbäcken rinner fram har det bildats en 
smal ravin med lundartad vegetation av klibbal, 
asp, hassel, olvon och ädla lövträd. Många 
mossbevuxna träd ligger utspridda och även 
klippbranten är mosstäckt. Vid Holmebron 
bildar bäcken ett mindre vattenfall. Här står 
några grova ekar som missgynnas av de 
uppväxande granarna. Under bron mynnar ett 
illaluktande avlopp. 
I ravinens västsluttning växer en gles 
ängsgranskog med gamla grova granar. 
Gammelgranlav förekommer rikligt i beståndet. 
Längst i norr stöter man på en ung lövskog med 
asp och en gammal lönn. Laven glänsande 
rostfläck växer på asp här. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

14. Öppen hällmarksbrant och blandskog  
I sluttningen ned mot nedre slussarna växer 
blandskog med tall och ek, varav vissa är 
vidkroniga. Fältskiktet är av fattig hedtyp med 
kruståtel, häckvicker, blåbär och stensöta. 
Partier med inslag av ädla lövträd förekommer 
och dessa hyser ett något rikare fältskikt med 
t.ex. skogssallat. I väster finns en 
hällmarksbrant som är glest bevuxen med tall, 
gran, rönn och björk. 
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Klass: 3 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

15. Varierande parkmiljö  
De gamla slussarna omgärdas av en 
omväxlande parkmiljö med gräsmattor, 
rabatter, solitära lövträd och alléer av alm, lind, 
ask och kastanj. Lavar som sotlav, lönnlav och 
Caloplaca chlorina har noterats på alléträden. 
En stor sparbanksek återfinns också i området. 
På slussbottnarna och på blottad lerjord vid 
dammen växer en frodig och rik 
vattenvegetation med bl.a. svalting, 
sumpförgätmigej, rosendunört, kärrdunört, 
sumpfräne, nålsäv, vägtåg, tiggarranunkel, 
nickskära och pilblad. 
I skogsbryn och busksnår växer styvfibbla, 
piggstarr och gullhavre. 
Letar man i skrevor i slussmurarna och i branter 
hittar man kanske vit fetknopp, berggröe, 
stenbräken, gaffelbräken och svartbräken. På 
några hällmarker och branter som översilats av 
näringsrikt humöst vatten har sällsynta och 
hotade lavar påträffats. I den sydligaste delen 
växer t.ex. gott om slanklav och även flikig 
skinnlav samt kustskinnlav (NT). I klippbranten 
ovan 1800 års slussar växer även traslav, 
medan strutskinnlav (NT) förekommer på en 
liten klippbrant i en trädgård ovanför 1800 års 
slussar. Från området har även skuggkranslav 
rapporterats (F&F-reg.-95). 
Troligen häckar forsärla i området, dessutom 
har även förrymd rostand skådats. 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

16. Ängsekskog med granpartier  
Större delen av området består av ek- och 
hasselskog av naturskogskaraktär med döda 
träd och lågor. Troligtvis har området tidigare 
varit betat och en stenmur löper genom skogen. 
I öster är skogen glesare och något mer välskött 

Ett starkt bestånd av tandrot samt liljekonvalj 
och stinksyska har dokumenterats. 
I de västra delarna finns ett parti planterad 
granskog och i sydväst växer gammal mossrik 
granskog i en ravin. Strax söder om denna finns 
hällmarker och branter med tall, ek och björk i 
närheten av älven. 
 
Klass: 2 (lövskogen) 
           3 (granskogen) 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

17. Ruderatmarker  
Älvstranden bär spår efter avslutade och 
pågående aktiviteter och här finns numera 
ruderatmark med spridda planterade lövträd, 
bl.a. kastanj och ek. I anknytning till 
vattenlinjen växer karakteristiska vattenväxter 
som sprängört, vattenskräppa och pilblad. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

18. Öppen hagmark  
I sluttningarna ner mot dammen samt vi d 
gården Åker finns öppna betade hagmarker som 
med sina glest stående träd och alléer utgör en 
viktig biotop för många trädlevande 
kryptogamer. Lavarna gul porlav och 
hagelporlav har noterats, vilket även svampen 
oxtungsvamp (NT) har gjorts. Den lilla 
märkliga svampen strimmig brödkorgssvamp 
växer på marken i en ekdunge. Den sällsynta 
stäppröksvampen (VU) skall enligt uppgift 
också förekomma. 
Kvävegödsling har gjort floran trivial med arter 
som knylhavre, ängskavle och hundäxing. 
Trubbhagtorn, nyponros, hartsros och slån 
utgör buskskiktet. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 
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19. Gammal ekhage  
Nordväst om gården Åker finns en igenväxande 
ekhage som tidigare varit betad. Även om 
ängskaraktären börjat försvinna finns 
fortfarande en del av ängsfloran kvar. T.ex. så 
växer här blåklocka, svinrot, ängsvädd, 
hagfibbla, stor blåklocka och ett litet bestånd 
brudbröd som tyvärr håller på att kvävas av 
bredbladiga gräs. 
Området närmast älven är ganska öppet och har 
med sina grova ekar och hasselbuskage en viss 
ängskaraktär. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

20. Välvårdad granskog och hällmarker  
I sluttningarna ned mot älven finns en 
välgallrad, pelarsallik, högvuxen, örtrik 
granskog som närmare älven övergår i 
hällmarker och strandhällar. I skogen 
förekommer träjon, lundbräken, skogsbräken, 
örnbräken, blåbärsris, kruståtel, skogssallat, 
skogsfibbla, ängsfryle och skogsstjärna. Hassel 
finns i buskskiktet. 
Det glesa trädskiktet vid älven består av ek, tall, 
björk, gran, alm, m.m. Häggmispel, en, sälg, 
hartsros och rönn utgör buskskiktet. I den här 
terrängen finner man kärleksört, skogsfibbla, 
bergglim, skogssallat och stinknäva. I ett litet 
fuktdråg har grönvit nattviol noterats.  
Genom området löper promenadstråket 
”Kärlekens stig” från Gamle Dal´n till 
hängbron. Vid hängbron syns rester av Elvius 
sluss, en av Polhems ofullbordade slussar. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7.  

21. Barrskog  
Variationsrik gran- och tallskog med antydan 
till naturskogskaraktär. Gläntor, småkärr och 
branter förekommer. Floran består bl.a. av 
skogskovall, ängskovall, lingon, blodrot, 

blåbär, backtimjan och ormbunkar. Rönn, en , 
häggmispel och hassel utgör buskskiktet.  
I området häckar spillkråka och även tofsmes 
har noterats. Det finns också ett grävlinggryt i 
sydöstra delen. 
 
 Klass: 2 (sydöstra delen) 
            3 (resten) 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

22. Åkermark med lövdungar och damm  
De åkermarker som håller på att växa igen 
hyser en flora av tuvtåtel, gulvial, älggräs, 
hundäxing, gullhavre och rödklint. Insprängd 
bland åkrarna ligger en damm som bl.a. är 
reproduktionslokal för åkergroda. Runt 
dammen växer veketåg, vasstarr, skogssäv, 
blåstarr, stor igelknopp och kaveldun. 
Dessutom omges dammen av gles ädellövskog. 
Vägen i väster kantas av en stenmur och längs 
vägen växer liljekonvalj, nässelklocka, stor 
blåklocka, glansnäva och i närheten har lavarna 
glänsande rostfläck, gul porlav, buskmjöllav, 
slanklav, bårdlav, fjällig filtlav, krusig filtlav 
och styverlav noterats. 
I söder rinner en bäck vars ravin är tämligen 
tätvuxen av gran, klibbal, asp, ask, ek och björk 
i det nedre loppet. Längre uppströms verkar det 
som om bäckravinen har betats nyligen. Utmed 
bäcken finner man gullpudra, skogsviol, 
harsyra och diverse ormbunkar. 
Söder om bäckravinen växer en gles lövskog 
utmed stranden. Skalbaggarna Agonum 
piceum, Dromius linearis och Reichenbachia 
juncorum trivs i den här miljön. 
 
Klass: 3 (åkermarken) 
           2 (resten) 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

23. Igenvuxen hage  
Utmed sluttningen ned mot stranden finns en 
igenvuxen ekhage. I marknivå hittar man 
växterna skogsklöver, häckvicker, 
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humleblomster, midsommarblomster, stor 
blåklocka, hagfibbla, tandrot, kattfot och 
skogsbräsma (de tre sista enligt F&F-reg.-86,-
87 resp. -87). I strandkanten växer skånskt 
mannagräs. Ur lavutbudet kan nämnas 
gulpulvrad spiklav, glänsande rostfläck, gul 
porlav, snöbollslav, Turners örnlav och 
Arthonia mediella. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

24. Hög-örtfuktäng 
Större delen av området består av  öppen 
kultiverad, igenväxande betesmark med hög-
örtfuktäng. Älggräs, midsommarblomster, 
sibirisk björnloka, småborre, uppländsk vallört 
och brudbröd ingår i fältskiktet. Vid älven 
växer almar och dessutom kalmus i 
strandkanten. I söder finns en igenväxande tomt 
med bl.a. skånskt mannagräs, vattenskräppa 
och pilblad. 
Norr om hög-örtfuktängen finns ett gammalt 
hygge där ett antal grova ekar, några björkar 
och enstaka bok. Ett ormvråksbo ligger i 
närheten. 
Området begränsas i nordväst av en gammal 
körväg som i sin närhet hyser stagg, gråfibbla 
och äkta johannesört. 
Vid herrgården växer några hamlade gamla 
askar. På dessa har Turners örnlav och grå 
punktlav noterats. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

25. Bäckravin och ädellövskog  
I anknytning till bäckravinen växer dels 
alsumpskog och örtrik högstammig granskog. I 
den senare hittar man  exempelvis blekbalsamin 
(rikligt), harsyra, springkorn, bäckbräsma, 
ängsfräken, skogssallat, jordreva och gullpudra. 
Den näringsrika marken i alsumpskogen täcks 
till större delen av blekbalsamin och nässlor, 

men även springkorn, gullpudra, 
revsmörblomma och kärrfibbla förekommer. 
Strax norr om bäcken finns en smal bård av 
vidkroniga ekar tillsammans med klibbal, lönn, 
alm och lind. Troligen har området tidigare 
betats. Svinrot, lundelm och skogsbräsma ingår 
i fältskiktet.  
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

26. Blandskog och granskog  
Strax norr om Talbo finns branter och örtrik 
granskog utmed älven. Här finns också ett visst 
lövinslag, t.ex. vidkroniga ekar, samt några 
torrträd och hålträd. Terrängen är varierad och i 
en fuktig ravin förekommer stinksyska, 
skogsbräsma, vispstarr och skogssallat. 
Följer man stigen upp efter älven stöter man på 
en grillplats (dock inte iordningsställd) det 
växer hartsros, sandlök, backlök och kärleksört 
i närheten av. Fortsätter man ytterligare en bit 
kommer man in i en blandskog av lind, sälg, 
rönn, björk, klibbal, gran, tall, alm, ek, 
druvfläder, hartsros och häggmispel. Får man 
ingen fisk vid någon av de fina fiskeplatserna är 
det i alla fall trevligt att vila ögonen på den fina 
floran. Här växer bl.a. lundelm, harklöver, 
kungsmynta, sandnarv och vanlig johannesört.  
På de partier som utgörs av gammalt 
fyllnadsmaterial växer enhetlig skog av gran, 
tall och björk. Klotpyrola, björkpyrola och 
flenört har noterats. Utmed stigen växer 
parkgröe och backvial. 
Nordöst om grillplatsen finns högstammig 
granskog med inslag av lövträd. På några ekar 
ovan bergsbranten växer lavarna Bacidia sp. 
och Pertusaria hymenea. 
I Flora & Fauna registret finns klumpticka 
noterat 1994. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 
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27. Barrträdsdominerad skog  
Området är kuperat med en del branter och 
består mest av barrskog med inslag av lövträd, 
bl.a. ek. Partier som domineras av lövskog, 
framförallt av ek, ask, klibbal, björk och sälg, 
finns också. Norra delen har viss 
naturskogsprägel med relativt många lågor och 
torrakor. Vid Kopparklintens utsiktsplats finns 
hällmarker med harklöver, kungsmynta, m.m. 
Ur floran kan nämnas skogssallat, teveronika, 
smultron, tuvtåtel, kruståtel, blåklocka, 
häggmispel. 
Inom området ligger en fornborg. 
 
Klass: 2 (i norr) 
           3 (resten) 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

28. Bergsbrant  
Göta älvs västra strand utgörs här av en hög 
brant med gamla granar, grova ekar och en del 
öppna rasmarker. Området utgör en viktig 
naturtyp för fåglar och även för lavar och 
svampar. Bl.a. så finns här västlig knotterlav, 
buskmjöllav, groplav och svampen 
ringmusseron. Den förstnämnda har kanske här 
sin enda svenska växtlokal.  
Vid bäcken strax norr om hängbron växer 
slanklav, sipperlav, bäcklav, sköldfilterlav, 
Ropalospora viridis och Mycoblastus sterilis. 
Här växer även lundbräsma, hesperis, bergrör, 
rockentrav, vispstarr, snärjmåra och stenros. 
Nedanför branten i söder finns en ensidig 
granskog som hyser lundskafting, lundelm, äkta 
johannesört, backlök, jordreva, vispstarr, 
svartbräken och gaffelbräken. Väster om 
hängbron påträffas hybriden mellan de två 
sistnämnda. 
Centralt på branten återfinns slanklav, fjällig 
filtlav och sköldfiltlav på en översilad häll. På 
en grov ek växer oxtungsvamp och rostfläck. 
På de mycket grova ekarna strax nedströms 
Kopparklinten har noterats gammelgranlav, 
rostfläck, glänsande rostfläck, kraterporlav, 
grynig lundlav, snöbollslav och Lepraria 
lobificans. Lönnlav växer på en alm.  

Lundslok, lundskafting, lundelm, murgröna 
(F&F-reg.-94), hartsros, hasselbuskar, 
vildkaprifol ingår också i områdets flora. På 
andra sidan älven har kranssalvia och kattmynta 
noterats, den senare någon gång på 1800-talet 
(F&F-reg.). 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

29. Blandskog och rasbranter  
I de branta sluttningarna söder om Oskarsbros 
finns hällmarker, rasbranter och en del 
lundartad lövskog. Med sina många döda träd 
och knotiga tallar har skogen viss 
naturskogskaraktär. De flesta av 
Trollhättetraktens vildlevande trädslag växer 
här, bl.a. alm, ask, lönn, lind, asp, rönn, björk 
och bok. Nyponros, stenros och häggmispel 
finns i buskskiktet.  
I klippbranterna påträffas en smått otrolig 
mängd örter t.ex. harklöver, kungsmynta, vit 
fetknopp, svartbräken, gaffelbräken, sandnarv, 
äkta johannesört, stor blåklocka, skogssallat, 
blekbalsamin, flenört, stinksyska, kungsljus, 
piggstarr, backlök, flockfibbla, klofibbla, 
vispstarr, bergjohannesört, lundbräsma, 
rödkörvel, rockentrav, glasnäva och den giftiga 
jättelokan. Insekten svartfläckig högstjärt har 
påträffats tvärs över älven (F&F-reg.-94). 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

30. Forngården med omgivning  
Området utgörs i öster av rasbranter och branta 
klippstup som störtar ned mot fallfåran. Här 
växer mossor och lavar på bergsytorna samt 
rockentrav, kungsmynta och murgröna i 
skrevorna. Knotiga ekar och andra träd hänger 
med sina kronor ut över branten. 
Vid Forngården finns en naturpark med bl.a. 
syren, häckberberis och pimpinellros. På 
stugtaken växer stinknäva, blekbalsamin och 
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åkerbinda. I sluttningen nedanför huset finns en 
välgallrad skog och på en kulle ligger ett 
bronsåldersröse, omgivet av gamla ekar. 
I områdets nordvästra hörn finns en heterogen 
blandskog av gran, tall, björk, lönn, rönn, ek, 
hägg och alm. Tyvärr har en ogenomtänkt 
röjning genomförts här, vilket medfört att all 
undervegetation tagits bort (vid inventeringen –
95). 
Centralt finns ett parti högvuxen, mäktig och 
troligen planterad granskog. Här hittar man 
också inslag av unga ekar, oxlar, rönnar, lönnar 
och bokar. 
Angränsande till bebyggelsen finns några 
hällmarkskullar och småbranter med 
uppväxande ädellövträd. 
Stor del av områdets södra halva utgörs av en 
gles, relativt ung skog med ek, tall och gran. 
Markskiktet består av skogsmossor, kruståtel, 
stensöta, ljung, m.m., medan buskskiktet är av 
rönn, häggmispel, sälg, ek, oxel och lönn. 
Blomkålssvamp har noterats på tallrot. 
Vid de närliggande Trollhättefallen skådades en 
berguv 1997 (F&F-reg.) 
 
Klass: 2 (rasbranterna) 
           3 (resten) 
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. 

31. Stallbacken  
Utanför Stallbackas industriområde vidgar sig 
älven och det näringsrika vattnet rinner förbi ett 
antal öar. Stallbackaön är en konstgjord, 
långsmal ö som domineras av lövskog 
sammansatt av ek, sälg, lind, lönn, alm och asp. 
På den norra delen finns en allé av ekar. Här 
växer även vänderot, besksöta, jättegröe, 
strätta, grusstarr, grenrör, tvåblad (F&F-reg.-
89) och flenört. I buskskiktet märks olvon, 
snöbär, knäckepil och vinbär. Den södra delen 
hyser tibast, svamparna röd ekkremla och 
sälgticka, samt vinbärssnäcka. 

Långön består av hällmark och tallskog med 
inslag av gran, ek, rönn, oxel och björk. På 
hällmarkerna finner man vit fetknopp, sandtrav, 
kärleksört och bergglim. Rikligt med 
grönpyrola förekommer i skogen och även 
fyrflikig jordstjärna (NT), som är en svamp, har 
påträffats. 
På Slottssön finns ruiner av det slott som 
Magnus Erikssons son Håkan lät bygga för 
över 500 år sedan. Av botaniskt intresse är 
nattviol, frossört, knylhavre, tibast och akleja. 
Ljungön domineras av barrskog men är p.g.a. 
ris och stammar från avverkning 
svårframkomlig. Noterats har i alla fall storgröe 
(F&F-reg.-89) 
Grötholmen, Bocken och Kolön domineras av  
lövträd och här förekommer nattviol, 
strandveronika, gökärt, tibast och tvåblad. 
Även Lövön, som är den största ön, är 
lövskogsdominerad. I trädskiktet finns inslag av 
balsampoppel och på marken finns tibast och 
vårärt. 
Området som helhet är en viktig fågelbiotop, 
inte minst på vintern då övervintrande 
sjöfåglar, som sångsvan, slaskrake (NT), och 
gäss, nyttjar dessa öppna vatten  istället för det 
frusna i Hullsjön. 
Om sommaren häckar skäggdopping, knölsvan, 
rörhöna, sävsångare, rörsångare, näktergal, 
kärrsångare och gräshoppssångare. Utmed 
västra älvstranden finns viktiga strandängar där 
enkelbeckasin, tofsvipa, sävsparv, gulärla och 
ängspiplärka håller till. När ett befintligt 
köpcenter nu skall utvidga kommer tyvärr 
strandängarnas areal att minska. I närheten 
finns även backsvala och mindre strandpipare 
(NT). 1960 noterade Lennart Fredén Nordstedts 
maskros vid den västra stranden. 
 
Klass: 2  
 
Dok.: Naturinventering Trollhättan, Lst, 
1997:7. Info. från Miljökontoret Trollhättan. 
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Vänersborgs kommun 

1. Tunhemsslätten 
Tunhemsslätten är en av länets största 
sammanhängande slätter. De stora fälten, öppna 
diken och mindre slättåar med periodvis 
översvämmade våtmarker är viktiga 
provianteringsområden för flyttfåglar vår och 
höst. Lövnaturskogen vid Näset, innehållande 
många döda träd och högstubbar med tickor 
och vedsvamp, utnyttjas också av ett antal arter.  
Vid Gäddebäck har man funnit 
sötvattensnäckan Gyraulus riparien (F&F-reg.-
97). 
 
Klass: 1 
 
Dok.: Värdefull natur i Vänersborgs kommun, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 1993. Skogens 
pärlor, Skogsvårdsstyrelsen. 

2. Lövskogsnatur  
Utmed älven  och bergssluttningarna finns 
lövrika miljöer, delvis av naturskogskaraktär, 
med ek, björk och klibbal samt busksnår av 
hassel, hägg och olvon. Inom området återfinns 
även ett värdefullt parti barrskog med en hel del 
död ved och höga stubbar. Sumpområdena med 
klibbalsdominerad strandskog är viktiga 
fågelbiotoper och hyser bl.a. näktergal, 
kärrsångare, gräshoppssångare och rosenfink.  
Av kulturhistoriskt intresse är ett 
järnåldersgravfält och gården med dess 
gravkor. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Värdefull natur i Vänersborgs kommun, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 1993. Skogens 
pärlor, Skogsvårdsstyrelsen. 

3. Ädellövskog 
Vid Karls gravs södra mynning och de 
närliggande slussarna återfinns ett strövområde 
med lummiga lövskogspartier, dominerade av 
stora ekar, samt delvis översvämmad 
strandskog med framförallt klibbal. Öster om 
slussen finns även inslag av asp, björk, ask och 
tall i skogen. I floran hittar man en del 

kalkgynnade arter såsom vit fetknopp och 
murruta. Det finns en del grova ekar och på 
några gamla tallar i området växer den ovanliga 
svampen svartöra. 
 
Klass: 2  
 
Dok.: Värdefull natur i Vänersborgs kommun, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 1993. Skogens 
pärlor, Skogsvårdsstyrelsen. 

4. Närströvområde  
Det öppna kulturlandskapet längs Göta älv 
utnyttjas för rekreation av många. En orsak är 
den mycket trevliga utsikten med Halle- och 
Hunneberg i kontrast mot slättlandskapet utmed 
älven. Skogsinslaget, där bl.a. mindre hackspett 
(VU) har observerats (F&Freg.-96), består av 
blandskog och lite ädellöv. 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Värdefull natur i Vänersborgs kommun, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 1993. 

5. Lillån och Örnafors  
Området kring Lillån är lövskogsrikt med 
ridåer av klibbal, björk- och ekbestånd. Kring 
Örnafors gård finns vackra hagmarker med ek. 
I området finns gott om olika småfågelsarter 
och härifrån har även bäver rapporterats (F&F-
reg.-94). Lillån är uppskattad bland sportfiskare  
p g a sitt öringbestånd 
 
Klass: 3 
 
Dok.: Värdefull natur i Vänersborgs kommun, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 1993. Pers. 
komm. med Maria Fridén. 

6. Bockegården  
Området öster om Göta älv består av 
hagmarker med grov ek, björk och klibbal samt 
öppna hällmarker och alskogsbevuxna 
fuktstråk. Eftersom markerna inte längre betas 
hotas de av igenväxning. I söder växer 
ädellövskog som är rik på tickor och vedsvamp. 
Inom området finns dessutom hagmarksskog, 
barrkärrskog och strandskog. 
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Området inbegriper även öarna i norr, vilka är 
häckningsplatser för fiskmås, fisktärna och 
strandskata. Förutom fåglar så trivs även bäver 
här ute. På en av öarna ligger nämligen en 
bebodd bäverhydda. På öarna växer 
strandveronika, granspira och strandviol. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Värdefull natur i Vänersborgs kommun, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 1993. Skogens 
pärlor, Skogsvårdsstyrelsen. Pers. komm. med 
Maria Fridén. 

7. Holmängen 
Löv- och blandskogsområdet vid Holmängen är 
viktiga strövmarker för Vänersborgarna. 
Tidigare var här åker- och betesmarker men 
numera utgörs området av skog av björk, 
klibbal och på torrare partier, tall. I norr finns 
en fuktig starkt igenvuxen björkhage. På sin 
vandring kan man kanske få se mindre 
hackspett (VU)(F&F-reg.-97).  
Några vegetationsrika dammar hyser både 
mindre och större vattensalamander. 
Utmed älven finns alridåer och i grunda vikar 
växer vasstarr, jättegröe och bladvass. Den här 
typen av strandzon utgör en god biotop för 
häckande änder. 
Eftersom Älvsuget förblir öppet vintertid 
övervintrar flera arter här, t.ex. strömstare.  
 

Klass: 2 
 
Dok.: Värdefull natur i Vänersborgs kommun, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 1993. 

8. Skär och småöar  
I det grunda vattenområdet utanför 
Skräckleparken finns ett stort antal öar och 
skär. De flesta öarna är kalspolade och hyser 
endast fackelblomster, videört, kärringtand och 
gökblomster. Sällsynt förekommer 
strandveronika och strandviol. Fisktärna, 
fiskmås, gråtrut, strandskata, storskrake och 
gräsand utnyttjar öarna för häckning.  
Tidigare fanns här också ett utbrett vassområde 
men de stora vattenmängderna och ismassorna 
har gjort att detta i stort sett har försvunnit. I 
vassarna häckade skäggdopping, sothöna, 
rörhöna, brun kärrhök samt länets största koloni 
av skrattmås. Hur dessa arter anpassar sig till 
den nya situationen återstår att se.  
 
Vänersborgsvikens södra del är en viktig 
rastplats för sträckande fåglar och under 
gynnsamma dagar kan stora mängder av fåglar 
skådas. 
 
Klass: 2 
 
Dok.: Värdefull natur i Vänersborgs kommun, 
Miljö- och hälsoskyddskontoret, 1993. Pers. 
komm. med Maria Fridén. 
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Viirdefulla naturomrfrden utmed
Giita och Nordre fllv



 



Oyersiktsbild som visar omrddena G 52 , G 53 och A l.

Angsldtskog i fukktng som utgt)r omrdde G 54.



Den unga betade bjdrkskogen som tdcker de forna strandringarna vid omrdde
G 44.

Fygbild dver de fina betesmarkerna pd, Bredungen, omrdde G 43.
Foto Mqts Undov^i



Oyersiktsild iiver itngslivskogen pd Kallhed hnlv6 omrdde G 4, khppheden pd
Kippholnmen omrd.de G 5, samt bergomrAdet Migandet omrdde K 2.
Fota Mats Lindqvist,

Skiirmarna vil Ormo.



Fiskndsar vid onrdde K 8.

'1.
qa

Omgirningen runt borgruinen vid Ragnhiklshohnen, omrUde G 34.
Foto Mats Lindqrist.



Strandting, yassar och buskmark i omrdde A 11 i Nol.
Foto Mats Lindqvist.

Flygfoto dver Ddssebacka, omrdde K 24 ocn norra delarna at) strandtingarna,
omrdde A 10.
Foto Mats Lindqfist,



Stdrre dzlen av Adolfs kulle, omrdde LE 2, dr igewuxet av ung gran och tall.

Forfarande finns spillror av ren ekskog kvar pd Adolfs kulle, omrdde LE 2.



Den betade iin Munkholmen sedd norrifrdn. omrdde K I3.

Flygfoto dtertassdn Stivtuvan, omrdde K 15, och Bred.ungen, omrdde G 43, uppe
till hdgex Till viinster syns omrdde A 6 inklcimd mellan vcigen och tilven. De sydli-
gaste delama av omrdde K l6 visas i hdgra delen av bilden.



Hiir syns den tallskog som utgdr omrdde A 8 och utanfdr denrn det busk- och
ldvskogsomrdde som omrddc A 7 bestdr av, Stdne delen av bilden visar dock de
mycket intessanta strandiingama vid Stora Viken omrdde A 9.

Sktirmama vid Ormo sedda norrifrdn. Till hdger syns omrdde K 8 och den
yackra och artrike biickravin som skiir genom omrdet. Till yiinster visas fukt-
tingama pd Siivholmen omrdde G 33 och omrdde G 32.



Del (!t, dct Lltbredd(r sk/gsonrddet Mig(ndet K 2 i.lbrgrunclen. I bakgrunden s)-tt.;

halr1in KipphttLtnen.

Htrggrtrn som observerrules t'id vtituutkerrut ttorclviist rttn i;r'rt,

onrtide [,E 1 5.
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