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Om Forsåker
Forsåker har i ett par hundra år varit plats för 
tillverkningsindustri, framför allt för papper. 
Sedan tillverkningen upphörde 2006 har 
området stått tomt med undantag för några 
uthyrda delar. Platsen för det gamla bruket ska 
nu bli en ny del av Mölndals stadskärna, men 
med en egen och unik identitet. Identiteten 
utgår från de kontrastrika miljöerna utmed 
forsen där byggnader bevaras. Dessa 
byggnader kommer utgöra grunden för ett nytt, 
betydande besöksmål i Västsverige, i enlighet 
med Forsåkers vision.

Marken köptes 2009 av Mölndals Stad, senare 
övergick ägandet till det kommunala bolaget 
Mölndala Fastighets AB. Ett planprogram för hela 
Forsåkerområdet godkändes av kommunfullmäktige 
2016-02-24. Området ska utvecklas etappvis och 
sommaren 2017 genomfördes samråd för detaljplanen 
Forsåker, Östra delen. Eftersom järnvägen genom 
Mölndal var under utredning utelämnades delar av 
programområdet närmast spåren i planförslaget. 
Sedan dess har Trafikverkets planering av 
järnvägslösningarna tagit ny fart och utrymmet som 
bedöms krävas för spåren har ökat. Studier pågår och 
i avvaktan på besked kring spårutrymme har staden 
valt att dela detaljplanen Forsåker, Östra delen och 
gå ut på granskning med ett beskuret planområde 
som inte riskerar komma i konflikt med framtida spår 
och som inte kräver en ny bro över motorvägen och 
järnvägen – se figur. Det beskurna planområdet som 
utgör den nu aktuella detaljplanen Forsåker, Nordöstra 
delen, omfattar ca 15,5 hektar av planprogrammets 
total på ca 26 hektar. Resterande delar av området 
hanteras i kommande  detaljplan/planer. 

I Forsåker ska en modern och tät stadsdel med 
klassisk kvartersstruktur samt flera torg och parker 
växa fram. Området ska innehålla många olika 
funktioner för att bli en levande stadsdel; bostäder, 
kontor, närservice, skola, förskolor och kultur. Hela 
Forsåker kan komma att rymma upp till ca 3 000 
bostäder och ca 5 000 arbetsplatser när det är 
fullt utbyggt. Den nu aktuella detaljplanen Forsåker, 
Nordöstra delen, rymmer ca 60 000 kvm bruttoarea 
(BTA) för verksamheter och ca 1 900 bostäder 
(beräknat på 169 000 kvm ljus BTA delat på 90 kvm 
BTA/bostad). 

Ny bebyggelse varieras i form, höjd och gestaltning, 
och de bevarade kulturhistoriska byggnaderna 
bidrar till mixen när de restaureras och fylls med 
nya verksamheter. Målbilden för stadsdelens 
bebyggelsestruktur, karaktär och gestaltning 
beskrivs utförligt i ett separat kvalitetsprogram. 
Programmet syftar till att hålla ihop visionen och 
stadsbyggnadsidén då Forsåker kommer utvecklas 
under lång tid och delas upp i flera detaljplaner och 
utbyggnadsetapper.

I det aktuella planförslaget redovisas, 
sammanhängande gatunät. Huvudstråken utgörs 

av Kvarnbygatan, som knyter ihop Forsåker med 
Mölndals innerstad och kulturhistoriska Kvarnbyn, 
samt ”Diagonalen” som kopplar Forsåker mot 
Kronogårdsgatan i söder och mot Nämndemansgatan 
i nordväst. De topografiska förutsättningarna är bitvis 
dramatiska med stora höjdskillnader. Mölndalsån 
rinner genom området i sydvästlig riktning och 
kommer lyftas upp ur dagens kulvertar för att göras 
tillgänglig för  Mölndalsborna och besökare i den nya 
stadsdelen.

Forsåkers strategiska läge invid motorvägen och 
järnvägen innebär också exponering för buller och 
luftföroreningar. Närheten till dessa leder medför även 
risker kopplat till farligt gods och mekanisk skada vid 
urspårning. Dessa förutsättningar har satt sina spår i 
hur strukturen byggts upp. 

Befintliga naturvärden finns främst kopplat till ån och 
dess strandvegetation, några alléer, en fruktträdgård 
samt ”Industrikärnan” med sina befintliga 
industribyggnader. På grund av den tidigare industrin 
finns dock markföroreningar som kommer behöva 
hanteras. Likaså finns geotekniska förutsättningar 
som gör att Mölndalsåns slänter behövts stabiliseras 
genom avschaktningar. Ambitionen är att kompensera 
naturvärden som inte kan bevaras. Forsåker 
planeras med en grönstruktur som bl a bygger på 
trädplanterade gator och grön dagvattenhantering i 
så kallade gröna gränder som kopplar samman de två 
parkerna och Mölndalsån.

STRUKTURPLAN  FORSÅKER  ver.5.0  Östra delen   2021-03-23
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Sammanfattning 

Under arbetet med Forsåkers planprogram och detaljplaner har områdets förutsättningar 
utretts och ett antal inventeringar kopplade till områdets naturmiljö och naturvärden har 
utförts. Arbetet med planprogram och detaljplaner har pågått under flera år och många 
förändringar har skett som nya plangränser, uppdaterad information och fysiska åtgärder 
inom området. Denna rapport samlar alla aktuella inventeringar och utredningar för att det 
ska vara enklare att hitta det underlag med rätt versioner som ligger till grund för 
planförslaget Forsåker Nordöstra delen.  
 
Några åtgärder som utförts inom området har påverkat naturmiljön och de naturvärden 
som finns. Det är framför allt geotekniska åtgärder och åtgärder som utförs i enlighet med 
tillstånd till vattenverksamhet (Mål nr M 4861-16). 
 

Geotekniska åtgärder  

Geotekniska stabiliseringsåtgärder har utförts i olika områden i Forsåker. Dessa har 
utförts för att hantera risken för skred inom området. Några av stabiliseringsåtgärderna 
behövde göras på grund av dålig stabilitet för befintliga förhållanden och en del behövde 
göras för framtida åtgärder som har samband med föreslagen detaljplan eller tillståndet 
för vattenverksamhet. Områdena som har schaktats av redovisas på en karta direkt efter 
sammanfattningen. Områdena har markerats med lila och gult och med tillhörande 
belastningsrestriktioner redovisade som siffror. I och med att schaktningarna har utförts 
finns inte längre några restriktioner. 
 

Befintligt til lstånd för vattenverksamhet  

2019-04-26 erhölls från Mark- och miljödomstolen (Mål nr M 4861-16) ett tillstånd för 
vattenverksamhet för att bland annat bygga om befintlig betongränna och överdäckning, 
att anlägga två nya bypass-rör, en ”vattenplats” och en ny bro över Mölndalsån. Ett syfte 
har varit att förbättra flödeskapaciteten genom området och minska risken för 
översvämning. I tillståndet ingår även ombyggnad av befintliga erosionsskydd som 
behöver rustas upp i underhållsyfte. Åtgärderna är kopplade till tillståndet och kan utföras 
oavsett detaljplan. I samband med åtgärderna kommer också biotopförbättrande insatser 
att utföras. 
I följande sammanställning redovisas samtliga naturkopplade inventeringar som utförts i 
Forsåkerområdet kopplat till exploateringsprojektet.  
 

Utförda inventeringar är:  

1. Naturvärdesinventeringar vid Forsåker, Mölndal – Inventeringar av insekter, 

fladdermöss, skyddsvärda träd, generella biotopskyddsobjekt samt bäver. 

Naturcentrum AB 2020-03-16 (inventeringar utförda 2017 och 2018) – 

Fördjupade inventeringar avseende insekter, fladdermöss, skyddsvärda träd, 

generellt biotopskydd och bäver. Inventeringen utfördes sommaren/hösten 2017 

och kompletterades men ytterligare inventering av generellt biotopskydd och 

skyddsvärda träd under hösten/vintern 2018. 

  



   

 
 

 

 
 
SAMLINGSRAPPORT NATURMILJÖUTREDNINGAR 

2020-03-23 REV 2021-11-25 

 

MÖLNDAL STAD DP FORSÅKER 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

2. Utredning - Artskyddsutredning Detaljplan Forsåker Nordöstra delen, 

Artskyddsutredning för arter skyddade enligt artskyddsförordning §4 och §8. 

Sweco, 2020-02-28, rev 2021-05-05 – Utredning av påverkan på arter som är 

skyddade enligt artskyddsförordningen inom detaljplaneområdet för Detaljplan 

Forsåker Nordöstra delen (detaljplan 1A Forsåker).  

3. Ekosystemtjänstanalys – Forsåker, Nordöstra delen, Mölndals stad, Sweco AB  
2021-05-05. – En analys av vilka ekosystemtjänster som finns i Forsåker idag 

och hur kommande planer kan komma att påverka dessa samt hur man kan i det 

fortsatta arbetet förstärka vissa ekosystemtjänster. 

4. Fågelinventering i Mölndalsån vid Forsåker 2017 – Påverkan av bebyggelse och 

förslag på kompensationsåtgärder, Ornis Pelagicus, Kåre Ström, Rapport nr 

5/2017. Komplettering framtagen 2018-01-19. – Uppföljande inventering av fåglar 

efter inventeringen 2015. Rapporten beskriver den samlade bedömningen av 

utförda fågelinventeringar i Forsåkerområdet 2015 och 2017. Bilagorna redovisa 

inventeringsresultat från båda åren. 

5. Mölndalsån 2015, bedömning av rådande reproduktionspotential för lax och 

öring, konsekvensbedömning av planerade åtgärder samt förslag på 

fiskevårdande åtgärder, Huskvarna ekologi, 2016-01-28. – Inventering av 

Mölndalsån där man har kollat på åsträckans biotoper samt elfiskat tre lokaler 

utifrån biotopkarteringen för att få en bild av de olika delområdenas potential som 

lek- och uppväxtområde för öring och lax.  

6. Fågelinventering i Mölndalsån vid Forsåker våren 2015 – Av främst 

vattenanknutna fåglar i f.d. Papyrus bruksområde. Ornis Pelagicus, Kåre Ström, 

Rapport nr 4/2015. – En första inventering av vattenanknutna fåglar vid 

Mölndalsån. Innehållet i bilagorna i denna rapport finns redovisade i bilagorna för 

Fågelinventering i Mölndalsån vid Forsåker 2017 och redovisas därför inte 

dubbelt.   

7. Provtagning av bottenfauna och makrofyter i Mölndalsån, Calluna AB, 2015-08-

25 – Provtagning och rapport av bottenfauna och makrofyter på tre lokaler i 

Mölndalsån vid Forsåker. Utifrån provtagningen har Calluna bedömt åns 

naturvärden och status hos bottenfauna och makrofyter. 

8. Naturvärden och Äpplen, Forsåker, Mölndals, Underlag för Program, 

Naturcentrum AB 2014-10-10 – En naturvärdesinventering av Papyrus gamla 

fabriksområde vid Forsåker samt en inventering av vilka sorters fruktträd som 

finns i fruktträdgården inom området.  

9. Inventering av Mölndalsåns strandbrinkar inom Forsåkerområdet, Mölndals stad, 

Norconsult, 2010-08-26. – En inventering av strandbrinkarna längs med 

Mölndalsån inom Forsåkerområdet samt att översiktligt bedöma påverkan på 

områdets naturvärden vid en bostadsutbyggnad av Forsåker. 
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10. Bottenfauna och påväxt – en sammanställning av resultaten under perioden 

1990-2000, Medins sjö- och Åbiologi AB, 2000-11-09. - En sammanställning över 

utförda bottenfauna och påväxtundersökningar i Mölndalsån vid Forsåker under 

1990-2000. 

11. Detaljplan DP1 Forsåker – Bedömningar av MKN, Medins Havs och 

vattenkonsulter AB, 2019-08-08. - En bedömning av detaljplanens eventuella 

inverkan på miljökvalitetsnormer för Mölndalsån Stensjöns utlopp till 

sammanflödet med Kålleredsbäcken. 
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Sammanfattning 
Naturcentrum AB har på uppdrag av MölnDala Fastighets AB genomfört naturin-
venteringar i Forsåker, Mölndals stad, som underlag för detaljplan. Inventering-
arna har fokuserat på vedlevande insekter, gaddsteklar, fjärilar, fladdermöss, 
skyddsvärda träd, generella biotopskyddsobjekt samt bäver. Denna rapport är en 
sammanslagning av tidigare levererade rapporter Svedholm m fl 2017 och Sved-
holm 2019. 

Insekter 
Fjärilar, gaddsteklar och vedlevande insekter (främst skalbaggar) har inventerats 
med ett flertal metoder skräddarsydda för respektive artgrupp. Resultatet visar på 
en överlag tämligen trivial insektsfauna och endast en rödlistad art, skogsalms-
dvärgmal NT, återfanns. I övrigt hyser de ihåliga aplarna i den gamla fruktträdgår-
den en intressant skalbaggsfauna, och några fynd av sällsyntare småfjärilar gjor-
des. De mest värdefulla miljöerna för insekter bedöms vara nämnda aplar samt 
förekomster av skogsalm i området. 

Fladdermöss 
Fladdermöss har inventerats genom artkartering och koloniletning. Resultatet vi-
sar att områdets fladdermusfauna är trivial, såväl art- som individantal är lågt och 
inga kolonier kunde påvisas. Inga speciella åtgärder bedöms behöva vidtagas för 
områdets fladdermöss, men generella rekommendationer är att spara grova och 
medelgrova lövträd samt sammanhängande lövskogsmiljöer. Den gamla fruktträd-
gården bedöms också vara ett värdefullt habitat. 

Skyddsvärda träd 
Träd som bedömts vara skyddsvärda och biologiskt värdefulla med avseende på 
grovlek, ålder, håligheter med mera har inventerats och karterats. 38 träd kartera-
des, varav huvuddelen utgörs av gamla, ihåliga aplar i fruktträdgården. I övrigt 
fanns enstaka mycket grova popplar, klibbal, bok och ask samt några andra 
trädslag. De högsta trädvärdena i området bedöms vara den stora mängden 
gamla, ihåliga aplar, vilka bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt, samt en 
mycket grov ask. Åtta av träden bedömdes vara skyddsvärda enligt definitionerna 
för Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet 
(Naturvårdsverket 2004). Om en åtgärd på ett sådant träd riskerar att väsentligt 
ändra naturmiljön skall anmälan för samråd enligt 12 kap. 16 § miljöbalken inläm-
nas. 

Generellt biotopskydd 
Objekt som omfattas av det generella biotopskyddet har inventerats. Sju alléer 
hittades varav en bedömdes hysa lågt naturvärde, fem bedömdes hysa visst na-
turvärde och en (till Rudströmska villans entré) bedömdes hysa påtagligt natur-
värde. 
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Bäver 
Spår av bäver har inventerats längs Mölndalsåns lopp genom inventeringsområ-
det. Äldre spår hittades strax öster om Nämndemansgatan, men färska spår i form 
av avgnagda kvistar, stigar med mera hittades enbart längs den del av Möln-
dalsåns lopp som ligger väster om E6/E20. 
 
 
 

Genomförande och resultat 

Uppdrag 
På uppdrag av MölnDala Fastighets AB har Naturcentrum AB genomfört naturin-
venteringar i och runt Forsåkers industriområde i Mölndals stad. Undersökning-
arna skall utgöra underlag för detaljplan. Följande inventeringar har genomförts: 
 
* Inventering av vedlevande insekter, steklar samt fjärilar 
* Inventering av fladdermöss 
* Inventering av generella biotopskyddsobjekt 
* Inventering av skyddsvärda träd 
* Inventering av bäver 
 
Vidare utförs konsekvensanalyser och föreslås lämpliga skydds- och kompensat-
ionsåtgärder för skyddsvärda arter och miljöer, i den mån sådana förekommer. 
 
Inventeringen utfördes 2017 (Svedholm m fl 2017) och kompletterades 2018 med 
två angränsande områden där skyddsvärda träd och generella biotopskyddsobjekt 
inventerades (Svedholm 2019). Föreliggande rapport är en sammanslagning av 
dessa rapporter. 
 

Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet (figur 1) är knappt 32 ha stort och utgörs av i huvudsak av 
Forsåkers industriområde i norra delen av Mölndals stad samt kortare sträckor 
längs Mölndalsån både upp- och nedströms industriområdet. Mölndalsåns lopp 
genom området är delvis kanaliserat och överbyggt, men i den västra delen av 
området mer naturligt och meandrande. Norr om ån dominerar hårdgjorda ytor 
och fabriksbyggnader, som för tillfället håller på att rivas vilket skapat öppna ytor 
med jord, grus, ruderatvegetation samt en mindre damm. Söder om ån finns 
öppna gräsmarker samt en gammal fruktodling med ett hundratal träd, främst 
äpple men även päron och plommon. Längs delar av ån finns ridåer av sluten löv-
blandskog. Olika artgrupper har inventerats i olika delar av området, beroende på 
artgruppernas biotopkrav. En naturvärdesinventering genomfördes i området 
2014 och då bedömdes Mölndalsån ha höga naturvärden och åns beskogade 
strandzoner samt den gamla fruktträdgården ha påtagliga naturvärden (Svedholm 
& Eskilsson 2014). Inventeringsområdet utökades 2018 med två smärre ytor i eller 
i anslutning till Korndalsparken i områdets nordvästra del. Dessa ytor utgörs av 
parkmiljö med gräsytor och äldre träd. 
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Figur 1. Inventeringsområdet. 

Vedlevande skalbaggar, dagfjärilar, gadd-
steklar 

Skalbaggar - metodik 
Skalbaggar inventerades med flera olika metoder: fönsterfällor, mulmfällor, 
slaghåvning, bankning och direktsök. Dessutom gjordes två nattsök med pann-
lampa för att studera hålträdsfaunan på apel och päron.  
Fällorna var inriktade på vedlevande arter och placerades på/i ihåliga träd, på 
döda eller döende träd och i blommande buskar (hagtorn). Slaghåvning genomför-
des i gräs- och buskmarker och där eftersöktes herbivora arter och deras predato-
rer. Bankning gjordes på träd i jakt på både vedlevande och herbivora arter. Di-
rektsök gjordes främst i sandiga och fuktiga ruderatmarker där jordlöpare och 
kortvingar eftersöktes. Inventeringsområdet delades in i olika delområden bero-
ende på biotopsammansättning (figur 2). 
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Figur 2. Inventeringsområde (röd linje) och delområden med olika biotopsamman-
sättning. 
 

Tabell 1. Huvudsakliga inventeringsmetoder i de olika delmiljöerna. 

 
 
 
 
De fönsterfällor som användes i inventeringen hade 20*30 cm plastrutor över 2-
liters burkar med saltvatten, lite etylenglykol och såpa. Fällorna placerades på 
substrat som nydöda träd, ihåliga träd, äldre döda träd och i blommande bus-
kar/träd (tabell 2 och figur 3). Mulmfällorna var burkar (2 dl) som grävdes ner till 
kanten i mulmen i ihåliga äldre träd. Fällorna sattes ut den 23/5 och tömdes den 
21/6 och den 20/8.  
 
Slaghåvning, direktsök och bankning gjordes vid samma besök som fällorna sattes 
ut och tömdes och dessutom den 12/7. Nattsök med bankning och slaghåvning i 
skymningen och eftersök med lampa på hålträd gjordes den 21/6 och den 20/8. 
 

Delområde Biotop Metodik
1 Skog Bankning,	nattsök,	fönsterfällor
2 Örtrik	ruderatmark Slaghåvning,	direktsök,	bankning,	fällor
3 Busk-trädmark Slaghåvning,	direktsök,	nattsök,	bankning,	fällor
4 Ruderatmark Direktsök
5 Buskrik	gräsmark Slaghåvning,	fällor,	bankning
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Figur 3. Placering för fönsterfällor (vita) och mulmfällor (orange). 
 

Tabell 2. Substrat för respektive fälla. 

 

Skalbaggar - resultat 
Under inventeringen noterades bara ett par enstaka arter som kan klassas som 
naturvärdesarter. I övrigt var alla fynd av trivial till mycket trivial karaktär, dvs ar-
ter som man återfinner i alla miljöer där lämpliga livsmiljöer för respektive arter 
finns. De få intressanta arterna som noterades är sådana som lever i ihåliga träd 
och i detta fallet ihåliga fruktträd. Anledningen till att utfallet var så skralt beror 
förmodligen på att de biotoper som finns i området har svag kontinuitet både 
inom inventeringsområdet och i det omgivande landskapet. Inventeringsresulta-
ten presenteras för per delområde med en kort beskrivning av området, intres-
santa artfynd och en kort reflektion. Alla fynd av skalbaggar och skinnbaggar finns 
i bilaga 1 och kan också hittas redovisade på Artportalen. 
 
 

Fönsterfällor Mulmfällor
Fällnr Substrat Fällnr Substrat

1 ihålig	apel A ihålig	apel
2 ihålig	apel B ihålig	apel
3 ihålig	apel C ihålig	apel
4 ihålig	apel D ihålig	apel
5 hagtorn E ihåligt	päron
6 ihåligt	päron
7 döende	sälg
8 ihåligt	päron
9 sälgstock
10 död	ek/alm
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Delområde 1 
Området domineras av fuktig och sluten skog utmed rinnande vatten. Resultatet 
från området var mycket skralt med både få arter och få individer i både fällor och 
vid bankning. Inga arter av naturvårdsintresse hittades.  
Det skrala resultatet beror möjligen på områdets skuggighet och att skogsmiljön 
är relativt ung. Den dominerande trädfraktionen består av relativt unga träd som 
idag skuggar de få äldre träden som tidigare stått mer öppet. Andelen död ved är 
också låg, vilket förmodligen bidrar till utfallet. 
 

Figur 4. Fönsterfälla på sälgstock invid ån. 
 
Delområde 2 
Ruderatmark med naken sand/grus, en hel del örter, blommande buskar och 
några hålträd.  
I området fanns ett ihåligt päronträd. Här sattes på en mulmfälla och en fönster-
fälla. Fällorna fångade få djur men här noterades svart kamklobagge Prionychus 
ater som är ett av de första hålträdsdjuren som etablerar sig i mulmen i ihåliga 
träd. I den döda veden i hålet noterades också strimmig trägnagare Anobium 
punctatum och noshornsoxe Sinodendron cylindricum. Arterna tyder på att konti-
nuiteten av ihåliga träd i området är dålig. 
 
Bland övriga arter inom herbivorer och marklevande skalbaggar noterades få indi-
vider och arter och ingen av dem var av naturvårdsintresse. 
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Figur 5. Fönsterfälla på ihåligt päronträd i delområde 2. 
 
Delområde 3 
Ett område rikt på ihåliga aplar som står i gräsmark med mycket buskar. Stor in-
sats med fällor, nattsök, slaghåvning, direktsök i blommor och bankning. Det fång-
ades en hel del herbivora arter av både skalbaggar och halvvingar, men inga na-
turvårdsintressanta arter. Arterna var främst knutna till triviala gräs och örter.  
På och i aplarna gjordes dock de intressantaste fynden. I en fönsterfälla noterades 
stumpnosbaggen Dissoleucas niveirostris som lever på klena svampangripna gre-
nar. Den har tidigare varit rödlistad (2000), men är idag klassad som livskraftig. 
Det finns relativt få fynd i Västsverige, men en sentida inventering av faunadepåer 
i Göteborg (Ottosson m fl 2016) gjorde ett antal fynd vilket kan antyda en ökning 
av arten i närområdet. Här hittades också orange rödrock Ampedus nigroflavus, 
som fram till senaste rödlistan var rödlistad som NT. 
Den lever i vitrötad död lövved och två fynd gjordes i 
området. Annars finns endast fyra moderna fynd gjorda 
runt Göteborg. 
Ytterligare ett par arter är värda att nämna, det är dels 
brun trädmyra Lasius brunneus som är en indikatorart 
för värdefulla hålträdsmiljöer och dels den relativt van-
liga svartbaggen Mycetochara maura som lever i vitrö-
tad ved i hålträd och som hittades i över hundra exem-
plar. 
I området finns också en del död och döende alm. På 
dessa träd noterades två almanknutna arter. Vedviveln 
Magdalis armigera som lever på döda grenar och bark-
borren Scolytus laevis som är den art som sprider alm-
sjuka i Västsverige. Båda arterna är relativt vanliga idag, 
men har tidigare varit ovanliga och kommer på sikt, när 
almen ”försvunnit”, att bli mycket sällsynta då de bara 
lever på alm. 
 
 
 

Figur 6. Orange rödrock 
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Figur 7. Döda almar i delområde 3. 
 
Delområde 4 
Delområdet är en nystörd lerig ruderatmark. Här är bitvis blött till fuktigt och det 
finns en stor lerhög. Intill lerhögen fanns ett par blöta parter som under somma-
ren torkade upp mer och mer. Vid överskvalpning av torksprickor och lätt tryck-
ning på desamma så noterades flera triviala arter av jordlöpar-släktet Bembidion. 
Här hittades också den ovanliga kortvingen Platystethus alutaceus som det bara 
finns enstaka fynd av i Västsverige (Gran, Azaleadalen kompost 2015, Artporta-
len). Arten är förmodligen vanligare än vad fynddata uppvisar då arten är liten och 
lever i sällan inventerade miljöer. 
Utöver eftersök i lermarken så studerades ett par döda, barkfallna högstubbar och 
gräsmark. Högstubbarna uppvisade varken aktiva insekter eller gnagspår. Gräs-
marken var rik på triviala herbivora skalbaggar och skinnbaggar. 
 
Delområde 5 
Gräsmark som förmodligen varit åker och köksträdgård tidigare. Området domi-
neras av bredbladiga gräs med inslag av trädgårdshallon, vinbärsbuskar, sly av sälg 
och björk, och ett fåtal trädgårdsrymlingar. Slaghåvning, fälla och bankning använ-
des vid eftersök. Här noterades bara triviala herbivora arter som lever i gräs eller 
på buskar/träd. Inga naturvärdesarter hittades. 

Dagfjärilar och gaddsteklar - metodik 
Dagfjärilar och gaddsteklar inventerades med två huvudsakliga metoder. Det var 
dels direktsök/infångst med fjärilshåv i en fast inventeringsslinga (figur 8) och dels 
med frisök på blommande växter och i ruderatmarksmiljöer. Insatserna var foku-
serade till områdena 2 (ruderatmark) och 3-5 (gräs- och buskmarker) (se figur 2). 
Fyra inventeringsbesök gjordes under fältsäsongen och de gjordes 23/5, 21/6, 
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12/7 och 20/8. Vid varje besök gicks inventeringsslingan och dessutom gjordes fri-
sök (vild jakt) i samband med skalbaggsletande i området under samma dagar. 
Inom gruppen gaddsteklar som inventerades ingick bin (inkl. humlor), getingar, 
väg- och rovsteklar, myror och guldsteklar (och ytterligare några taxa). Fokus har 
dock legat på blombesökande arter vilket i praktiken uteslutit bland annat myror 
och vägsteklar då de inte är blombesökande i särskilt stor utsträckning. 
 

 
Figur 8. Fast inventeringsslinga för eftersök av humlor och dagfjärilar. 

Dagfjärilar - resultat 
Dagfjärilsfaunan i området är mycket skral och endast elva arter noterades under 
både frisök och i inventeringsslingan. Vid frisöken noterades inga ytterligare arter 
utöver de som hittats i inventeringsslingan. De flesta arterna noterades noterades 
i låga numerärer. Den enda art som avvek från detta var den allmänna och triviala 
kvickgräsfjärilen som vid besöket den 12/7 var mycket frekvent i området och no-
terades i över 60 exemplar (51 i inventerings-slingan och ett 10-tal vid frisök). 
 
De dagfjärilar som noterades i området är alla av trivial karaktär och består endast 
av våra vanligast förekommande arter. Att det dessutom är låga individantal visar 
att området har lågt värde som fjärilsmiljö. Alla fynd av dagfjärilar och gaddsteklar 
finns i bilaga 1 och kan även sökas fram på Artportalen. 
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Tabell 3. Art- och individfynd av fjärilar i inventeringsslingan vid de fyra besöken. 

 

Gaddsteklar - resultat 
Antalet arter av gaddsteklar var, liksom hos fjärilarna, mycket lågt. De domine-
rande arterna var honungsbin (från någon närliggande kupa) och humlor. Tre 
sandbin (äppel-, lund- och trädgårdssandbi) hittades i området och alla tre är van-
liga arter. Runt hallonsnåren i delområde 5 surrade bland alla humlor också en del 
citronbin. Bland de vanliga gårdscitronbina Hylaeus communis fanns även några 
stycken kölcitronbin Hylaeus hyalinatus som liksom gårdscitronbina är vanliga, 
men lite mer svårfunna.  
 

Tabell 4. Art och individfynd av gaddsteklar i inventeringsslingan vid de fyra besö-
ken. Till höger mörk jordhumla. 

 
 
Vid inventeringar av gaddsteklar är parasiter en god indikator på om art- och indi-
vidrikedomen är hög. Exempel på parasiter som ofta förekommer bland gadd-
steklar är blodbin, gökbin, snylthumlor och guldsteklar. I detta område noterades 
tyvärr inte en enda parasit bland gaddsteklarna och detta är ett tydligt tecken på 
områdets låga värde som gaddstekelmiljö. Detta beror förmodligen på lokalens le-
riga mark, som inte är gynnsam som bomiljö för särskilt många arter (de flesta 

Art Datum
23/5 21/6 12/7 20/8

Puktörneblåvinge - 6 - -

Ängsnygare - 3 2 -

Kamgräsfjäril - 1 - -

Kvickgräsfjäril - - 51 -

Slåttergräsfjäril - - 2 -

Rapsfjäril - - - -

Amiral - - - 1

Rovfjäril - - - 5

Kålfjäril - - - 1

Rapsfjäril 1 - - -

Påfågelfjäril 1 1 1 -

Antal	arter 2 4 4 3

Antal	individer 2 11 55 7

Art Datum
23/5 21/6 12/7 20/8

Hushumla 1 - 1 1
Ljus	jordumla - 12 2 -
Mörk	jordhumla 2 5 47 2
Ängshumla - 2 51 3
Åkerhumla - - 2 -
Honungsbi - 40 30 5
Vanlig	geting - - 20 3
Antal	arter 2 4 7 5
Antal	individer 3 59 203 14
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gaddsteklar föredrar sandigare marker) och ett på gaddsteklar och gaddstekelmil-
jöer utarmat omkringliggande landskap. 

Nattfjärilar - metodik 
1. Fältobservationer med registrering av kringflygande eller uppskrämda in-

divider av större, lättbestämda arter.  
2. Håvning med fjärilshåv och slaghåv. 
3. Ljusfångst med 2 st. 125 W UV-strålande kvicksilverlampor mot vita dukar 

nattetid. 
4. Sökande efter bladminor (larvgångar i blad). 

 
Fältbesök: 
21.6: fältobs., håvning dagtid 
1.7: fältobs., håvning kvällstid; ljusfångst nattetid med två lampor på 150 m av-
stånd från varandra 
25.7: som ovan 
11.8: som ovan 
30.8: eftersök av bladminor 
18.9: som ovan 

Nattfjärilar - resultat 
Totalt identifierades 195 fjärilsarter ur ett insamlat / observerat fältmaterial på 
minst 800 fjärilsindivider och bladminor. 
Merparten av det inventerade området utgörs av flacka vildvuxna gräsmarker 
med en ganska trivial flora och fjärilsfauna. Biotopen domineras typiskt av ett få-
tal arter av gräsmott av släktena Crambus, Chrysoteuchia och Agriphila, vilka ofta 
som här uppträder i stor numerär. Av naturtypens dagfjärilar noterades luktgräs-
fjäril Aphantopus hyperantus (ganska riklig) och kamgräsfjäril Coenonympha 
pamphilus. Även den lilla rörflensgräsmalen Elachista maculicerusella förekom i 
stor mängd. Men fjärilsfaunan här visade sig också innehålla några mer oväntade 
inslag. Mest överraskande var fyndet av vitryggsbrokmal Mompha propinquella, 
en sällsynt och övervägande sydostlig art, som inte tidigare är känd från Väster-
götland. Larvens värdväxter dunörter Epilobium spp. växer här och var i små fukt-
sänkor. Dessutom påträffades ett exemplar av svarthövdad gräsmal Elachista atri-
frontella, som ganska sällan ses längs västkusten trots att larven lever på det van-
liga gräset hundäxing. Ingen av de arter som påträffats i biotopen är rödlistad. 
 
De talrika gamla äppleträden i inventeringsområdets norra del är värdväxter för 
ett antal mer eller mindre monofaga (värdväxtspecialiserade) fjärilar, som före-
kommer här. De arter det gäller anges i artlistans kommentarskolumn. Flertalet 
tillhör storgrupperna malfjärilar och vecklare och vissa av dem, såsom äppleveck-
lare och rönnbärsmal, är välbekanta som skadegörare på äpplen. Under årets in-
ventering konstaterades ganska rik förekomst av äpplevecklare vid lampfångst 
och kraftiga larvangrepp på äpplena i området. Rönnbärsmalen däremot saknades 
totalt: inga fjärilar sågs och inga angrepp på äpplen noterades. Allra vanligast 
bland potentiella skadegörare på äppleträden visade sig i år istället vara äppel-
knoppmal Argyresthia curvella. Under sin relativt begränsade flygperiod i andra 
halvan av juni kunde dessa fjärilar skrämmas upp och håvas i mängd från äpple-
trädens grenar. Larven äter av blomanlagen, som blir bruna och missbildade. 
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Som framgår av artlistan förekommer i området dessutom ytterligare ett antal fjä-
rilsarter, som är mer eller mindre knutna till apel som värdväxt. Vissa av dem, som 
t.ex. bandad apeldvärgmal Stigmella malella, är ganska ovanliga men ingen är röd-
listad. 
 
Flertalet av trädgårdens fruktträd är tämligen gamla. Ålderstecken såsom stamhå-
ligheter och svampangrepp brukar ofta dra till sig småfjärilar som t.ex. äkta malar, 
fam. Tineidae, men eftersök i håligheterna och i tickor på träden har varit resultat-
lösa. 
 
En av de två ljusfångststationerna var vid varje tillfälle placerad i östra kanten av 
den norra äppleträdgården och i nära anslutning till en ädellövskogsridå, som ut-
gör gräns till nästa fastighet. Här finner man en rik blandning av div. buskar och 
träd såsom lind, lönn, tysklönn, skogsalm, ek, hästkastanj, hassel mm.  Med kän-
nedom om fjärilsarters värdväxt- och habitatkrav så kan man dra slutsatsen att en 
ganska stor del av de individer som lockats till denna lampa härrör från just detta 
skogsparti. Några noterbara exempel: lönnfruktsvecklare Cydia inquinatana med 
ganska få tidigare fynd från Västsverige, lönnstävmal Gelechia sestertiella, större 
aspbrokvecklare Pseudosciaphila branderiana, slånbrokvecklare Ancylis achatana, 
eksikelvinge Drepana binaria, lönnmalmätare Eupithecia inturbata, gulhalsat 
ängsfly Apamea scolopacina. På några yngre träd av tysklönn visade sig bladen 
vara kraftigt angripna av larver till tysklönnsstyltmal Caloptilia rufipennella, en art 
som i Västergötland tidigare bara är känd från en lokal i Göteborg samt från ett få-
tal ytterligare platser längs västkusten i övrigt. I skogsbrynet noterades också 
säkra larvspår från den enda rödlistade fjärilsart, som hittats i inventeringsområ-
det. Arten, skogsalmsdvärgmal Stigmella ulmivora, är knuten till alm och som 
namnet antyder särskilt skogsalm. Larven gör en slingrande gångmina i bladen och 
3 tomma sådana minor påträffades på platsen under sensommaren. Arten är fort-
farande inte helt ovanlig i landet men rödlistningen som NT, vilket skedde vid den 
senaste revideringen 2015, motiveras av den fortskridande spridningen av alm-
sjuka som hotar värdväxtens och därmed på sikt också fjärilens existens. Artens 
konstaterade närvaro här kan osökt vara ännu en anledning att uppmana till åter-
hållsamhet när det gäller borttagning av friska almar i samband med den kom-
mande exploateringen av inventeringsområdet! 

Insekter - konsekvenser och rekommendationer 
Insektsvärdena i området är överlag låga. De värden som finns är knutna till före-
komst av skogsalm (enstaka rödlistad art) samt de ihåliga aplarna (intressant skal-
baggsfauna). Exploatering enligt detaljplan skulle sannolikt medföra att de allra 
flesta av aplarna försvinner, och att därmed också de sällsynta skalbaggarnas livs-
miljö decimeras kraftigt. Rekommendationer är därför att så mycket som möjligt 
av aplarna sparas, samt att även skogsalm sparas i största möjliga utsträckning. 
Avverkade träd bör läggas ut som faunadepåer i området för att gynna arter kopp-
lade till död ved. 
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Fladdermöss 

Metodik 
Inventeringen följer den metodik som beskrivs i Naturvårdsverkets handledning 
för miljöövervakning, undersökningstyp: ”Artkartering av fladdermöss” (Ahlén 
2012). Den går i korthet ut på att identifiera så många arter som möjligt, helst alla, 
av de som förekommer i ett givet område. Den kompletterades med kolonilet-
ning, vilket innebär att den tidiga delen av kvällen tillbringades med intensiv be-
vakning av miljöer där sannolikheten är högre att fladdermöss ska flyga ut från de 
utrymmen där de vistats under dagen. I det aktuella området innebar detta de 
gamla fabriksbyggnaderna samt lövträd och trädmiljöer. 
En inventeringsinsats med tre besök är naturligtvis inte fullkomligt uttömmande 
men i ett område med måttlig artrikedom brukar tre besök vara fullt tillräckligt.  
Under varje inventeringsnatt användes 8 stycken autoboxar (Pettersson D500X). 
Därutöver genomfördes manuell inventering med fladdermusdetektor (Pettersson 
D1000X). 
För varje utplacerad autobox noterades tiden den var aktiv (från strax innan sol-
nedgång till inplockning på sennatten, position (se figur 9) och vid inplockning an-
tal registrerade ljudfiler. Vid den manuella inventeringen noterades väder, start- 
och sluttid, samt en bedömning av antalet individer av respektive art som obser-
verades. Boxplatserna framgår av figur 9 och tabell 5. 
Vädret under högsommaren var svalt men relativt stabilt med småkalla dagar och 
nätter. För inventeringsbesöken valdes kvällar med så goda förutsättningar som 
möjligt. Väderförhållandena visas i tabell 6. 
De inspelade fladdermusfilerna analyserades och artbestämdes i ljudanalyspro-
grammet BatSound. 
	

Tabell 5. Autoboxplaceringar vid inventeringen 2017. 

Box-
plats	 Lokal/läge	 Substrat	

Mikro-
fon-
riktn.	

1	 Aspdunge	i	söder	 aspbryn	 180	°	

2	 Fruktträdgården,	östra	de-
len	 fruktträd	 315°	

3	 Fruktträdgården,	västra	de-
len	 fruktträd	 30°	

4	 Ån,	vid	Privatvägens	bro	 Åbrink,	liten	
lönn	 45°	

5	 Trädmiljö	norr	om	Rud-
strömska	villan	 Alléträd	 180°	

6	 Vid	kulvertens	mynning	 mur	 150°	

7	 Mellan	fabriksbyggnaderna	 stuprör	 120°	

8	 Mellan	mindre	byggnad	och	
mur	mot	trädgård	i	norr	 bodtak	 100° 
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Figur 9. Inventeringsområdet. Linjen i magenta markerar det manuellt avlyssnade 
området. De röda prickarna markerar autoboxarnas placering, nummer enligt ta-
bell 5. 
 
Tabell 6. Väderförhållanden vid fältbesöken. 

Datum Temperatur Vind Kommentar 
2017-06-27 16°C stilla mulet 
2016-08-14 16°C stilla - 
2016-09-05 17°C svag mulet 
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Resultat 
Sammanlagt spelades drygt 9500 ljudfiler med fladdermusläten in under de fyra 
inventeringsnätterna. Dessa gav 1626 noteringar där läten var möjliga att be-
stämma till art. Detta innebär att en relativt hög andel av inspelningarna kom från 
vårtbitare eller andra störningar, vilket inte säger något om tätheten av fladder-
möss. Totalt registrerades 7 säkert bestämda arter (tabell 7). 

Vilka arter som noterades med flest inspelningar var mycket väntat. Dels är de 
vanliga och dels jagar de på ett sådant sätt att de genererar många inspelningar: 
De cirklar runt inom ett begränsat område under en lång stund och varje individ 
kan därmed ge upphov till väldigt många filer under en stunds jakt. 

Tabell 7. Observerade fladdermusarter ordnade efter antal registreringar. 

vattenfladdermus 820 

dvärgpipistrell 411 

nordfladdermus 259 

större brunfladdermus 106 

gråskimlig fladdermus 23 

mustasch-/tajgafladdermus 5 

brunlångöra 2 

 
Figur 10. Fabriksbyggnaderna. Autoboxplats 7. 
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Tabell 8. Observationer vid inventeringsbesöken på Forsåkersområdet 2017. 

Lokal/läge	
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rm

us
	

br
un
lå
ng
ör
a	

1	
20
17
-0
6-
27
	 	 	 	 2	 7	 	 	

2	 	 	 19	 3	 15	 1	 	

3	 	 	 	 	 15	 11	 	

4	 	 478	 41	 3	 51	 3	 	

5	 	 	 	 11	 	 	 	

6	 	 	 4	 	 2	 	 	

7	 	 	 5	 	 	 4	 	

8	 	 	 	 	 	 	 	

handhållen	 3	 	 3	 1	 2	 2	 	

1	

20
17
-0
8-
14
	

	 	 65	 7	 	 	 	

2	 	 2	 	 10	 	 	 	

3	 	 	 	 3	 	 	 	

4	 	 22	 24	 18	 	 	 	

5	 	 	 10	 9	 2	 	 2	

6	 	 2	 39	 32	 	 2	 	

7	 1	 	 3	 1	 	 	 	

8	 	 	 1	 1	 11	 	 	

handhållen	 	 1	 7	 9	 	 	 	

1	

20
17
-0
9-
05
	

	 	 1	 31	 	 	 	

2	 	 	 5	 30	 	 	 	

3	 	 8	 5	 36	 	 	 	

4	 	 304	 95	 44	 	 	 	

5	 	 	 31	 2	 	 	 	

6	 	 	 42	 5	 	 	 	

7	 	 2	 2	 	 	 	 	

8	 1	 	 2	 	 	 	 	

handhållen	 	 1	 7	 1	 1	 	 	

Summa	 	 5	 820	 411	 259	 106	 23	 2	
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Artförekomster 
Sedan tidigare finns inga fynd av fladdermöss rapporterade till Artportalen från 
området. 
Inom området observerades 7 arter. Vattenfladdermus, dvärgpipistrell, nordflad-
dermus och större brunfladdermus dominerar kraftigt sett till antal inspelningar. 
Övriga 3 arter förekommer med några enstaka passager. 
Artantalet är inte påfallande högt sett till inventeringsinsatsen. Användande av ett 
relativt stort antal autoboxar brukar innebära att man får in åtminstone någon in-
spelning av de flesta av de vanligaste arterna. Så har alltså även skett här. 
Antalet jagande individer i inventeringsområdet upplevdes som normalt för en 
tämligen urban miljö. Sett till förekomsten av tomma byggnader, fruktträdgården 
och lövträd med stora kronor, hade man kunnat vänta sig mer. Kanske leder den 
höga andelen hårdgjorda ytor (även överväxta parkeringar i fruktträdgårdens när-
het) till att produktionen av lämpliga bytesinsekter begränsas, vilket leder till en 
lägre individtäthet än väntat. 
Inga koloniplatser kunde iakttas. Säkerligen tillbringar fladdermöss dagen i vissa 
av träden i området och möjligen även av någon eller några av byggnaderna, pre-
cis som de gör i väldigt många träd respektive byggnader. Inga större koncentrat-
ioner eller svärmningsbeteenden sågs dock. Sådana brukar förekomma utanför åt-
minstone större kolonier. 
Vid höstbesöket observerades inga tydliga sträckrörelser och ingen aktivitet av 
andra arter än de som redan konstaterats i området förekom. 

 
Figur 11. Fruktträdgården. Jaktmiljö för dvärgpipistrell, nordfladdermus och en-
staka större brunfladdermöss. 
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Vattenfladdermus Myotis daubentonii 
Vattenfladdermus förekom rikligt över ån, särskilt i delen längst nedströms i in-
venteringsområdet, alltså där det finns träd som ger ett krontak över åmiljön. 
Uppe vid kulverten observerades ett fåtal individer vid några tillfällen. Även i öv-
rigt, till exempel fruktträdgården passerade ett fåtal. 
 
Mustasch- el. tajgafladdermus Myotis mystacinus/brandtii 
Artparet mustasch-/tajgafladdermus med ett fåtal individer kring fabriksbyggna-
derna längst norrut i området. 
 
Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus 
Dvärgpipistrell förekommer med normala antal inspelningar och observerade indi-
vider i hela området. Något fler observationer gjordes vid ån, Privatvägens bro, 
och i fruktträdgården. 
 
Nordfladdermus Eptesicus nilssonii 
Nordfladdermus förekommer i normal omfattning i inventeringsområdet. 
 
Större brunfladdermus Nyctalus noctula 
Särskilt under första besöket förekom aktivitet från större brunfladdermus över 
fruktträdgården och i området kring Mölndalsån. I lövrikt låglandslandskap är 
denna art vanlig förekommande, men i skogsbygder är den mer ovanlig. Att den 
jagar på hög höjd över inventeringsområdet var väntat. 
 
Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 
Vid första besöket spelades gråskimlig fladdermus in på flera ställen i invente-
ringsområdet. Denna art verkar ha en ovanligt tät population i Göteborgstraktens 
parkmiljöer. 
 
Brunlångöra Plecotus auritus 
Två inspelningar från en jagande individ gjordes i den ganska täta lövmiljön vid 
översta delen av Privatvägen, nära den stora villan. 
 

Platsbeskrivningar 
 
Öppen gräsmark längst i söder 
Mycket få fladdermöss observerades i detta område. De vanligaste arterna, dvärg-
pipistrell, nordfladdermus samt några passager av större brunfladdermöss, som 
ofta jagar i helt eller nästan helt öppna miljöer. Inget särskilt värde för fladder-
möss. 
 
Fruktträdgården 
I fruktträdgården jagade betydligt fler fladdermöss. Förutom nordfladdermus, 
dvärgpipistrell och stor fladdermus observerades här även gråskimliga fladder-
möss och enstaka vattenfladdermöss. Fruktträdgårdar kan ibland vara mycket vär-
defulla fladdermusmiljöer, men dessa är i regel mer i drift, med mer av parkstruk-
turer i nära anslutning till. En viss potential som fladdermusmiljö, men i nuläget av 
ganska måttligt värde, dock inom inventeringsområdet tillsammans med ån det 
mest värdefulla. 
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Figur 12. Mölndalsån vid Privatvägens bro, den mest individtäta delen av det in-
venterade området. 

 
Figur 13. Passage utmed trädgård i norr. Den kanske mest gynnsamma delen av 
fabriksområdet för fladdermöss. 
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Ån 
Delen vid de gamla fabriksbyggnaderna hade tämligen glest med fladdermöss. 
Längre nedströms, där träd kantar ån, finns den individrikaste delen av invente-
ringsområdet. Den största delen av aktiviteten står vattenfladdermöss för, men 
även dvärgpipistrell och nordfladdermus verkar jaga i skapliga antal. 
 
Fabriksmiljön 
Kring de gamla fabriksbyggnaderna var fladdermusaktiviteten låg. Enstaka nord-
fladdermöss jagade i de öppna miljöerna och på sina håll flög dvärgpipistrell samt 
enstaka exemplar av andra arter. Inga svärmningar och inget utflog från byggna-
derna observerades. 

Rekommendationer 
Den förekomst av fladdermöss som kunnat påvisas i området gör att inga långtgå-
ende hänsyn eller åtgärder bedöms vara motiverade. Därtill är både art- och indi-
vidantal för lågt. Generellt kan man så långt som möjligt spara grova och medel-
grova lövträd och mer sammanhållna lövmiljöer, i synnerhet kring Mölndalsån. 
Fruktträdgården är också en typ av miljö med potentiellt intresse för fladdermöss. 
Om man kan spara en del av den skulle det innebära att man tog vara på denna 
potential. Kanske kan högre värden uppstå med en förändrad skötsel eller föränd-
rade omgivningar. 
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Skyddsvärda träd 

Metodik 
Vid fältbesök den 26 september 2017 samt (i de utökade områdena) den 20 no-
vember 2018 har träd som bedömts ha ett högre skyddsvärde noterats och karte-
rats. Det gäller i synnerhet grova träd, men träd med stora håligheter, träd med 
hamlingsspår, träd som är rödlistade eller hyser rödlistade/skyddade arter eller 
träd som på annat sätt har ett förhöjt värde har tagits med även om de inte upp-
fyller grovlekskriteriet. Även döda träd i form av torrakor/högstubbar eller grova 
lågor har inkluderats. Följande kriterier användes vid bedömningen: 

• Rödlistning - träd av rödlistade arter har värderats något högre än andra 
träd med motsvarande värden. I den aktuella inventeringen gäller detta 
skogsalm (CR) och ask (EN). 

• Grovlek - huruvida trädet är grovt eller ej har bedömts relativt trädslagets 
normala växtsätt, en grov ask är därmed i absoluta mått betydligt grövre 
än en grov apel. Under inventeringen 2017 uppskattades trädens omkrets 
med ögonmått och en grov indelning gjordes i kategorierna "klen", "me-
delgrov", "grov" och "mycket grov". 

• Senvuxenhet - träd som är klena men senvuxna och som bedöms vara 
mycket gamla bedöms som skyddsvärda. 

• Håligheter - om trädet har stora håligheter bedöms det som skyddsvärt 
även om det inte uppnår grovlekskriteriet. 

• Hamlingsspår - spår av tidigare hamling, eller pågående, aktiv hamling för-
höjer värdet. Hamlingen kan förlänga trädets livslängd och ger upphov till 
håligheter vilket främjar den biologiska mångfalden. 

• Associerade arter - om träden hyser någon form av naturvårdsart, vanli-
gen i form av lavar, mossor eller svampar, har detta noterats. 

 
Figur 14. Mycket grov bok med håligheter. 
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Figur 15. Grov apel med stora håligheter. 
 

Vidare har bedömts vilka av träden som är skyddsvärda enligt kriterier i Åtgärds-
programmet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet (Naturvårdsverket 
2004). Dessa kriterier är följande: 

• Jätteträd - träd grövre än 1 meter i diameter (314 cm omkrets) på det 
smalaste stället under brösthöjd. 

• Mycket gamla träd - gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag 
äldre än 140 år. 

• Grova hålträd - träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 
hålighet i huvudstam. 
 

Träd som misstänktes uppfylla dessa kriterier mättes med måttband i brösthöjd 
för exakt omkrets. 

Resultat 
38 träd vilka bedömdes som skyddsvärda noterades under inventeringen (figur 16 
samt bilaga 3). Apel dominerar stort i materialet med 19 skyddsvärda träd. Dessu-
tom finns ytterligare ett stort antal aplar i fruktträdgården som uppvisar mindre 
håligheter men som bedöms ha ett något lägre värde. Tillsammans bildar emeller-
tid de gamla fruktträden en sammanhängande och intressant biotop med höga 
naturvärden. Vidare fanns några mycket grova popplar samt enstaka exemplar av 
bok, klibbal, plommon, päron, hästkastanj, tysklönn, skogsalm och ask. De två sist-
nämnda är rödlistade (CR respektive EN) på grund av att de hotas av svampsjuk-
domar. Nämnda skogsalm var ett stående, dött träd som sannolikt dödats av alm-
sjukan. Många träd, i synnerhet aplarna, uppvisade mer eller mindre stora hålig-
heter. Träd som bedömdes vara mycket grova var fåtaliga, tre popplar samt var-
dera en klibbal, bok och ask noterades. Inga särskilt senvuxna träd noterades och 
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heller inga associerade naturvårdsarter. Enstaka träd, exempelvis den grova 
asken, uppvisade spår av tidigare hamling. Asken visade inga tecken på att vara 
angripen av svampsjukdomen askskottssjuka, vilken är orsaken till artens rödlist-
ning, men detta kan vara svårt att avgöra under hösten då löven börjar fällas. 

 
Figur 16. Skyddsvärda träd. 

 
Åtta träd bedömdes uppfylla Naturvårdsverkets kriterier i åtgärdsprogrammet för 
särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Det gäller en mycket grov klibbal 
(träd 27), en mycket grov bok (träd 28), en mycket grov ask (träd 31), en mycket 
grov hästkastanj (träd 38) samt fyra mycket grova popplar (träd 6, 7, 8 och 37), 
varav den sistnämnda med sina 535 cm i omkrets i brösthöjd utgör inventerings-
områdets grövsta träd. Flera av aplarna har stora håligheter men är inte tillräckligt 
grova för att omfattas av definitionerna. 
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Figur 17. Mycket grov ask med frihuggningsbehov. 

Konsekvenser och rekommendationer 
Exploatering enligt föreslagen detaljplan skulle sannolikt innebära att huvuddelen 
av de gamla fruktträden skulle försvinna. Även den gamla asken skulle sannolikt 
behöva avverkas. Detta innebär att de högsta värdena kopplade till skyddsvärda 
träd i inventeringsområdet skulle försvinna. Eftersom de skyddsvärda träden per 
definition är just skyddsvärda, är rekommendationen att i största möjliga utsträck-
ning spara dem vid en eventuell exploatering av området. Den gamla fruktträdgår-
den bedöms vara en viktig helhetsmiljö med ett stort antal skyddsvärda träd och 
bör till största möjliga del sparas. Som särskilt skyddsvärd kan även den grova 
asken betecknas, inte minst med tanke på artens rödlistning. Asken skulle må bra 
av att friställas då det i nuläget är mycket sly och ungträd omkring den. Lämpliga 
kompensationsåtgärder om träd behöver tas ned är att lägga upp veden på lämp-
liga ställen för att tillskapa död ved, samt att identifiera och spara lämpliga efter-
trädare, det vill säga träd som ännu inte uppnått skyddsvärde men som kan förut-
sättas göra det inom en inte alltför avlägsen framtid. Detta gör att kontinuiteten 
av gamla träd och död ved säkerställs i området. Exempelvis utgör lindarna i allén 
längs Brännåsvägen lämpliga efterträdare, och det bör dessutom eftersträvas att 
dessa hamlas även fortsatt för att ytterligare höja deras naturvärden. 
Vissa av de skyddsvärda träden uppfyller Naturvårdsverkets kriterier för särskilt 
skyddsvärda träd (Naturvårdsverket 2004). Om en åtgärd på ett sådant träd riske-
rar att väsentligt ändra naturmiljön skall anmälan för samråd enligt 12 kap. 16 § 
miljöbalken inlämnas. 
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Generellt biotopskydd 

Metodik 
I samband med inventering av skyddsvärda träd den 26 september 2017 och den 
20 november 2018 genomströvades området i sin helhet och objekt som bedöm-
des omfattas av det generella biotopskyddet (§ 5, förordningen om områ-
desskydd) eftersöktes och karterades. Dessutom gjordes ett uppföljande besök 
för detaljkontroll den 30 oktober 2017. Följande typer av strukturer omfattas av 
det generella biotopskyddet: 
 
- Allé 
- Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 
- Odlingsröse i jordbruksmark 
- Pilevall 
- Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
- Stenmur i jordbruksmark 
- Åkerholme 

 
Figur 18. Generella biotopskyddsobjekt 
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Mark som definitionsmässigt kan betraktas som jordbruksmark återfinns endast i 
södra delen av området, men vissa typer av strukturer såsom alléer brukar omfat-
tas av det generella biotopskyddet även om omgivande mark ej är jordbruksmark, 
exempelvis i stadsmiljö. 

Resultat 
Inga källor, odlingsrösen, pilevallar eller stenmurar hittades i inventeringsområ-
det. Den lilla dammen norr om Mölndalsån bedöms inte omfattas av det generella 
biotopskyddet eftersom den inte angränsar till jordbruksmark. De objekt som be-
döms omfattas av det generella biotopskyddet utgörs av sju alléer (figur 18). Yt-
terligare en lång, enkelsidig allé med ca 35 oxlar finns längs södra sidan av Kvarn-
bygatan, men här är samtliga träd för unga/klena (under 30 år/20 cm i diameter i 
brösthöjd) för att allén ska omfattas av skyddet. Vidare bör en brasklapp läggas in 
om någon av alléerna eventuellt ligger i redan detaljplanerat område där gällande 
detaljplan beslutats innan den 1 januari 1994, och om denna detaljplan i så fall re-
glerar hur allén skall skötas eller utvecklas, eller på annat sätt begränsar skyddet. I 
så fall gäller ej det generella biotopskyddet. 
 
1. Allé 
Enkelsidig allé längs norra sidan av Kvarnbygatan, bestående av ca 15 medelålders 
lindar. Träden saknar håligheter och epifytfloran är trivial. Allén bedöms ha visst 
naturvärde. 

 
Figur 19. Lindallé (allé nr 1) längs Kvarnbygatan. 
 
2. Allé 
Dubbelsidig allé längs gammal väg mot entrén på Rudströmska villan, bestående 
av ca 18 träd, däribland lind, tysklönn, hästkastanj och björk. Flera träd är gamla 
och grova och enstaka har håligheter. Epifytfloran på träden är trivial. Allén be-
döms ha påtagligt naturvärde. 
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Figur 20. Allé nr 2 vid Rudströmska villan. 
 
3. Allé 
Enkelsidig allé bestående av 16 medelålders lindar i vinkel längs Brännåsvägen 
samt gångstig. Samtliga träd bär hamlingsspår och de längs Brännåsvägen är i ak-
tiv hamling. Vissa av träden har smärre håligheter. Epifytfloran är trivial. Allén be-
döms ha visst naturvärde. 

 
Figur 21. Lindallé (allé nr 3) längs Brännåsvägen. 
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4. Allé 
Enkelsidig allé bestående av tio medelålders oxlar längs GC-bana. Träden saknar 
håligheter och epifytfloran är trivial. Allén bedöms ha lågt naturvärde. 

 
Figur 22. Oxelallé (allé nr 4). I bakgrunden ses Mölndals bro. 
 
5. Allé 
Enkelsidig allé längs Kvarnbygatan/parkeringsplats, bestående av sex medelålders-
äldre oxlar, fyra äldre hästkastanjer och två äldre lindar. Hästkastanjerna och lin-
darna är relativt grova och en av hästkastanjerna har en mindre hålighet. Allén be-
döms ha visst naturvärde. 

 
Figur 23. Oxlar i allé nr 5. 
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6. Allé 
Enkelsidig allé bestående av ca 20 medelålders lindar med hamlingsspår längs en 
gammal väg norr om Rudströmska villan. Allén bedöms ha visst naturvärde. 

 
Figur 24. Allé nr 6 består av medelålders lindar med hamlingsspår. 
 
7. Allé 
Enkelsidig allé bestående av 21 medelålders hamlade lindar längs Brännåsvägen i 
Rudströmska villans södra tomtgräns. Allén bedöms ha visst naturvärde. 

 
Figur 25. Relativt nyligen hamlade lindar i allé nr 7. 
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Bäver 

Metodik 
I samband med inventering av skyddsvärda träd och generellt biotopskydd den 26 
september 2017 eftersöktes gnagspår och andra lämningar av bäver utmed Möln-
dalsåns hela lopp genom inventeringsområdet. Samtliga påträffade spår åldersbe-
dömdes (färska eller äldre) och noterades på karta. 

 
Figur 26. Bäverspår. 

Resultat 
Se figur 26. Vid tidigare utförd naturinventering i området 2014 noterades gott 
om färska gnagspår vid Mölndalsån mellan Nämndemansgatan och Privatvägen 
(Svedholm & Eskilsson 2014). Nu hittades bara äldre spår där. De enda färska spår 
som hittades fanns istället i den del av Mölndalsån som ligger väster om E6/E20. 
Här fanns ganska gott om färska gnagspår på strandväxande buskar, samt även på 
enstaka klenare björkar. Dessutom sågs bäverstigar i strandvegetationen. Spåren 
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bedömdes vara mycket färska. Inga tecken på boplatser hittades inom invente-
ringsområdet. 

 
Figur 27. Äldre bäverspår i form av träd som fällts för, uppskattningsvis, ett par år 
sedan. 

 
Figur 28. Nyligen avgnagd kvist. 
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Figur 29. Bäverstig. 
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Övrigt 
Ett par andra fynd som kan vara av intresse gjordes i samband med inventering-
arna och redovisas i korthet här. I samband med rivning av fabriksbyggnader med 
åtföljande omrörning i marken har en fröbank uppenbarligen aktiverats, vilket 
gett upphov till ett uppträdande av den rödlistade och relativt ovanliga växten 
bolmört Hyoscamus niger NT. 34 plantor av arten räknades vid fältbesök den 26 
september (figur 30). Då hittades murgröna Hedera helix på tre ställen inom in-
venteringsområdet; vid Rudströmska villan, vid Privatvägen/Mölndalsån samt vid 
Kvarnbygatan nedströms museet (figur 30). Murgröna är fridlyst i Västra Göta-
lands län enligt 8 § artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att 
plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växten, samt 
att ta bort eller skada frön eller andra delar. Med att skada arten bör även avses 
åtgärder som på ett indirekt sätt skadar arten genom att till exempel de hydrolo-
giska förhållandena på artens växtplats förändras (Naturvårdsverket 2009). 

 
Figur 30. Övriga fynd av intresse. 
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Figur 31. Bolmört. 

 
Figur 32. Murgröna. 
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Bilaga 1. Dagfjärilar, skalbag-
gar, skinnbaggar och gadd-
steklar 
Insekter Antal Kommentar 
Ordning/Familj/Art   
   
Fjärilar   
Gräsfjärilar   
Kamgräsfjäril 1  
Kvickgräsfjäril 1  
Slåttergräsfjäril 1  
Juvelvingar   
Puktörne blåvinge 1  
Tjockhuvudfjärilar   
Ängssmygare 2  
Vinterpraktfjärilar   
Amiral 2  
Påfågelöga 2  
Vitfjärilar   
Kålfjäril 1  
Rapsfjäril 1  
Rovfjäril 1  
   
Skalbaggar   
Barkborrar   
Scolytus laevis 5 sprider almsjuka 
Bladbaggar   
Bruchidius villosus 1  
Bruchus atomarius 1  
Chrysolina varians 1 johannesört 
Crepidodera aurata 3 sälg 
Cryptocephalus fulvus 1  
Galeruca tanaceti 1 renfana 
Lochamaea caprea 1  
Lythraria salicariae 2  
Bladhorningar   
Phylloperta horticola 2 trädgårdsborre 
Blombaggar   
Oedemera virescens 2  
Borstbaggar   
Dasytes aeratus 1  
Dasytes fusculus 1  
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Insekter Antal Kommentar 
Ordning/Familj/Art   
   
Dasytes niger 1  
Dasytes plumbeus 12  
Dolichosoma lineare 1  
Malachius bipustulatus 4  
Brokbaggar   
Corynetes coeruleus 2  
Brunbaggar   
Orchesia micans 2  
Orchesia undulata 1  
Ekoxar   
Sinodendron cylindricum 8 vitrötad ved 
Flugbaggar   
Cantharis decipiens 1  
Cantharis fusca 1  
Rhagonycha fulva 1  
Rhagonycha limbata 2  
Rhagonycha testacea 1  
Glansbaggar   
Epuraea melina 1  
Glischrochilus hortensis 1  
Melanotus castanipes 1  
Meligethes aenea 1  
Meligethes aeneus 7  
Meligethes carinulatus 1  
Meligethes ovatus 1  
Meligethes viridescens 4  
Hallonängrar   
Butyrus tomentosus 2  
Byturus ochraceus  5  
Jordlöpare   
Bembidion bruxellense 1  
Bembidion guttula 1  
Bembidion mannerheimii 1  
Dromius quadrimaculatus 1  
Paradromius linearis 1  
Knäppare   
Agriotes lineatus 1  

Ampedus nigroflavus 2 
tidigare rödlistad, ovanlig i 
väst 

Corymbites pectinicornis 1  
Denticollis linearis 2  
Hypnoidus riparius 1  
Pheletes aeneoniger 1  
Selatosomus aeneus 1  
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Insekter Antal Kommentar 
Ordning/Familj/Art   
   
Serica brunnea 1  
Kortvingar   
Aleochara stichai 3  
Anotylus rugosus 2  
Dexiogyia forticornis 2  
Gabrius trossulus 1  
Haploglossa gentilis 2  
Ocalea badia 5  
Platystethus alutaceus 1  
Stenus flavipes 1  
Stenus juno 1  
Kullerglansbaggar   
Heterhelus scuttelaris 1  
Långhorningar   
Acmeops collaris 1  
Grammoptera ruficornis 1  
Pogonocherus hispidus 1  
Stenurella melanura 1  
Mjukbaggar   
Cyphon ochraceus 7  
Mycelbaggar   
Agathidium nigripenne 1  
Anisotoma humeralis 1  
Anisotoma orbicularis 2  
Mögelbaggar   
Cortinicara gibbosa 1  
Enicmus histrio 1  
Nyckelpigor   
Adalia bipunctata 3  
Calvia quatuordecimguttata 1  
Coccinula quatuordecimpustu-
lata 3  
Plattnosbaggar   
Dissoleucas niveirirostris 1 Mycket ovanlig i Västsverige 
Praktbaggar   
Trachys minutus 2 sälg och pil 
Ristbaggar   
Anaspis flava 6  
Anaspis frontalis 2  
Anaspis rufilabris 3  
Anaspis rufipes 1  
Spetsvivlar   
Eutrichapion viciae 1 kråkvicker 
Nanophyes marmoratus 2  
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Insekter Antal Kommentar 
Ordning/Familj/Art   
   
Oxystoma craccae 1 kråkvicker 
Protapion apricans 2  
Protapion fulvipes 1  
Svampbaggar   
Dacne bipustulata 2  
Svampklobaggar   

Mycetochara maura 
mer än 

200 stor population - ovanligt 
Prionychus ater 1  
Svartbaggar 1  
Diaperis boleti 1  
Tornbaggar 1  
Tomoxia bucephala 1  
Trägnagare   
Anobium punctatum 10  
Dorcatoma dresdensis 1  
Ptinus rufipes 3  
Vedsvampbaggar   
Litargus connexus 1  
Mycetophagus quadripustulatus 1 rödlistad 2000 
Vivlar   
Magdalis ruficornis 1  
Exomias pellucidus 1  
Hypera venusta 1  
Leiosoma deflexum 1  
Magdalis armigera 2  
Magdalis ruficornis 2  
Otiorhynchus singularis 1  
Phyllobius argentatus 1  
Phyllobius oblongus 1  
Phyllobius pyri 1  
Phyllobius virideaeris 1  
Phyllobius viridicollis 3  
Phyllopertha horticola 1  
Polydrusus formosus 1  
Rhinoncus inconspectus 1  
Tychius stephensi 1  
Ängrar 1  
Anthrenus museorum 1  
   
Skinnbaggar   
Fröskinnbaggar   
Cymus claviculus 1  
Peritrechus geniculatus 1  
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Insekter Antal Kommentar 
Ordning/Familj/Art   
   
Fältrovskinnbaggar   
Nabis erycetorum 1  
Sköldskinnbaggar   
Eurygaster testudinaria 1  
Ängsskinnbaggar   
Leptopterna dolabrata 1  
Lygus rugulipennis 1  
Pithanus maerkelii 1  
Stenodema calcaratum 1  
   
Steklar   
Vägbin   
Halictus tumulorum 1  
Citronbin   
Hylaeus communis 2  
Hylaeus hyalinatus 1 ovanlig 
Gnagbin   
Hoplitis claviventris 1  
Långtungebin   
Bombus hypnorum 1  
Bombus lucorum 1  
Bombus pascuorum 1  
Bombus pratorum 2  
Honungsbi 2  
Hushumla 1  
Ljus jordhumla 1  
Mörk jordhumla 1  
Myror   
Lasius brunneus 35 signalart 
Rovstekel   
Mimumesa dahlbomi 1  
Sandbin   
Andrena helvola 1  
Andrena subopaca 1  
Trädgårdssandbi 1  
Dvärggaddsteklar   
Bethylus fuscicornis 1  

 
 
 
 

 
  



Naturinventeringar Forsåker  Naturcentrum AB, 2020-03-16 
 
 

 44 

Bilaga 2. Nattfjärilar 
 Familjer / Arter       Antal exemplar                                                                                 

(× =11-15; ×× =16-20; 
××× = ≥21) 

Kommentarer 

Hepialidae Rotfjärilar   
Phymatopus hecta 1  
Nepticulidae Dvärgmalar   

Stigmella malella 1 
Få västsvenska fynd. På 
Malus, apel 

Stigmella ulmivora 3* *Bladminor. Rödlistad: NT 
Stigmella oxyacanthella 2* *Bladminor  
Stigmella hybnerella 5* *Bladminor 
Stigmella salicis 1 / ×* *Bladminor 
Psychidae Säckspinnare   
Psyche casta 1* *Larvsäck 
Bucculatricidae Kronmalar   
Bucculatrix demaryella ××*  *Bladminor 
Bucculatrix thoracella ×*  *Bladminor 
Bucculatrix bechsteiniella  ×××*  *Bladminor 
Gracillariidae Styltmalar   

Caloptilia rufipennella ×* 
*Bladminor. 2:a fyndlok. i Väs-
tergötland 

Gracillaria syringella 3  
Euspilapteryx auroguttella 5  
Callisto denticulella ×* *Bladminor. På Malus apel 
Phyllonorycter tristrigellus ×*  *Bladminor 
Phyllonorycter blancardellus  ×*  *Bladminor. På Malus apel 
Phyllonorycter sorbi 1  
Phyllonorycter joannisi ×*  *Bladminor 
Yponomeutidae Spinnmalar   
Yponomeuta evonymellus 4  
Yponomeuta sedellus 1  
Argyresthia brockeella 4  
Argyresthia goedartella     2  
Argyresthia curvella ××× På Malus apel 
Glyphipterigidae Gnuggmalar   
Glyphipterix thrasonella 2  
Glyphipterix simplicella 1  
Ypsolophidae Höstmalar   
Ypsolopha dentella 2  
Ypsolopha scabrella 3 På Malus apel 
Lyonetiidae Rullvingemalar   
Leucoptera malifoliella 1* *Bladmina. På Malus apel 

Lyonetia clerkella 3 / ×××*  
*Bladminor. På Malus apel 
bl.a. 

Autostichidae Guld-
fläcksmalar   
Oegoconia deauratella 1  
Oecophoridae Praktmalar   
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Hofmannophila pseudospre-
tella 1  
Peleopodidae Vecklarmalar   
Carcina quercana 3  
Cosmopterigidae Fransmalar   
Limnaecia phragmitella 2  
   
Gelechiidae Stävmalar   
Acompsia cinerella 4  
Helcystogramma rufescens 1  
Pexicopia malvella 1  
Bryotropha terrella ×  
Argolamprotes micella 1  
Sophronia semicostella 1  
Mirificarma mulinella 2  
Gelechia rhombella ×× På Malus apel 
Gelechia sororculella 2  
Gelechia nigra 1  

Gelechia sestertiella 1 
Ganska ovanlig längs västkus-
ten 

Scrobipalpa clintoni 1  
Caryocolum fraternellum 4  
Carpatolechia fugitivella 2  
Elachistidae Gräsmalar   

Elachista atricomella 1 
Ganska ovanlig längs västkus-
ten 

Elachista canapennella 3  
Elachista maculicerusella ×××  
Elachista freyerella 5  
Parametriotidae Märgmalar   
Blastodacna atra 2 På Malus apel 
Batrachedridae Smalvinge-
malar   
Batrachedra praeangusta 1  
Coleophoridae Säckmalar   
Coleophora striatipennella 3  
Coleophora virgaureae 3  
Coleophora serratella 1  
Coleophora alticolella ×  
Coleophora frischella ×  
Coleophora lusciniapennella 1  
Momphidae Brokmalar   

Mompha propinquella 1 
Ny för Västergötland. Sällsynt 
art 

Mompha epilobiella 1  
Mompha raschkiella 2  
Pterophoridae Fjädermott   
Amblyptilia acanthadactyla 2  
Emmelina monodactyla 1  
Tortricidae Vecklare   
Paramesia gnomana 2  
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Capua vulgana 1  
Pandemis corylana 3  
Pandemis heparana 5  
Pandemis dumetana 2  
Clepsis consimilana 2 Ny för Västergötland 
Aphelia paleana 1  
Archips xylosteana 6  
Cnephasia asseclana 1  
Acleris forsskaleana 1  
Agapeta hamana 5  
Eupoecilia angustana 2  
Cochylis dubitana 2  
Eudemis porphyrana 2  
Eudemis profundana 1  
Pseudosciaphila branderiana 1  
Apotomis betuletana 2  
Hedya nubiferana 6 På Malus apel bl.a. 
Hedya ochroleucana 1  
Celypha striana 3  
Celypha lacunana ××  
Bactra lancealana ××  
Ancylis badiana ×  
Ancylis achatana 1  
Rhopobota naevana ×× På Malus apel bl.a. 
Spilonota ocellana 5  
Epinotia brunnichiana 2  
Epinotia solandriana 1  
Epinotia abbreviana 6  
Epinotia ramella 3  
Epinotia nisella 4  
Eucosma cana 3  
Eucosma aspidiscana 1  
Epiblema foenella 1  
Notocelia cynosbatella 1  
Notocelia incarnatana 3  
Cydia pomonella ×× På Malus apel 
Cydia splendana 5  
Cydia inquinatana 2 Få fynd från Västergötland 
Lathronympha strigana ×  
Grapholita funebrana 1  
Hesperiidae Tjockhuvuden   
Ochlodes sylvanus 1  
Pieridae Vitfjärilar   
Pieris brassicae 4  
Pieris napi 2  
Gonopteryx rhamni 1  
Nymphalidae Praktfjärilar   
Coenonympha pamphilus 2  
Aphantopus hyperantus ××  
Vanessa atalanta 3  
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Lycaenidae Juvelvingar   
Polyommatus amandus 4  
Pyralidae Solmott   
Sciota hostilis 1  
Pempelia palumbella 5  
Acrobasis advenella 2  
Acrobasis consociella 1  
Crambidae Gräsmott   
Elophila nymphaeata 2  
Chrysoteuchia culmella ××  
Crambus pascuellus 1  
Crambus uliginosellus 1  
Crambus lathoniellus ×××  
Agriphila tristella 3  
Agriphila straminella ×××  
Catoptria falsella 7  
Scoparia pyralella 4  
Eudonia mercurella 1  
Eudonia pallida ×  
Udea lutealis 3  
Udea prunalis 1  
Anania hortulata 1  
Drepanidae Sikelvingar   
Habrosyne pyritoides 2  
Drepana binaria 1  
Geometridae Mätare   
Idaea biselata 4  
Idaea aversata 4  
Idaea deversaria 1  
Xanthorhoe spadicearia 4  
Xanthorhoe montanata 4  
Epirrhoe alternata 6  
Epirrhoe rivata ×  
Hydriomena furcata 3  
Plemyria rubiginata 1  
Cosmorhoe ocellata 3  
Eulithis prunata 2  
Dysstroma truncata 1  
Colostygia pectinataria 2  
Perizoma alchemillata 2  
Chloroclystis v-ata 1  
Pasiphila rectangulata 3 På Malus apel bl.a. 
Eupithecia inturbata 1  
Eupithecia linariata 3  
Eupithecia centaureata 1  
Eupithecia absinthiata 1  
Pterapherapteryx sexalata 1  
Lomaspilis marginata 1  
Opisthograptis luteolata 1  
Ourapteryx sambucaria 1  
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Biston betularius 1  
Peribatodes rhomboidarius 1  
Cabera pusaria 1  
Cabera exanthemata 3  
Notodontidae Tandspinnare   
Pheosia gnoma 1  
Erebidae Näbbflyn   
Rivula sericealis 1  
Eilema lurideolum 2  
Phragmatobia fuliginosa 1  
Machrochilo cribrumalis 1  
Hypenodes humidalis 4  
Noctuidae Nattflyn   
Euclidia glyphica 1  
Euclidia mi 1  
Amphipyra pyramidalis 3  
Acronicta psi 1 På Malus apel bl.a. 
Rusina ferruginea 4  
Celaena leucostigma 1  
Amphipoea fucosa 1  
Apamea scolopacina 1  
Apamea monoglypha 2  
Mesapamea secalis 1  
Litoligia literosa 1  
Mesoligia furuncula ××  
Oligia latruncula 3  
Oligia fasciuncula 1  
Cosmia trapezina 1  
Cerapteryx graminis ×  
Melanchra persicariae 2  
Mythimna conigera 3  
Mythimna impura 6  
Mythimna ferrago 4  
Agrotis exclamationis 2  
Axylia putris 1  
Ochropleura plecta 3  
Noctua pronuba ×  
Noctua comes 1  
Noctua interjecta 2  
Noctua janthe 5  
Xestia triangulum 1   
Summa arter:                                
195   
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Bilaga 3. Skyddsvärda träd 
Tabell över samtliga skyddsvärda träd. Rödmarkerade rader är träd som är särskilt 
skyddsvärda enligt åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturland-
skapet. 
 

Nr Art N 
( Sweref 

O 
99 TM) 

Röd- 
listning 

Grovlek Sen- 
vuxen 

Hålig- 
heter 

Hamlings- 
spår 

Övrigt   

1 Apel 6393818 322573 NA Grov Nej Ja Nej Död/högstubbe 

2 Plommon 6393849 322405 NA Grov Nej Ja Nej  

3 Ob. pil 6393801 322460  Grov Nej Ja Nej  

4 Apel 6393867 322444 NA Grov Nej Ja Nej  

5 Apel 6393870 322458 NA Grov Nej Ja Nej  

6 Ob. poppel 6393846 322381  Mkt grov Nej Nej Nej Omkr. 426 cm 

7 Ob. poppel 6393858 322382  Mkt grov Nej Nej Nej Omkr. 432 cm 

8 Ob. poppel 6393873 322383  Mkt grov Nej Nej Nej Omkr. 410 cm 

9 Apel 6393895 322456 NA Grov Nej Ja Nej  

10 Apel 6393936 322495 NA Medelgrov Nej Ja Nej  

11 Päron 6393917 322493 NA Grov Nej Ja Nej  

12 Apel 6393925 322531 NA Medelgrov Nej Ja Nej  

13 Apel 6393949 322629 NA Grov Nej Ja Ja  

14 Apel 6393945 322609 NA Grov Nej Ja Nej  

15 Apel 6393941 322595 NA Grov Nej Ja Nej  

16 Apel 6393936 322580 NA Grov Nej Ja Nej  

17 Apel 6393940 322524 NA Grov Nej Ja Nej  

18 Apel 6393960 322599 NA Grov Nej Ja Nej  

19 Apel 6393978 322600 NA Grov Nej Ja Nej  

20 Apel 6393981 322612 NA Grov Nej Ja Nej  

21 Apel 6393968 322530 NA Grov Nej Ja Nej  

22 Apel 6393964 322513 NA Grov Nej Ja Nej  

23 Apel 6393961 322503 NA Grov Nej Ja Nej  

24 Apel 6394004 322540 NA Grov Nej Ja Nej  

25 Apel 6393854 322636 NA Grov Nej Ja Nej  

26 Ob. pil 6393849 322350  Grov Nej Ja Nej Flerstammig 

27 Klibbal 6393965 322297 LC Mkt grov Nej Nej Nej Omkr. 326 cm 

28 Bok 6393971 322310 LC Mkt grov Nej Nej Nej Omkr. 420 cm 

29 Skogsalm 6393933 322416 CR Medelgrov Nej Nej Nej Död/torraka 

30 Ob. poppel 6393951 322459  Grov Nej Nej Nej Samt mkt grov 
låga 

31 Ask 6394117 322532 EN Mkt grov Nej Ja Ja Omkr. 391 cm 

32 Hästkastanj 6394041 322648 NA Grov Nej Nej Nej  

33 Tysklönn 6394026 322649 NA Medelgrov Nej Ja Nej  
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Nr Art N 
( Sweref 

O 
99 TM) 

Röd- 
listning 

Grovlek Sen- 
vuxen 

Hålig- 
heter 

Hamlings- 
spår 

Övrigt   

34 Hästkastanj 6394015 322649 NA Grov Nej Nej Nej  

35 Bok 6394136 322241 LC Grov Nej Nej Nej  

36 Ob. lind 6394191 322233  Grov Nej Nej Nej  

37 Silverpoppel 6394243 322214 NA Mkt grov Nej Ja Nej Omkr. 535 cm 

38 Hästkastanj 6394273 322227 NA Mkt grov Nej Nej Nej Omkr. 338 cm 
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1 Kort om pågående plan 

Mölndals Stad och det kommunalägda bolaget MölnDala Fastighets AB (MFAB) planerar 
en ny stadsdel med bostäder, handel och arbetsplatser i området Forsåker. Området 
ligger öster om E6/E20 i höjd med Mölndal Centrum och stationsområdet. Det aktuella 
området har fram till 2006 varit ett aktivt industriområde där pappersbruk funnits sedan 
1700-talet. 

Gällande detaljplan tillåter industriverksamhet för markanvändning inom hela området. 
För att möjliggöra en ny stadsdel behövs därför nya detaljplaner som tillåter exploatering 
av bostäder, handels- och serviceverksamhet, verksamhetsytor och ytor för kontors-
ändamål, skolverksamhet m.m.  

År 2009 köpte Mölndals Stad marken och sedan 2014 ägs den av MFAB. Visionen med 
exploateringen av området är bl.a. att föra västra och östra Mölndal närmare varandra. 

Tanken är att detaljplanen för hela Forsåkerområdet ska ändras. Arbetet är uppdelat i 
flera olika planer. Anledningen till att området delats upp i olika detaljplaner beror på 
stora osäkerheter rörande Trafikverkets planerade projekt i anslutning till järnvägen. Den 
plan som arbete pågår med nu är detaljplan Forsåker Nordöstra delen (området visas i 
figur 2) som är cirka 15,5 hektar stort. Hela Forsåkerområdet avgränsas i söder av en 
industrifastighet och bostäderna utmed Kronogårdsgatan, i öster av bostadsbebyggelsen 
längs Norra Forsåkersgatan och Brännåsvägen, i norr av Kvarnbyskolan och Störtfjället 
och i väster av E6/E20 samt Västkustbanan. 

Andra arbeten i Forsåker och relationen till detaljplan Forsåker Nordöstra 
delen 
I Forsåkersområdet pågår projekt som utförs oberoende av planen och som har egna 
tidsplaner. Det gäller avschaktningar för att säkerställa stabiliteten längs med Mölndalsån 
(MölnDalas dnr: 101-2020/Kommunens dnr: 2308/2019) samt ombyggnation av 
Mölndalsån. Vissa åtgärder i projekten har betydelse för de arter som uppehåller sig i 
Forsåker. 

Avschaktningar  
Avschaktningar för att säkerställa stabiliteten utförs under 2021. Två 
avschaktningsområden berör områden som identifierats som värdefulla för skyddade 
arter, delområde 1 och delområde 2 (se Figur 1). Ett tredje avschaktningsområde, 
delområde 3, ligger i höjd med Industrikärnan och bedöms inte ha någon påverkan på 
skyddade arter och diskuteras därför inte vidare i denna utredning. Avschaktningarna 
behöver utföras även om de nya detaljplanerna inte kommer till stånd. Som en del av 
anmälan till avschaktningen togs en artskyddsutredning fram för de arbetena (Sweco, 
2020). I den beskrivs skyddsåtgärder som ska utföras under dessa arbeten och som 
innebär att vegetationen närmast ån kommer att bevaras, men en del avverkning görs 
längre från ån. Delområde 1 kommer att återplanteras så snart stabiliseringsschakten är 
klar, men delområde 2 påverkas även av ombyggnationen av Mölndalsån och 
återplantering sker där först när de arbetena är klara.  
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Avlastningsschaktningarna har betydelse för genomförandet av detaljplan Forsåker 
Nordöstra delen som inte kan genomföras om inte schakterna är klara. De har också en 
koppling till ombyggnation av Mölndalsån då återplantering av delområde två inte kan 
genomföras förrän arbeten med ombyggnationen är klara. 

Ombyggnation av Mölndalsån  
Ombyggnationen av Mölndalsån utförs till följd av utvecklingen av det nya Forsåker som 
en modern stadsdel med blandad bebyggelse och en livfull, intressant stadsmiljö längs 
med ån. Tillstånd för vattenverksamhet erhölls i och med dom i mål nr M 4861-16. När 
arbetena enligt tillståndet för vattenverksamhet drar igång kommer en viss del av 
vegetationen längs med ån behöva tas ner för att möjliggöra anläggandet av 
erosionsskydd och lekbottnar för lax och öring i ån. I tillståndet ingår återplantering av 
vegetationen längs med ån och återplanteringen sker så snart det är möjligt och i olika 
omgångar istället för efter avslutad schakt, för att återetablering ska kunna ske snabbare. 
Hur det ska gå till kommer att regleras i kontrollprogram. Arbetena planeras så att tiden 
mellan avverkning och återplantering kan minimeras.  

Arbeten kopplade till miljödomen har en egen tidplan och är inte beroende av 
avschaktningarna eller detaljplan Forsåker Nordöstra delen. I de arbetena sker också viss 
avverkning och sedan full återplantering. Arbetena som sker i området som är värdefullt 
för skyddade arter beräknas pågå ungefär ett år.  

Detaljplan Forsåker Nordöstra delen  
Arbete med att ta fram detaljplan Forsåker Nordöstra delen pågår och bedöms för 
närvarande att bli klar under 2022. Viss utbyggnad av infrastruktur utanför detaljplanen, 
som är avgörande för byggskedet inom detaljplanen, kan komma att påbörjas relativt 
snart efter att detaljplan Forsåker Nordöstra delen vunnit laga kraft. Dessa arbeten ligger 
också inom samma geografiska område som är identifierat som värdefullt för skyddade 
arter. Avverkning och viss återplantering kommer att ske i samband med dessa 
infrastrukturarbeten. 

Sammanfattning 
Detaljplan Forsåker Nordöstra delen kan inte bebyggas om inte avlastningsschakterna är 
genomförda, men avlastningsschakterna behöver utföras även om detaljplanen inte 
genomförs. Ombyggnation av Mölndalsån utförs för att Forsåkersområdet ska utvecklas 
till en ny stadsdel. Delar av ombyggnationen behöver göras även om inte planen kommer 
till stånd, bland annat för att förhindra översvämning. 
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Figur 1 Samband mellan identifierade artskyddsområden och detaljplan Forsåker Nordöstra delen 
samt övriga projekt 

Avlastningsschakter: avverkning delområde 1 och 2 (kantzoner kring ån bevaras); återplantering delområde 1  
( delområde 3 påverkar inte skyddade arter ( 

Underhåll befintliga erosionsskydd: eventuellt avverkning av sly 

DP Forsåker Nordöstra delen laga kraft: avverkning för VA pumpstationer (kantzoner kring ån bevaras); 
 återplantering Sydöst 
Miljödomsarbeten: avverkning för att ersätta  bef .  träpalisad med ny stenmur samt lekbottnar (kantzoner kring  
ån avverkas); återplantering delområde 2/Nordväst/kantzoner 

Artskyddsområden: Industrikärnans byggnader i norr, naturmiljön kring ån i söder, fruktträdgården i öster 

1 

2 
Sydöst 

Nordväst 
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1.1 Utförda inventeringar och samråd 

I planarbetet har en naturvärdesinventering och en fågelinventering utförts inom 
Forsåker. Inventeringarna täcker in hela Forsåker från järnvägen upp till Kvarnbyn och 
Brännåsvägen. Vid naturinventeringen hittades den fridlysta arten murgröna (Hedera 
helix) i området. I fågelinventeringen, i vilken inventeringar har utförts under både år 2015 
och 2017, har totalt 58 olika arter noterats. Samtliga vilda fåglar är skyddade enligt 4§ 
artskyddsförordningen, men enligt kap 2.1 i Handboken för artskyddsförordningen 
(Naturvårdsverket, 2009:2) anges att ”Även om alla fågelarter omfattas bör arter 
markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter 
som uppvisar en negativ trend prioriteras i skyddsarbetet.”. Efter ett samrådsmöte mellan 
Forsåkerprojektet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län (2018-11-07) skickades en 
lista på de prioriterade fågelarterna som skulle kunna beröras av detaljplanen från 
Länsstyrelsen till den representanten på Mölndals stad som ansvarar för planen (mail 
skickat 2019-03-25). Listan är baserad på observerade arterna vid fågelinventeringen 
som är listade i artskyddsförordningen, rödlistade (i 2015 års rödlista) eller visar på 
nedåtgående trend och bedöms som prioriterade arter.  

Följande arter listades: 

 Kungsfiskare 

 Gråtrut 

 Gröngöling 

 Hussvala 

 Stare 

 Gulsparv 

 Göktyta 

 Tornseglare 

 Järnsparv 

De två första arterna bedöms endast vara tillfälligt förbiflygande i området medan övriga 
bedöms kunna finnas stadigvarande i området.  
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1.2 Syfte med utredningen 

Syftet med denna utredning är att bedöma behov av att söka dispens från artskyddet för 
den fridlysta växten murgröna (fridlyst enligt §8 artskyddsförordningen) och för de 
prioriterade fågelarterna gröngöling, hussvala, stare, gulsparv, göktyta, tornseglare och 
järnsparv (skyddade enligt §4 artskyddsförordningen). Utredningen utförs för att 
säkerställa att pågående plan (detaljplan Forsåker Nordöstra delen) inte ska påverka 
bevarandestatusen eller livsmiljöernas ekologiska funktion på nämnda arter och att det 
ska vara möjligt att bygga den nya stadsdelen Forsåker när detaljplanen vinner laga kraft 
och fastställs.  

1.3 Befintlig naturmiljö 

Idag består detaljplaneområdet av industrimark som till viss del är exploaterad med 
industriverksamhet, och till viss del natur/parkmark som inte är exploaterad för 
industriändamål. I hela Forsåker är det är främst tre olika områden som är viktiga för de 
arterna som skyddas enligt Artskyddsförordningen. Områdena som är viktiga för de 
skyddade arterna beskrivs nedan och visas i figur 2. 
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Figur 2. Översikt över viktiga miljöer för skyddade arter inom Forsåkerområdet.  
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Industrikärnan 

Området Industrikärnan ligger i Forsåkersområdets norra del (inom detaljplan Forsåker 
Nordöstra delen) och består av gamla industribyggnader. Industribyggnaderna ligger 
främst på den norra sidan av Mölndalsån och härstammar från pappersindustrin som 
bedrivits i området och har succesivt uppförts sedan 1800-talet. Flera av byggnaderna 
har högt kulturhistoriskt värde och betraktas som en källa till kunskap om olika 
samhällsutvecklingsperioder.  

Industrikärnan har värden för fåglar som är knutna till mänskliga strukturer och 
byggnader, t.ex. hussvala och tornseglare. 

Fruktträdgården  

I den södra delen av området (inom detaljplan Forsåker Nordöstra delen) finns idag 
gammal trädgårdsmark som domineras av fruktträd, främst äpplen men även päron och 
plommon. Träden är gamla, ofta grova och i de flesta fallen finns det vissa håligheter i 
träden, vilket gör dem värdefulla för fåglar och naturmiljön i allmänhet. Andra är värdefulla 
till exempel för att de är rödlistade. De värdefulla träden är markerade i figur 3. Fältskiktet 
består främst av kvävepåverkad högörtsängar med bredbladiga gräs och älgört och det 
finns gott om buskar och träd, t.ex. oxel, hagtorn och björnbär. Området bedöms i 
fågelinventeringen (Ström, 2017) vara ett värdefullt område för bland annat gröngöling, 
stare och gulsparv. 
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Figur 3 Värdefulla träd utpekade vid naturinventeringen 2017-2018 inom Forsåker 
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Kantmiljön runt nedre delen av Mölndalsån. 

Mölndalsån passerar genom Forsåker vilken utgör en stor tillgång i området i form av 
vattenspegel och rekreationsområde. Mölndalsån rinner i öst/västlig riktning i den norra 
delen av Forsåkerområdet. I öster går ån idag i en kulvert under delar av industrikärnan 
innan den öppnar upp sig och rinner vidare i ett betongtråg. Längre nedströms (utanför 
detaljplan Forsåker Nordöstra delen) blir å-fåran mer naturlig och ån omges av 
strandskog på båda sidorna med vegetation som hänger ut över vattenytan. 
Dominerande trädslag är björk, klibbal, pil och lönn med inslag av skogsalm, tysklönn, 
asp och ask. Det finns ett visst inslag av grova till mycket grova träd varav vissa har 
håligheter och inslaget av död ved är måttlig. Den nedre delen av Mölndalsån, som anses 
viktig för fågellivet i området, ingår inte i detaljplan Forsåker Nordöstra delen och kommer 
inte påverkas av detaljplanen men beskrivs här för dess värdefulla miljö. 

I delar av området vid Mölndalsån utförs geotekniska stabiliseringsåtgärder. Arbeten 
relaterade till miljödom för ombyggnation av Mölndalsån kommer också att starta inom de 
närmsta åren inom samma område, projektering pågår. Åtgärderna kommer påverka 
vegetationen längs med ån. Avsikten är dock att området ska återplanteras och 
återetablera sig som naturmark, något som kommer att säkerställas i kommande 
detaljplan. Avschaktningarna utförs innan planen antas, även viss återplantering kommer 
att kunna utföras direkt efter avschaktningarna är klara. Ombyggnationen av Mölndalsån 
har en egen tidplan. De arbeten som sker inom samma geografiska område som är 
utpekade som värdefullt för skyddade arter kommer troligtvis att utföras i tidigt skede av 
detaljplanens genomförande. Viss del av återplanteringen kommer att vara gjord i de 
andra projekten när genomförandet av planen påbörjas. Även om det kommer ta tid innan 
återplanteringen fullt vuxit upp och kan ge samma naturvärden som fanns innan 
avverkning, ger den etappvisa återplanteringen ändå vissa värden direkt i form av 
skuggning, skydd och liknande. 

Den nedre delen av Mölndalsån med strandskog bedöms i naturinventeringen och 
fågelinventeringen som viktiga för både djur och växter. På Mölndalsåns västra strand 
växer en planta av murgröna intill strandkanten. Flera fåglar använder strandskogen för 
både födosök, skydd och häckning i området. Bland annat bedöms strandskogen vara en 
av de viktigare miljöerna inom området för bl.a. gröngölingen och stare. I den här delen är 
strandvegetationen även ett stråk för fåglar i ett annars exploaterat och öppet landskap. 
Detta område ligger dock utanför det område som planeras i den första detaljplanen i 
Forsåker. 

2 Beskrivning av arter 

2.1 Murgröna  

Murgröna är en vintergrön klängväxt som kryper, slingrar och klättrar på andra objekt, 
t.ex. träd och hus. Arten är sällsynt och växer vild i trakter med milt klimat upp till 
Dalsland. Den växer i skogar och lundar där den klättrar på trädstammar (Naturhistoriska 
riksmuseet, 1996). Arten är fridlyst enligt §8 artskyddsförordningen.  
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Vid naturinventering 2017 (Naturcentrum, 2017) hittade tre fynd av murgröna inom 
inventeringsområdet. Ett fynd av murgröna gjordes på den västra stranden av 
Mölndalsåns nedre del, (fynd 1 figur 2). Detta fynd bedöms omfattas av fridlysningen men 
ligger utanför aktuellt detaljplaneområde. Det andra fyndet är en planta i trädgården vid 
Rudströmska villan (fynd 2 i figur 2). Detta exemplar bedöms inte omfattas av 
fridlysningen då den finns inne i en trädgård och är troligtvis en planterad trädgårdsväxt, 
då platsen den växer på inte är ett typiskt område för en vild murgröna. I figur 2 redovisas 
även ett fynd i nordöstra delen av område (fynd 3), men detta fynd ligger utanför det 
området som berörs av samtliga kommande planer i Forsåker och bedöms därför inte 
påverkas.   

2.1.1 Antal individer som berörs 

En av de individer som noterades vid inventeringen inom Forsåkerområdet bedöms 
omfattas av fridlysningen och det är fynd 1 i figur 2. Detta exemplar av murgröna ligger 
utanför detaljplan Forsåker Nordöstra delen och berörs inte av planen varför arten inte 
vidare utreds i denna utredning. Eventuell påverkan från andra planer eller andra typer av 
arbeten i området hanteras i respektive arbetsprocess.  

2.2 Gröngöling  

Gröngölingen finns främst i mosaikartade halvöppna kulturlandskap, men förekommer 
även lokalt i parker i tätorter. Boet hackas ut ur grova eller senvuxna lövträd som oftast är 
svampangripna, vilket förenklar hackandet av bohålet. Varje häckande par utnyttjar ca 
100 ha yta sommartid, men det kan starkt variera mellan 30-300 ha (Skogsstyrelsen, 
2016_1). Gröngölingen är rödlistad som nära hotad (NT) (enligt 2015 års rödlista, ej 
rödlistad vid revidering 2020) och har i Sverige minskat med 35-55% de senaste 30 åren, 
framförallt mellan år 1975 tillmitten av 1990-talet. Fram till år 2000 låg populationen 
relativt stabil för att sedan från år 2000-2014 visa trender på att åter minska med mellan 
20-30%. (ArtDatabanken, SLU, 2015_1). 

Enligt fågelinventeringen för Forsåker (Ström, 2017) har gröngölingen hörts i området 
under båda inventeringsåren och arten bedöms häcka inom området. Den täta och 
varierande strandvegetationen, det omgivande lövskogbrynet vid Mölndalsån samt 
fruktträdgården har betydelse för gröngölingen närvaro i Forsåkerområdet. Totalt är detta 
område cirka 14 ha stort. 

Vid en utsökning av arten via artportalen med kriterierna att visa säkerställda, troliga och 
möjliga reproduktionsfynd går det att utläsa att arten är relativt vanligt förkommande i 
Mölndals kommun och de närmaste kommunerna (Göteborg, Härryda och Kungsbacka 
kommuner). Många fynd finns åt alla väderstreck från Mölndal, t.ex. upp emot 
Gunnebo/Stensjön, Mölnlycke, Delsjöområdet, Änggårdsbergen, Sandsjöbacka och ner 
mot Kållered och Kungsbacka. (Artportalen utsökning 2020-02-20) 
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2.2.1 Antal individer som berörs 

Under båda inventeringarna 2015 och 2017 (Ström, 2017) hördes arten i 
Forsåkerområdet. Det är svårt att säkert avgöra hur många individer som skulle kunna 
häcka i området, men med avseende på arealkraven på 30-300 ha så bedöms det 
sannolikt att området är en del av 1 häckande pars revir.  

2.3 Hussvala  

Hussvalan häckar i stort sett bara i mänsklig närhet och ofta i tätorter med flervåningshus, 
lagerlokaler eller andra större byggnader, så som befintlig bebyggelse i Forsåker. 
Sannolika boplatser finns således troligtvis i de befintliga lokalerna i den gamla 
industrikärnan. Utöver boplatserna i industrikärnan har hussvalor setts födosöka i 
anslutning till tillfälliga vattensamlingar. 

Hussvala är rödlistad som Sårbar (VU) (rödlistan 2015 och 2020) och arten minskade 
kraftigt i Sverige under 1980-talet då många kolonier försvann över hela landet. Även 
efter 1980-talet fortsatte arten att minska, om än inte i samma hastighet som tidigare. 
Orsaken till minskningen är okänd, men minskad insektstillgång, förlust av lämpliga 
boplatser och ökad predation kan troligtvis ha bidragit. Det är inte osannolikt att det 
intensiva jord- och skogsbruket och användningen av bekämpningsmedel och 
konstgödsel kan ha reducerat mängden lämpliga insekter som utgör föda för arten. 
(ArtDatabanken, SLU, 2015_2) 

Vid en utsökning av arten via artportalen med kriterierna att visa säkerställda, troliga och 
möjliga reproduktionsfynd går det att utläsa att arten är relativt vanligt förkommande i 
Mölndals kommun och de närmaste kommunerna (Göteborg, Härryda och Kungsbacka 
kommuner). Det finns fynd av arten inne i Mölndal stad, inne i centrala Göteborg och i 
området runt Majorna och Kungssten. Det finns även fynd upp emot Gunnebo och 
Mölnlycke och ner mot Kållered och Billdal. (Artportalen utsökning 2020-02-20) 

2.3.1 Antal individer som berörs 

Enligt fågelinventeringen (Ström, 2017) finns det 1 observerat häckande par av hussvala i 
Forsåkerområdet.  

2.4 Stare 

Staren är rödlistad som sårbar (VU) (rödlistan 2015 och 2020) och arten har varit mer 
eller mindre kontinuerligt minskande i Sverige sedan åtminstone 1970-talet. Mellan 1975-
1998 halverades det svenska beståndet. Minskningen har sedan successivt fortsatt och 
under femtonårsperioden före 2014 har ytterligare 40-50% av alla starar försvunnit. 
(ArtDatabanken, SLU, 2015_3) 

Staren häckar i befintliga håligheter i träd, holkar eller under tegelpannor i anslutning till 
jordbrukslandskap, tätorter eller andra öppna marker, då ofta i alléer, dungar eller i 
skogsbryn. 
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Enligt fågelinverteringen (Ström, 2017) finns stare vid den lugnflytande delen av 
Mölndalsån. Arten bedöms födosöka på de öppna gräsytorna i fruktträdgården och den 
bedöms även möjligtvis häcka i hålträd inom området.  

Vid en utsökning av arten via artportalen med kriterierna att visa säkerställda, troliga och 
möjliga reproduktionsfynd går det att utläsa att arten är relativt vanligt förkommande i 
Mölndals kommun och de närmaste kommunerna (Göteborg, Härryda och Kungsbacka 
kommuner). Det finns fynd av arten inne i Mölndal stad längs med Mölndalsån in mot 
Göteborg, i Slottsskogen inne i Göteborg och i området runt Majorna och Kungsladugård. 
Det finns även flera fynd upp emot Gunnebo och Mölnlycke och ner mot Sandsjöbacka. 
(Artportalen utsökning 2020-02-20) 

2.4.1 Antal individer som berörs 

Vid fågelinventeringen (Ström, 2017) har enstaka par och ensamma individer noterats 
båda inventeringsåren. 

2.5 Gulsparv  

Gulsparven är rödlistad som sårbar (VU) (enligt 2015 års rödlista, (NT) vid revidering 
2020) och arten har sedan 1980-talet halverats i Sverige och under perioden 2005-2014 
har minskningen varit omkring 40%. 

Arten är främst knuten till jordbrukslandskap men kan häcka och leva i andra öppna 
landskap främst till brynmiljöerna. Vuxna individer äter frö och växtdelar, där spannmål är 
ett viktigt inslag. Ungarna matas med insekter. (ArtDatabanken, 2015_4) 

Enligt fågelinventeringen (Ström, 2017) bedöms gulsparven häcka i eller i anslutning till 
Forsåkerområdet. I buskage i området sågs gulsparven söka föda. Det omgivande 
lövskogsbrynet längs med ån samt fruktträdgården bedöms ha betydelse för arten.  

Vid en utsökning av arten via artportalen med kriterierna att visa säkerställda, troliga och 
möjliga reproduktionsfynd går det att utläsa att arten är relativt vanligt förkommande i 
Mölndals kommun och de närmaste kommunerna (Göteborg, Härryda och Kungsbacka 
kommuner). Det finns flera fynd av arten i Sandsjöbacka och bort mot Askim/Hovås. 
Vidare finns flera fynd redovisade upp emot Gunnebo/Mölnlycke och ner mot Hällesåker 
och Lindome. I Kungsbacka finns arten inrapporterad spritt över hela kommunen 
(Artportalen utsökning 2020-02-20). 

2.5.1 Antal individer som berörs 

En individ observerades respektive år vid fågelinventeringarna 2015 och 2017 (Ström, 
2017). 

2.6 Göktyta  

Göktyta är en sparsamt förekommande häckfågel i gles löv- och blandskog med gläntor, 
kantzoner och nyupptagna hyggen samt betesmarker. Framförallt återfinns arten i mellan- 
och skogsbygdernas kulturlandskap där hagmarker och glesa skogar utgör optimala 
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häckningsbiotoper (ArtDatabanken, SLU, 2011). Den finns i vissa fall även i större 
trädgårdar och parker. Arten är beroende av torra öppna marker där den kan födosöka 
marklevande myror. Arten föredrar områden med kvarlämnade döda träd, stubbar, 
torrakor och hänsynsträd. Boet läggs i naturliga håligheter eller i gamla hackspettsbon i 
döda eller levande lövträd och reviret är ofta 1–2 ha stort. Ett av de största hoten mot 
Göktyta är brist på naturliga håligheter i träd. (Skogsstyrelsen, 2016_2)  

År 2008 uppskattades arten ha minskat kraftigt de senaste 30-åren (50–79%) både i 
Sverige och många andra europeiska länder, men de senaste 10 åren har arten åter ökat 
i Sverige med cirka 30-49% (ArtDatabanken, SLU, 2011). Göktytan bedöms som 
livskraftig och finns inte med på rödlista 2015 eller 2020. 

Inom Forsåkerområdet bedöms arten potentiellt kunna vara knuten till äldre träd med 
håligheter för bon, samt till de öppna markerna vid fruktträdgården för födosök.  

Vid en utsökning av arten via artportalen med kriterierna att visa säkerställda, troliga och 
möjliga reproduktionsfynd går det att utläsa att arten är relativt vanligt förkommande i 
Mölndals kommun och de närmaste kommunerna (Göteborg, Härryda och Kungsbacka 
kommuner). Det finns flera fynd av arten i Sandsjöbacka, vid Stora Amundö och upp 
emot Gunnebo/Rådasjön/Mölnlycke samt runt Delsjöområdet (Artportalen utsökning  
2020-02-20). 

2.6.1 Antal individer som berörs 

Vid fågelinventeringen 2017 (Ström, 2017) har en individ hörts i fruktträdgården. Det är 
svårt att säkert säga exakt om och hur många individer som skulle kunna häcka i 
området. Fruktträdgården är ca 5 ha stor så om det häckar göktyta i området uppskattas 
det kunna handla om 1-2 par, detta då det är begränsad tillgång på hålträd och 
fruktträdgården troligt främst användas till födosök.  

2.7 Tornseglare 

Tornseglaren är en utpräglad hålhäckare som till övervägande del häckar i anslutning till 
mänsklig bebyggelse. Vanligast är att arten bosätter sig under tegelpannor eller andra 
håligheter i hus. Den kan även göra bon i holkar och i träd med håligheter, t.ex. tidigare 
hackspettshål. Arten är beroende av att det är fri inflygningsväg till bohålet då den har 
svårt att lyfta om den råkar hamna på marken. Födan utgörs av insekter som jagas 
flygandes (ArtDatabanken, 2010). Tornseglaren är rödlistad som starkt hotad (EN) i 2020 
års rödlista (VU 2015). 

I området bedöms arten vara knuten till byggnaderna i industrikärnan med lämpliga 
håligheter där den enkelt kan flyga in och ut.  

Vid en utsökning av arten via Artportalen med kriterierna att visa säkerställda, troliga och 
möjliga reproduktionsfynd går det att utläsa att arten är relativt vanligt förkommande i 
Mölndals kommun och de närmaste kommunerna (Göteborg, Härryda och Kungsbacka 
kommuner). Det finns flera fynd av arten inne i Göteborg framförallt i området kring 
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Majorna och Kungsladugård men även upp emot Gunnebo och Mölnlycke (Artportalen 
utsökning 2020-02-20). 

2.7.1 Antal individer som berörs 

Enstaka exemplar observerades i Forsåkerområdet vid fågelinventeringen 2017 (Ström, 
2017).  

2.8 Järnsparv 

Järnsparven häckar i många olika typer av miljöer så som löv- och barrskog, buskage och 
dungar i jordbrukslandskap och i trädgårdar och parker. Gemensamt för samtliga miljöer 
är att det måste finnas ett tätt buskskikt. Ofta hittar man arten i brynmiljön mot öppen 
mark. På 80-talet hade arten en nedåtgående trend men den har stabiliserat sig under 
2000-talet och arten är inte rödlistad utan bedöms som livskraftig.  

Järnsparven lägger boet på marken i tät vegetation. 

Det som idag utgör hot mot järnsparven är att täta buskage avlägsnas i skogsmark, på 
hyggen och i kantzoner mot öppen mark (ArtDatabanken).  

Arten bedöms i området vara knuten till buskage i kantzonen till Mölndalsån och i 
fruktträdgården och vid Rudströmska villan.  

Vid en utsökning av arten via Artportalen med kriterierna att visa säkerställda, troliga och 
möjliga reproduktionsfynd går det att utläsa att arten är vanligt förkommande i Mölndals 
kommun och de närmaste kommunerna (Göteborg, Härryda och Kungsbacka 
kommuner). Det finns flera fynd av arten inne i Göteborg, Slottsskogen, ner mot 
Sandsjöbacka och upp emot Gunnebo/Stensjön/Mölnlycke och Rådasjön. Många fynd 
finns även ner emot Lindome/Kungsbacka (Artportalen utsökning 2020-02-20). 

2.8.1 Antal individer som berörs 

Enstaka exemplar hördes sjunga i anslutning till Mölndalsån vid inventeringen 2017 vilket 
tyder på häckning i området (Ström, 2017).  
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3 Påverkan 

Detaljplaneområdet kommer påverkas kraftigt av exploateringen. Planen innebär att 
industrikärnan förtätas och befintliga byggnaderna som ska sparas kommer renoveras 
och byggas om för att integreras och kunna användas i den nya stadsdelen.  

Den del av fruktträdgården där majoriteten av fruktträden finns kommer till stor del att 
bebyggas med bostadskvarter. Alla fruktträden kommer att behöva tas ner och de flesta 
av de övriga grova och äldre träden.  

De första arbetena som genomförs i samband med detaljplan Forsåker Nordöstra delen 
är byggnation av infrastruktur såsom ledningar och pumpstationer. En del av dessa ligger 
utanför detaljplanen, inom ett område som är värdefullt för skyddade arter, men dessa 
arbeten är en förutsättning för att detaljplanen ska kunna byggas ut. Arbetena kan göras 
inom ramen för gällande detaljplan. När dessa arbeten påbörjas har viss återplantering av 
vegetation längs med delar av Mölndalsåns nedre del redan utförts efter arbeten med 
stabiliserande avschaktningar i delområde 1, se Figur 1. Ombyggnation av Mölndalsån, 
enligt givet tillstånd från Mark- och miljödomstolen, omfattar bland annat de delar som 
avser restaurering av erosionsskydd och skapande av lekbottnar. Dessa delarbeten 
påbörjas troligtvis 2023 och avverkning av kantzonen sker då. De två erosionsskydden 
längre nedströms, i åkrökarna, restaureras innan detaljplanen antas. Arbetena planeras 
så att återplantering kan ske så snart som möjligt efter att arbetena avslutats.  

Eventuell påverkan på skyddade arter från de andra detaljplanerna eller andra åtgärder 
inom befintlig detaljplan hanteras i respektive process. Området runt den naturliga delen 
av Mölndalsån ingår i kommande detaljplaner.  

4 Bedömning av artens gynnsamma bevarandestatus och 
kontinuerliga ekologiska funktion efter åtgärd 

4.1 Gröngöling 

Detaljplan Forsåker Nordöstra delen innebär att fruktträdgården, som är av vikt för 
gröngölingen, kommer bebyggas med bostäder. I området längs med Mölndalsån och 
vissa delar av fruktträdgården som ligger utanför detaljplanergränsen kommer arten 
fortsättningsvis kunna vistas. Idag är Forsåkerområdet möjligtvis en del av ett revir som 
antagligen breder ut sig över kommunen upp mot Gunnebo slott/Stensjön, 
Änggårdsbergen eller söderut mot Lindome/Sandsjöbacka. Utsökningen i Artportalen 
tyder på att det finns goda miljöer för gröngölingen både gällande födosöksområden och 
häckningsområden åt alla väderstreck från Forsåker, så detta område bedöms inte vara 
avgörande för det eventuella paret som använder Forsåker som revir fortsatt ska kunna 
häcka i Mölndals kommun. Bedömningen är att artens gynnsamma bevarandestatus eller 
artens kontinuerliga ekologiska funktion inte kommer påverkas på vare sig lokal, regional 
eller nationell nivå. 
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4.2 Hussvala 

Arten är främst knuten till urbana miljöer. Viktiga miljöer för hussvalan i industrikärnan 
kommer att försvinna. 

Vid utsökningen av arten på Artportalen visas det att liknande typ av bebyggelse som 
Industrikärnan och som är viktig för artens häckning finns i det angränsande området 
Kvarnbyn och även på andra ställen i kommunen. Hussvalan kommer även 
fortsättningsvis även kunna födosöka t.ex. i anslutning till Mölndalsån. Bedömningen är 
att artens gynnsamma bevarandestatus eller artens kontinuerliga ekologiska funktion inte 
kommer påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå. 

4.3 Stare 

I och med att fruktträdgården och gräsområdena i Forsåker försvinner bedöms det i 
fågelinventeringen (Ström, 2017) att det är troligt att staren kommer försvinna som 
häckfågel i området. Det finns en viss möjlighet att arten kan finnas kvar i området vid 
Mölndalsån då detta bevaras och de delar som påverkats av arbetena med Mölndalsån 
har börjat återetablerats. 

Vid utsökningen av arten på Artportalen syns det tydligt att det finns mycket miljöer runt 
omkring Forsåker, både i Mölndals stad och i omkringliggande kommuner, som är 
lämpliga för arten. Även om det häckande paret som eventuellt har revir i 
Forsåkerområdet inte kommer vilja vara kvar är det troligt att de kommer att hitta andra 
platser att häcka på relativt nära Forsåker.  

Bedömningen är att artens gynnsamma bevarandestatus eller artens kontinuerliga 
ekologiska funktion inte kommer påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå. 

4.4 Gulsparv 

De naturmiljöerna som försvinner i och med detaljplan Forsåker Nordöstra delen i 
Forsåker bedöms inte vara gulsparvens primära häckningsmiljöer. Arten kommer 
fortsättningsvis kunna födosöka i anslutning till brynmiljön vid ån som bevaras och vid 
utsökningen av arten i Artportalen bedöms det finnas betydligt större och bättre ytor av 
artens primära levnadsmiljöer längre söderut med jordbruksmark. Forsåker och 
fruktträdgården bedöms således inte vara av så stor vikt för artens bevarande i 
kommunen. 

Bedömningen är att artens gynnsamma bevarandestatus eller artens kontinuerliga 
ekologiska funktion inte kommer påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå. 

4.5 Göktyta 

I området är det främst enstaka äldre lövträd med håligheter samt de öppna miljöerna vid 
fruktträdgården för födosök som bedöms intressanta för arten. Vid utsökning i Artportalen 
för arten kan det utläsas att liknande och bättre livsmiljöer för göktytan finns i relativt stor 
omfattning i närheten vid både Gunnebo slott/Stensjön/Rådasjön samt mot 
Sandsjöbacka. Mellan västra och östra Mölndals bedöms arten även fortsättningsvis 
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kunna röra sig då stora delar av Mölndal är bebyggd med villaområden med stor andel 
insprängd grönska på tomterna och samt vattendragen Mölndalsån och Balltorps-
bäcken/Storån som knyter samman ovan nämnda områden. Trots att fruktträdgården 
försvinner i Forsåker bedöms inte artens gynnsamma bevarandestatus och kontinuerliga 
ekologiska funktion påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå då Forsåker är 
en väldigt liten del av den miljön som arten bedöms kunna använda i Mölndal i stort. 

4.6 Tornseglare 

I området bedöms arten vara knuten till byggnaderna i Industrikärnan med lämpliga 
håligheter där den enkelt kan flyga in och ut och till äldre träd med håligheter i anslutning 
till grönområdena vid Mölndalsån och Rudströmska villan. Vid utsökning i Artportalen för 
arten kan utläsas att arten är relativt vanligt förkommande i Mölndals kommun och de 
närmaste kommunerna (Göteborg, Härryda och Kungsbacka kommuner). Det finns flera 
fynd av arten inne i Göteborg framförallt i området kring Majorna och Kungsladugård men 
även upp emot Gunnebo och Mölnlycke. 

Artens gynnsamma bevarandestatus och kontinuerliga ekologiska funktion bedöms inte 
påverkas vare sig på lokal, regional eller nationell nivå. Forsåker är en liten del av den 
miljö som arten bedöms kunna använda i Mölndal och närliggande områden.  

4.7 Järnsparv 

I området bedöms arten vara knuten till buskskikt i brynmiljön mellan naturmarken vid 
Mölndalsån och äppelträdgården, samt enstaka buskage i äppelträdgården. Artens 
möjlighet att finnas kvar i området efter byggnationen bedöms som god då brynzonen 
mellan Mölndalsån och detaljplan 1A kommer att finnas kvar. Även i stort i Mölndals 
kommun finns många områden med miljöer som arten kan nyttja. Mot Enerbacken och 
Gunnebo finns mycket lövskogsområden som är utpekade i lövskogsinventeringen och 
vid Gunnebo finns även en del äldre parkmiljöer. Söderut breder mer jordbrukslandskap 
med anslutande skogsmarker ut sig och inne i Mölndal finns mycket villaområden med 
trädgårdar.  

Bedömningen är att artens gynnsamma bevarandestatus eller artens kontinuerliga 
ekologiska funktions inte kommer påverkas på vare sig lokal, regional eller nationell nivå 
då det finns stora områden med tillgängligt habitat även om fruktträdgården försvinner. 
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Sammanfattning 

Det kommunalägda bolaget MölnDala Fastighets AB (MFAB), planerar en ny stadsdel 

med boende, handel och arbetsplatser i Mölndal i det gamla industriområdet Forsåker. 

Denna ekosystemtjänstanalys har tagits fram för att synliggöra vilka ekosystemtjänster 

som finns på platsen idag och hur de påverkas av de planerade förändringarna, med 

strukturplanen som utgångspunkt. Ekosystemtjänstanalysen har utgått från det i 

samrådet större planområdet Forsåker, Östra delen vilket innefattar nuvarande något 

mindre detaljplanområde Forsåker, Nordöstra delen. 

Bedömningen av ekosystemtjänsterna sker med utgångspunkt kring vilka 

ekosystemtjänster det finns behov av att skapa, skydda, stärka eller skippa inom 

planområdet.  

Sammantaget visar analysen att flera ekosystemtjänster kommer att kunna tillföras, både 

i Forsåkerområdet som helhet och inom området för aktuell detaljplan Forsåker, Nordösta 

delen. Det rör sig i första hand om kulturella ekosystemtjänster, som direkt gynnar 

människors välbefinnande. Dessa kommer stärkas när det mindre attraktiva 

industriområdet med få besökare, kommer att utvecklas till ett socialt värdefullt område 

med kopplingar både till kultur och natur.  

Via de gröna gränder med öppen dagvattenhantering som planeras bedöms 

möjligheterna vara goda för att stärka de reglerande tjänsterna, så som flödesreglering, 

klimatreglering, vattenrening och luftrening.  

Tillgången på stödjande ekosystemtjänster bedöms minska i området, vilket dels beror på 

att inte alla de värdefulla träd som identifierats kommer att behållas, och dels på att de 

öppna oexploaterade områdena i södra delen av planområdet bebyggs. För att minska 

effekten av detta rekommenderas fortsatt hänsyn till de värdefulla träden med målet att 

kunna behålla några av dessa. Alternativt behålla de träd som räknas till ”blivande 

skyddsvärda”. 

Resultaten gällande Åparkens utveckling bygger på att även den kommande detaljplanen 

för Åparken genomförs enligt nuvarande planer i strukturplanen och kvalitetsprogrammet.  
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Om Forsåker
Forsåker har i ett par hundra år varit plats för 
tillverkningsindustri, framför allt för papper. 
Sedan tillverkningen upphörde 2006 har 
området stått tomt med undantag för några 
uthyrda delar. Platsen för det gamla bruket ska 
nu bli en ny del av Mölndals stadskärna, men 
med en egen och unik identitet. Identiteten 
utgår från de kontrastrika miljöerna utmed 
forsen där byggnader bevaras. Dessa 
byggnader kommer utgöra grunden för ett nytt, 
betydande besöksmål i Västsverige, i enlighet 
med Forsåkers vision.

Marken köptes 2009 av Mölndals Stad, senare 
övergick ägandet till det kommunala bolaget 
Mölndala Fastighets AB. Ett planprogram för hela 
Forsåkerområdet godkändes av kommunfullmäktige 
2016-02-24. Området ska utvecklas etappvis och 
sommaren 2017 genomfördes samråd för detaljplanen 
Forsåker, Östra delen. Eftersom järnvägen genom 
Mölndal var under utredning utelämnades delar av 
programområdet närmast spåren i planförslaget. 
Sedan dess har Trafikverkets planering av 
järnvägslösningarna tagit ny fart och utrymmet som 
bedöms krävas för spåren har ökat. Studier pågår och 
i avvaktan på besked kring spårutrymme har staden 
valt att dela detaljplanen Forsåker, Östra delen och 
gå ut på granskning med ett beskuret planområde 
som inte riskerar komma i konflikt med framtida spår 
och som inte kräver en ny bro över motorvägen och 
järnvägen – se figur. Det beskurna planområdet som 
utgör den nu aktuella detaljplanen Forsåker, Nordöstra 
delen, omfattar ca 15,5 hektar av planprogrammets 
total på ca 26 hektar. Resterande delar av området 
hanteras i kommande  detaljplan/planer. 

I Forsåker ska en modern och tät stadsdel med 
klassisk kvartersstruktur samt flera torg och parker 
växa fram. Området ska innehålla många olika 
funktioner för att bli en levande stadsdel; bostäder, 
kontor, närservice, skola, förskolor och kultur. Hela 
Forsåker kan komma att rymma upp till ca 3 000 
bostäder och ca 5 000 arbetsplatser när det är 
fullt utbyggt. Den nu aktuella detaljplanen Forsåker, 
Nordöstra delen, rymmer ca 60 000 kvm bruttoarea 
(BTA) för verksamheter och ca 1 900 bostäder 
(beräknat på 169 000 kvm ljus BTA delat på 90 kvm 
BTA/bostad). 

Ny bebyggelse varieras i form, höjd och gestaltning, 
och de bevarade kulturhistoriska byggnaderna 
bidrar till mixen när de restaureras och fylls med 
nya verksamheter. Målbilden för stadsdelens 
bebyggelsestruktur, karaktär och gestaltning 
beskrivs utförligt i ett separat kvalitetsprogram. 
Programmet syftar till att hålla ihop visionen och 
stadsbyggnadsidén då Forsåker kommer utvecklas 
under lång tid och delas upp i flera detaljplaner och 
utbyggnadsetapper.

I det aktuella planförslaget redovisas, 
sammanhängande gatunät. Huvudstråken utgörs 

av Kvarnbygatan, som knyter ihop Forsåker med 
Mölndals innerstad och kulturhistoriska Kvarnbyn, 
samt ”Diagonalen” som kopplar Forsåker mot 
Kronogårdsgatan i söder och mot Nämndemansgatan 
i nordväst. De topografiska förutsättningarna är bitvis 
dramatiska med stora höjdskillnader. Mölndalsån 
rinner genom området i sydvästlig riktning och 
kommer lyftas upp ur dagens kulvertar för att göras 
tillgänglig för  Mölndalsborna och besökare i den nya 
stadsdelen.

Forsåkers strategiska läge invid motorvägen och 
järnvägen innebär också exponering för buller och 
luftföroreningar. Närheten till dessa leder medför även 
risker kopplat till farligt gods och mekanisk skada vid 
urspårning. Dessa förutsättningar har satt sina spår i 
hur strukturen byggts upp. 

Befintliga naturvärden finns främst kopplat till ån och 
dess strandvegetation, några alléer, en fruktträdgård 
samt ”Industrikärnan” med sina befintliga 
industribyggnader. På grund av den tidigare industrin 
finns dock markföroreningar som kommer behöva 
hanteras. Likaså finns geotekniska förutsättningar 
som gör att Mölndalsåns slänter behövts stabiliseras 
genom avschaktningar. Ambitionen är att kompensera 
naturvärden som inte kan bevaras. Forsåker 
planeras med en grönstruktur som bl a bygger på 
trädplanterade gator och grön dagvattenhantering i 
så kallade gröna gränder som kopplar samman de två 
parkerna och Mölndalsån.
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1 Inledning 

Sweco har fått i uppdrag att genomföra en ekosystemtjänstanalys i samband med 

exploatering av ett tidigare industriområde i Mölndal. En ny stadsdel planeras med plats 

för bostäder, handel och näringsverksamheter.  

Att ta hänsyn och planera för ekosystemtjänster är en förutsättning för hållbara städer. 

Ekosystemtjänster är de nyttor vi får gratis av naturen, och när de identifieras och 

inkluderas i planeras för städerna skapas samhällsekonomiska vinster på flera plan.  

Arbete med ekosystemtjänster lyfts bland annat i regeringens proposition En svensk 

strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (prop. 2013/14:141), samt i 

Miljösystemsmålen.  

I etappmålet Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden står bland 

annat att "senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 

ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, 

politiska avvägningar och andra beslut i samhället där det så är relevant och skäligt". 

I april 2018 kom ett nytt etappmål, Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i 

urbana miljöer, som fastslår att senast 2020 ska kommunerna ha tillgång till en utvecklad 

metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana 

miljöer, vid planering byggande och förvaltning i städer och tätorter.  

Denna analys av ekosystemtjänster har genomförts med utgångpunkt i områdets redan 

framtagna strukturplan, Figur 1 (Nyréns arkitekter, 2021). 

 Syfte 

Syftet med ekosystemtjänstanalysen är att synliggöra vilka ekosystemtjänster som finns i 

området idag. Vidare redogörs för hur de påverkas av strukturplanen och vilka möjligheter 

och behov som finns för att öka förutsättningarna för ekosystemtjänster i samband med 

planens genomförande. Strukturplanen syns i Figur 1 tillsammans med det nu aktuella 

mindre detaljplanområdet inringat i rött. 
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Figur 1. Strukturplan Forsåker 2021 (Nyréns arkitekter). Detaljplaneområdet är inringat i rött.  
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 Tillvägagångssätt och avgränsningar 

Ekosystemtjänstanalysen har utgått från planprogram, strukturplan och detaljplaneförslag 

för Forsåker samt utredningar gjorda i samband med framtagandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen. För att jobba med etappmålen som beskrevs i 

inledningen har stöd tagits i ”Grönstrategi för en tät och grön stad” framtagen av 

Göteborgs stad (2014).  

Analysen omfattar en jämförelse av nuvarande och i framtiden möjliga tillgångar på 

ekosystemtjänster till följd av den nya detaljplanen. Jämförelsen utgår från det i samrådet 

större planområdet Forsåker, Östra delen vilket innefattar nuvarande något mindre 

detaljplanområde Forsåker, Nordöstra delen, inringat i rött i Figur 1.  

I analysen identifieras vilka ekosystemtjänster som finns inom programområdet idag, hur 

de förväntas påverkas av planernas genomförande samt vilka möjligheter som finns för 

ekosystemtjänster efter ett genomförande. Detta arbete baseras bland annat på befintliga 

utredningar och undersökningar, så som naturvärdesinventering och dagvattenutredning, 

platsbesök och kartor över området samt detaljplan, planprogram och kvalitetsprogram.  

Analysen avgränsas utifrån befintligt material och detaljeringsgrad. 

Bedömningen av ekosystemtjänsterna sker med utgångspunkt i ”fyra S” och besvarar 

frågor kring vilka ekosystemtjänster det finns behov av att skapa, skydda, stärka eller 

skippa inom planområdet (C/O City, 2014):  

Skapa: Det finns behov av ekosystemtjänsten i området, men tjänsten finns inte där idag. 

Förutsättningar för att den ska finnas behöver skapas. Ekosystemtjänsten behöver 

således adderas till området. 

Skydda: De planerade förändringarna kommer att påverka tillgången på 

ekosystemtjänsten, den behöver skyddas för att finnas kvar. Påverkan behöver 

minimeras. 

Stärka: Ekosystemtjänsten finns i området men det finns behov av att förbättra tillgången 

på den. Ekosystemtjänsten ska bevaras. 

Skippa: På grund av att andra intressen väger högre kommer ekosystemtjänsten inte 

kunna bevaras. Målsättningen bör vara att kompensera för förlusten av denna tjänst på 

en annan plats.  

I samband med bedömningen identifieras vilka ekosystemtjänster som är allra viktigast 

för området nu och i framtiden. 

En viktig del är även att bedöma hur synergieffekter kan skapas, således hur 

multifunktionella ytor som erbjuder flera ekosystemtjänster kan skapas. (C/O City, 2014). 
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2 Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster definieras som ekosystemens direkta och indirekta bidrag till 

människors välbefinnande (TEEB, 2010). Begreppet är betydelsefullt för att beskriva 

människans beroende av naturen. Enligt etappmålet inom miljökvalitetsmålen ska 

betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 vara 

allmänt kända och integrerade i viktiga samhällsbeslut. Något som man genom att arbeta 

med ekosystemtjänster kan bidra till att uppnå. Miljömålen beskrivs mer i MKB:n till 

detaljplanen. 

Baserat på tjänsternas bidrag till samhället delas ekosystemtjänster vanligen in i fyra 

kategorier: stödjande, reglerande, producerande och kulturella tjänster (MA, 2007), se 

Figur 2 nedan.   

 

 
Figur 2. Klassificering av ekosystemtjänster tillsammans med exempel på dess funktioner, 
klassificeringen är baserad på MAs klassificeringssystem (2005). 

De reglerande tjänsterna inkluderar funktioner som förbättrar och gör vår livsmiljö 

tryggare mot störningar, som till exempel skydd mot extremväder eller pollinering. De 

producerande tjänsterna generar varor som samhället nyttjar och är produkter av flera 

andra ekosystemtjänster, dessa har ofta ett pris på en marknad (t.ex. rent vatten och 

fisk). Kulturella ekosystemtjänster handlar om de upplevelser vi får av att vistas i gröna 

miljöer och betydelsen det har för vår hälsa. De stödjande tjänsterna, som till exempel 

ekologiskt samspel eller värdefulla naturtyper, tillsammans med biologisk mångfald utgör 

en grundförutsättning för de övriga ekosystemtjänsterna.  

Viktiga styrkor med ekosystemtjänstbegreppet är betoningen av att naturens sätt att 

stödja människan ofta är beroende av komplexa samband inom och mellan olika 

ekologiska system (Söderqvist, Lindhe, Rosén, & Kinell, 2014) Det preciserar även vad i 

naturen som människan efterfrågar, och är på så sätt ett verktyg som indikerar vilken typ 

av information som naturvetenskapliga modeller behöver ge för att säga något om hur 

människan påverkas ekonomiskt och socialt av miljöförändringar. 

 Biologisk mångfald 

Biologisk mångfald, även kallad biodiversitet, är definierat som variationen av genpolen 

inom en art, variationen av arter och variation av naturtyper och ekosystem. Biologisk 

mångfald anses vara en förutsättning för alla ekosystemtjänster klassas det vanligtvis inte 

som en ekosystemtjänst i sig, men påverkan på den hanteras i rapporten på samma sätt 

som ekosystemtjänsterna. Kopplingen mellan ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
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är stark. Ekosystemtjänster är produkter av fungerande ekosystem. Förändringar av den 

biologiska mångfalden påverkar ekosystemen och i sin tur dess förmåga att producera 

tjänster, vilka i sin tur bidrar till den biologiska mångfalden.  

För att få en bild av den biologiska mångfalden på en plats kan man studera specifika 

arter som i och med sin etablering ger ledtrådar om förutsättningarna men även andra 

arter på platsen, så kallade nyckelarter, indikatorarter eller hotade arter.  

Nyckelarter behövs för andra arters överlevnad då de påverkar ekosystemet som de lever 

i, till exempel bävern som med sina dammar skapar viktiga miljöer för många fiskar. 

Toppkonsumenter är ett annat exempel som håller nere konkurrensen mellan bytesdjur 

så att flera arter kan samexistera. Indikatorart är en växt- eller djurart som berättar något 

om miljön runt omkring. Finner man en indikatorart på en plats vet man att där finns 

specifika ekologiska förutsättningar eller en viss annan art.   

Påverkan på biologisk mångfald ingår i denna ekosystemtjänstanalys på grund av att det 

är en förutsättning för de andra ekosystemtjänsterna och därför viktig att synliggöra.   

 Urbana ekosystemtjänster 

I städer gör de reglerande och kulturella ekosystemtjänsterna stora insatser och nytta. 

Det handlar bland annat om hur stadens grön- och blåstruktur erbjuder ekosystemtjänster 

i form av klimatreglering, luft- och vattenhantering, bullerdämpande effekter samt de 

gynnsamma effekterna för vår psykiska och fysiska hälsa via rekreation och 

välbefinnande. Genom att ta hänsyn till ekosystemtjänster i stadsplaneringen, och både 

se till att de finns kvar och förbättra förutsättningarna för dem, kan samhällsekonomiska 

vinster skapas (Göteborgs Stad, 2014). Nedan ses de ekosystemtjänster som ofta är 

relevanta i urbana miljöer (C/O City, 2014). 
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3 Förutsättningar 

I Göteborgs Stads Grönstrategi för en grön och tät stad (2014) finns flera strategier som 

knyter an till planering för ekosystemtjänster i den urbana miljön, och därför har tydlig 

koppling till den hållbara staden i Forsåker, exempelvis: 

• Stärk de gröna kilarna och blågröna stråken 

• Utveckla mer grönt i den hårdgjorda staden 

• Säkerställ god tillgång till parker och naturområden, vilka ska ha ett varierat 

innehåll 

• Stärk de gröna kopplingarna i staden 

• Nyttja och utveckla ekosystemtjänster 

• Synliggör grönområden och gör medborgarna delaktiga 

• Utveckla de gröna områdena genom skötsel 

Generellt kan man säga att de sociala och ekologiska aspekterna ofta samverkar. Vi 

människor mår bra och tilltalas av att vistas i miljöer med ett rikt växt- och djurliv. När 

människor vistas i naturen stärks förståelsen för den och i samspelet mellan människa 

och natur kan även engagemanget för naturvård stärkas (Göteborgs Stad, 2014).  

 Mölndals miljömål  

Mölndals stad har, med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen, antagit 20 

lokala miljömål som ska vara genomförda 2022. De som i planbeskrivningen för Forsåker 

anses ha starkare koppling till förändringarna i Forsåker presenteras nedan. Av dessa är 

det framförallt 15 och 16 som direkt kan påverkas av lösningar kopplade till planering för 

ekosystemtjänster. Nummer 1, 2 och 3 kan indirekt påverkas. 

1. Utsläppen av växthusgaser i Mölndal ska uppgå till högst 2,9 ton CO2-

ekvivalenter/invånare och år. 

2. Halten kvävedioxid vid bostäder, skolor och förskolor ska i Mölndal inte överskrida60 

μg/m3 luft fler än 175 timmar per år eller 20 μg/m3 luft som årsmedelvärde. 

3. Halten partiklar (PM10) vid bostäder, skolor och förskolor i Mölndal ska inte överskrida 

15 μg/m3 luft som årsmedelvärde eller 30 μg/m3 luft som dygnsmedelvärde. 

4. Förekomsten av farliga ämnen i barns vardag ska minimeras. 

15. Alla invånare i Mölndal ska ha tillgång till minst ett grönområde inom 300 m. 

16. Det ska finnas bostadsnära odlingar i flera tätbebyggda områden i Mölndal. 
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 Det befintliga området 

Det ungefärliga området är markerat i ett urklipp från Mölndals Översiktsplan nedan i 

Figur 3. På kartan redovisas att området är identifierat med stort kulturhistoriskt värde och 

med en viktig grön länk precis norr om det.  

 

Figur 3. Urklipp från Mölndals Översiktsplan med det aktuella området inringar i blått.  
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I Figur 4 syns placeringen av befintliga byggnader och naturförhållanden inom 

planområdet. 

 

Figur 4. I nuläget utgörs planområdet av äldre industriverksamhet (f.d. pappersbruk) samt äldre 
frukt- och trädgårdsodlingar. Sedan fotot är taget har fler byggnader rivits. (Bild från Spatial map, 
stadens kartverktyg). 
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Figur 5. Mölndalsån (Naturcentrum, 2014) 

 Planerade förändringar 

I Forsåker planeras en tät stadsdel med varierad bebyggelse, se översiktskarta och 

beskrivning på försättsbladet på sidan 3.  

Kvarteren i området kommer att bindas samman av fyra större stadsgator med möjlighet 

för både buss och biltrafik, samt separata gång- och cykelbanor. Utöver detta kommer det 

finnas små stadsgator både med och utan separat cykelbana och längs med forsen 

planeras en å- och parkgata.  
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Figur 6. Inspirationsbild för Forsåker (Nyréns arkitekter, 2017) 

För att binda ihop grönstrukturen och viktiga målpunkter kommer ”gröna gränder” skapas, 

se Figur 7. De gröna gränderna utgör ett finmaskigt vägnät med begränsad biltrafik med 

stort inslag av vegetation. De utgör viktiga länkar i den gröna strukturen både för 

människor och spridning av arter och ger möjlighet att hantera dagvatten. Mölndalsån är 

tänkt att utgöra en stor tillgång i området i form av vattenspegel och rekreationsområden. 

I planförslaget ska den delen av Mölndalsån som idag går under marken öppnas upp och 

interageras i industrikärnan för att bli en levande del i stadsdelen. Om detta ska bli möjligt 

måste ombyggnationer av ån göras, dels för att restaurera den befintliga å-rännan som är 

av betong och i dåligt skick, och för att begränsa flödesvolym och flödeshastighet i ån. 

Planen innebär att ett ”lagom flöde” släpps i å-rännan för trivseln och stadsmiljön medan 

resterande flöde leds via underjordiska rör, s.k. bypass-rör. I och med konstruktionen 

med att leda bort vatten genom bypass-rör ökar åns flödeskapacitet och minskar risken 

för översvämningar. Vidare planeras att göra den nya rännan trappstegsformad med 

mellanliggande bassänger för att minska flödeshastigheten. På två platser i ån placeras 

reglerbara dammluckor för att hålla uppe vattenytan uppströms vid behov. (Sweco, 2021) 

På den nedre delen, i industrikärnan breddas å-rännan till en vattenplats och strax 

nedströms vattenplatsen anläggs en ny bro. Detaljerade beskrivningar av tekniska 

lösningar på ombyggnationen av ån redovisas i MKB1 till tillståndsansökan för 

vattenverksamhet.  

 
1 Sweco. MKB. Prövning av vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Mölndals stad 
och MölnDala fastighets AB – Forsåker. 2016-12-15. 
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Figur 7. Karta över strukturplanens gröna gränder (uppdaterad 210525) samt inspirationsbilder på 
gröna gränder från Strukturplan och kvalitetsprogram, dagvatten och gröna gränder (Nyréns 
arkitekter, 2018). 
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4 Ekosystemtjänstanalys 

Identifieringen har utgått från en lista på urbana ekosystemtjänster, se Tabell 1 nedan. I 

samband med identifieringen undersöks om några ekosystemtjänster saknas i området, 

vilka som bedöms vara viktiga för området och för dess brukare, nu och i framtiden. 

Olika områden har olika behov av tjänster beroende på t.ex. läge, funktion i staden och 

lokalklimat, de som identifierats i Forsåker och analyseras i kommande delar är 

fetmarkerade.  

I bilaga 1 återfinns de urval av frågor som legat till grund för bedömningen av 

ekosystemtjänster (C/O City, 2014).  

Tabell 1. Exempel på ekosystemtjänster i urban miljö och funktion. 

Ekosystemtjänst  Exempel på funktion Kategori 

Biologisk mångfald Stort och varierat växt- och djurliv Stödjande 

 Värdefulla naturtyper Livsmiljö för djur och växter 

Ekologiskt samspel  Beroende och interaktion mellan arter, funktioner 
och nivåer i näringskedjan  

Upprätthållande av 
markens bördighet 

Insekter och bakterier möjliggör förmultning där 
näringsämnen och organiskt material blir 
tillgängligt 

Flödesreglering och 
vattenmagasinering  

Stoppar upp vattenflöden så de kan infiltrera, 
avdunsta och renas. 

Reglerande 

 Klimatreglering och 
skydd mot extremväder 

Vegetation ger skugga, reglerar luftfuktighet och 
dämpar vindar, gröna tak isolerar.  

Vattenrening Föroreningar tas upp, filtreras och sedimenteras  

Pollinering 
g 

Bin och andra insekter pollinerar och möjliggör 
växters produktion och fortlevnad  

 Luftrening  Växter tar upp partiklar via absorption, späder 
luftföroreningar genom infiltration  

 Bullerreglering Vegetation och vatten dämpar ljud 

Livsmedel Växter bär frukt, grönsaker, nötter osv Producerande/ 
Försörjande Färskvatten Vattnets kretslopp ger yt- och grundvatten 

Material Fiber till tyger, timmer till byggnader, foder  

Energi Biomassa 

Rekreation samt mental 
och fysisk hälsa 

Vistelse i grönområden och parker ger möjlighet 
till träning och reducerar stress 

Kulturella 

Sinnliga upplevelser  Ljudet av fågelsång, doften av blommor och 
synintryck  

Sociala interaktioner Mötesplatser och sociala aktiviteter främjas i 
naturen 

Naturpedagogik Lärande och lek i park och vatten ger insikt i 
sammanhang i naturen och dess funktion 

Symbolik och andlighet Värdet naturen har för flera kulturer och 
religioner 
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 Stödjande ekosystemtjänster 

Bedömningen av ekosystemtjänsterna görs utifrån identifieringen, i förhållande till de 

planerade förändringarna i området. I Tabell 2 nedan beskrivs, identifieras och bedöms 

de stödjande ekosystemtjänsterna. Analysen ligger till grund för resultatet som redovisas i 

Tabell 6 i kapitel 5. Där sammanfattas nuvarande status på analyserade 

ekosystemtjänster (svag/medel/stark) tillsammans med önskade åtgärder ur ett 

ekosystemtjänstperspektiv respektive åtgärder enligt föreslagen strukturplan. Kopplat till 

åtgärderna redovisas även utfallet i termer av om ekosystemtjänsterna skapas, skyddas, 

stärks eller skippas.  

Tabell 2. Analys av stödjande ekosystemtjänster. 

Biologisk mångfald 

Beskrivning 
Biologisk mångfald, även kallad biodiversitet, är definierat som variationen av genpolen inom 
en art, variationen av arter och variation av naturtyper och ekosystem. Biologisk mångfald 
anses vara en förutsättning för alla ekosystemtjänster, eftersom ekosystemtjänster är 
produkter av fungerande ekosystem vilket en biologisk mångfald är en förutsättning för. 
Förändringar av den biologiska mångfalden påverkar ekosystemen och i sin tur dess förmåga 
att producera tjänster. 

 
Identifiering 
Inom planområdet är det framförallt de gamla håliga aplarna i den gamla fruktträdgården som 
i nuläget har identifierats med arter som indikerar artrikedom och därmed hög biologisk 
mångfald (Naturcentrum, 2017). Detta område kommer inte behållas i och med 
Strukturplanen i Figur 1 från 2021. 
 
I kapitel 2.1 om biologisk mångfald beskrivs begreppen nyckelarter, indikatorarter och hotade 
arter. I planområdet identifierades i samband med en naturvärdesinventering 2014 spår efter 
bäver som är en nyckelart. Vid naturvärdesinventeringen (NVI) 2017 (Naturcentrum) hittades 
dock bara äldre spår från bäver, omkring 2 år gamla. Gott om färska spår hittades istället 
utanför planområdet, i den del av Mölndalsån som ligger väster om E6/E20. Nyckelarten asp 
finns i området vilket är ett träd som i sin tur har många nyckelarter bundna till sig. 
 
Bland de äldre almarna fann man i NVIn (Naturcentrum, 2017) brun trädmyra som är en 
indikatorart för värdefulla hålträdsmiljöer. I området kring Mölndalsåns lummiga delar 
(område 2 i Figur 8 nedan) fanns å andra sidan en art som indikerar dålig kontinuitet av håliga 
träd. Avseende hotade arter finns den rödlistade skogsalmen i området. På och i aplarna fanns 
skalbaggen orange rödrock som är rödlistad. Murgröna (fridlyst) samt Bolmört (rödlistad) har 
hittats i området.  
 
I Länsstyrelsens inventering inom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för skyddsvärda träd, 
återfinns sju träd inom undersökningsområdet (karta 1 i naturvärdesinventeringen från 2014). 
Det rör sig om en lönn vid Rudströmska villan, två popplar vid Privatvägen, två aspar och en 
Poppel öst om Mölndalsån samt en bok norr om Mölndalsån. Dessa ses i bilden till vänster  
Figur 8 nedan, i bilden till höger ses skyddsvärda träd identifierade vid inventering 2017. 
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Bedömning 
Vissa nyckelarter har identifierats i området men generellt är artrikedomen låg. 
Biodiversiteten hade kunnat höjas i området genom att satsa på grönytor och anlägga 
varierande grönområden med många olika arter och habitat, dock planeras detta inte fullt ut i 
den föreslagna strukturplanen.  
 

Värdefulla naturtyper 

Beskrivning 
Värdefulla naturtyper syftar på habitat som utgör viktiga livsmiljöer för vilda djur, fåglar och 
insekter. Pollinerande insekter är till exempel beroende av växter som blommar under olika 
perioder av året och olika arter har olika preferenser om blommors doft, färg och form. 
Ytterligare en aspekt är växter som till exempel binder kväve från luften eller via sitt rotsystem 
bidrar till markens egenskaper. 
 
Identifiering 
Sju områden med specifika naturtyper identifierades i den tidigare naturvärdesinventeringen 
(Naturcentrum, 2014) se även Figur 8 nedan:  

1) Grova ädellövträd        2)   Strandskog                   3)   Mölndalsån                   
4)  Strandskog                    5)   Lövskog i sluttning      6)   Gamla trädgårdar      7)   Allé 

 
Strandskogen i det som ska komma att bli Åparken (delar av område 2 och 4, ses även i Figur 
5) konstateras i NVIn från 2017 bestå av främst unga träd med få arter och individer. Låg andel 
död ved.  
I område 6 (de norra delarna) finns flera ihåliga aplar på och i vilka de intressantaste fynden 
gjordes i naturvärdesinventeringen 2017, se Biologisk mångfald ovan. Med tanke på 
spridningsvägar och ekologiskt samspel är det i området prioriterat är att knyta samman de 
grönområden som kommer finnas kvar samt att behålla livsmiljöerna som återfinns i de gamla 
håliga aplarna. I kvalitetsprogrammet (2021) beskrivs att gatan som knyter Forsåkers två 
parker, Rudströmska trädgården och Åparken kommer hysa nedsänkta regnträdgårdar för 
dagvattenhantering, biologisk mångfald med lummighet och grönska i flera höjdnivåer. 
Förutom att anlägga träd och buskage längs gatorna som lämpar sig för gröna spridningsvägar 
är det även värdefullt att skapa och behålla naturliga slänter längs Mölndalsån. I Åparken 
planeras att minimera markarbeten just för att undvika att förstöra de befintliga naturvärdena 
i strandskogsmiljön. De branta slänterna mot Mölndalsån i parkmiljöerna kommer av 
geotekniska skäl att flackas ut och förstärkas med erosionsskydd (Structor, 2021). 
Återetablering av vegetation planeras dock på dessa delar (Sweco, 2016). 
 
Bedömning 
De planerade förändringarna innebär att en del naturtyper kommer försvinna. Några av dessa 
är mer värdefulla och särskilda habitat riskerar att förloras i samband med exploateringen. Det 
är främst gamla skyddsvärda träd som tydligt bidrar till de värdefulla naturtyperna i området. 
Men även det större gräsbeklädda området och Mölndalsåns mer orörda delar är av betydelse 
för flera arter, så som olika fåglar. För att delvis kompensera för detta kan, som 
rekommenderas i NVIn 2017, så kallade faunadepåer läggas ut vilka gynnar arter kopplade till 
gamla träd, detta planeras i anslutning till Mölndalsån i Åparken. Ytterligare en åtgärd är att 
spara yngre träd som ännu inte nått skyddsvärd status men som med tiden kommer göra det.  
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Delar av Mölndalsån som varit kulverterad kommer öppnas upp. I samband med 
ombyggnationerna av Mölndalsån kommer biotopförbättrande åtgärder att göras i form av 
förbättrade lek- och uppväxtområden för lax och öring. En ålyngelränna kommer även att 
byggas i den nya årännan för att möjliggöra vandring uppströms mot Stensjön.  Åtgärder i form 
av utläggning av leksubstrat och ståndplatsstenar i ån gynnar även bottenfauna eftersom 
stenarna skapar fästyta, gömslen och skydd för vattenlevande organismer. Om bottenfaunan 
gynnas så gynnas även fågellivet i området, främst strömstare och forsärla, i form av ett ökat 
födounderlag men även genom att uppstickande stenar kommer att kunna nyttjas för födosök. 

 

Figur 8. Till vänster:  Sju identifierade naturvärdesobjekt från Naturinventeringen   
1.Grova ädellövträd 2. Strandskog 3. Mölndalsån 4.Strandskog 5. Lövskog i sluttning 6. Gamla 

trädgårdar 7. Allé (Naturcentrum, 2014). Till höger: Växter NVI 2017. 

 

Ekologiskt samspel 

Beskrivning 
Ekologiskt samspel syftar på hur relationerna mellan olika arter, funktioner och nivåer i 
ekosystemen byggs upp och är beroende av varandra. Men även samspelet på en större skala 

Detaljplanegräns vid samråd 
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där arter i till exempel ett grönområde behöver kunna förflytta sig och spridas till andra 
grönområden i närheten. 
 

Identifiering 
Avseende spridningsvägar området idag är det främst Mölndalsån samt grönområdet runt den 
som identifierats. I kommunens Översiktsplan redovisas en övergripande viktig grön länk 
precis norr om området, se Figur 3 från ÖP. Mölndalsån kommer finnas kvar och förbättras då 
den öppnas upp, dock kommer den inte ha naturliga slänter hela vägen genom området vilket 
ytterligare hade kunnat förbättrat spridningsmöjligheten för djur och växter.  
Enligt strukturplanen planeras det gröna gränder och stråk mellan Åparken och Rudströmska 
trädgården, men det saknas kopplingar till parkerna/grönområden runt planområdet. 
Kommande bebyggelse kan bidra med ökad biodiversitet i området genom att mer varierade 
växter planeras, men det är svårt att helt undvika barriäreffekter som minskar möjligheterna 
för spridning jämfört med dagens mer öppna utformning, åtminstone i de nedre delarna av 
planområdet.  

Bedömning 
För att underlätta för spridning mellan områdena rekommenderas att kopplingen mellan 
Åparken och Rudströmska trädgården, liksom Åparken och grönområdet i norr som ej ingår i 
planområdet, stärkas med gröna spridningsvägar. Alléer och sammanlänkade buskage är bra 
för mindre däggdjur, gnagare och fåglar vilka i sin tur kan sprida frön. Träd och markvegetation 
planeras på huvudstråken genom Forsåker (Diagonalen och Kvarnbygatan) samt längs de 
gröna gränderna, se Figur 7. 
Att Mölndalsån öppnas upp förbättrar spridningsmöjligheterna längs ån.  

Livskraftigt ekosystem i marken 

Beskrivning 
Denna ekosystemtjänst kopplar till upprätthållandet av markens bördighet och ekosystemets 
förmåga att frigöra näringsämnen och tillföra organiskt material till marken. 

Identifiering 
Marken i de norra delarna är hårdgjord. PM Geoteknik (ÅF, 2017) visar att jordlagret varierar 
från berg i dagen i öster till 50 meter djupt i de västra delarna. De naturliga jordlagren består 
av svämsediment (siltig sand) över lera. Stora delar av området är utfyllt med varierande 
innehåll. I detta område innebär den planerade markanvändningen med bostäder ingen större 
skillnad i jämförelse med markens ekosystem idag. 
I de gamla fruktträdgårdarna och det större grönområdet i söder där fåglar rastar finns idag 
ren, eller lätt förorenad, mulljord. Den planerade markanvändningen kommer att innebära 
minskad nyttjande av markens potential för växter. De planerade parkområdena har 
undersökts och vissa föroreningar har identifierats. Det rekommenderas att smärre avsteg kan 
göras från de mätbara målen i samråd med tillståndsmyndighet för att inte äventyra befintliga 
naturvärden (Structor, 2016). 

Bedömning 
I de norra delarna är tjänsten inte tillgänglig varken innan eller efter exploatering. Genom att i 
samråd med tillståndsmyndighet göra avsteg från mål rörande föroreningshalter i parkerna 
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kan befintliga naturvärden i marken bevaras där. I de södra delarna där mulljord finns idag 
kommer tillgången på denna ekosystemtjänst minskas i och med exploatering med hus och 
vägar. Kompenserande åtgärder som rekommenderas är att göra plats för odlingsytor för de 
boende och anläggande av de gröna spridningsvägarna (se ekologiskt samspel ovan).  

 

 Reglerande ekosystemtjänster 

I Tabell 3 beskrivs, identifieras och bedöms reglerande ekosystemtjänster. Analysen 

ligger till grund för resultatet som redovisas i Tabell 6 i kapitel 5. Där sammanfattas 

nuvarande status på analyserade ekosystemtjänster (svag/medel/stark) tillsammans med 

önskade åtgärder ur ett ekosystemtjänstperspektiv respektive åtgärder enligt föreslagen 

strukturplan. Kopplat till åtgärderna redovisas även utfallet i termer av om 

ekosystemtjänsterna skapas, skyddas, stärks eller skippas. 

Tabell 3. Analys av reglerande ekosystemtjänster. 

Flödesreglering och vattenmagasinering 

Beskrivning 
Nyttan av ekosystemtjänsten flödesreglering och vattenmagasinering är bland annat 

reducerad risk för översvämning genom att regnvatten fördröjs när det faller på gröna ytor. 

Vattnet rinner långsammare vilket möjliggör för infiltration och avdunstning som minskar 

mängden vatten som kan medföra översvämning.  

Identifiering 

Nuvarande flöde från Forsåkersområdet till Mölndalsån innan exploateringen uppgår till cirka 
3700 l/s. När Forsåkersområdet är fullt utbyggt ökar flödet utan fördröjning, till cirka 5900 l/s. 
Med föreslagen dagvattenhantering inom allmän platsmark exklusive fördröjning på 
kvartersmark, beräknas flödet till cirka 2400 l/s (Structor, 2021). Recipienten för samtliga 
dagvatten- och avledningssystem är Mölndalsån. 

Bedömning 
Den större grästäckta ytan i södra delen av området beskrivs som delvis fuktig vid 

naturvärdesinventeringen 2017, detta tyder på att ytan samlar upp och fördröjer dagvatten i 

området. Mölndalsån bidrar även till uppsamling av dagvatten.  

Då den södra gräsytan enligt nuvarande förslag kommer bebyggas tätt kommer den 

infiltrerande och uppsamlande förmågan i den delen att försvinna. I och med de 

dagvattenlösningar med lokal fördröjning och gröna inslag som rekommenderas i 

Dagvattenutredning Forsåker (Structor, 2021), kommer dock ekosystemtjänsten totalt att 

kunna stärkas i området.  

Det finns i samband med dessa lösningar goda möjligheter att skapa önskvärda 
multifunktionella ytor som även bidrar med till exempel rekreation, luftrening, klimatreglering 
och gröna spridningsvägar. Då infiltrationsmöjligheterna i området enligt de geotekniska 
undersökningarna varierar kraftigt har ingen hänsyn tagits till denna förmåga i 
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dagvattenutredningen då beräkningar på fördröjning gjordes, vilket tyder på att effekterna är 
underskattade. 

Klimatreglering och skydd mot extremväder  

Beskrivning 
Genom att koldioxid tas upp och lagras av växter och torv bidrar växtligheten till att reducera 

koldioxid. Till tjänsten räknas även den temperaturutjämningseffekt som skapas av gröna 

områden. Detta lindrar kylnings- och uppvärmningseffekter av hårdgjorda ytor 

(Naturvårdsverket, 2015). Endast ett fåtal träd på en öppen, solbelyst yta eller grönytor och 

marknivåer som planeras strategiskt gör att påverkan från värmeböljor och skyfall minskas.    

Identifiering 
I samband med extrema skyfall kan det förekomma lokala översvämningar på markytan i 
Forsåker. Skaderisken minimeras i förslaget i strukturplanen genom att styra ytavrinningen 
med höjdsättning och konstruktioner (Sweco, 2017). Beräkningar gjorda i 
översvämningsutredningen tyder på att Forsåker inte kommer översvämmas på grund av 
höjda havsnivåer 2100. 
 
I ett urbant område med mycket hårdgjorda ytor och höga hus kan så kallade ”heat islands” 
inträffa i samband med höga temperaturer. För att skapa ett behagligare klimat för de boende 
i området hjälper träd och buskage, vilka skuggar och ökar luftfuktigheten.  

 
Bedömning 
I och med de lösningar som kan genomföras i Forsåker kommer risker från skyfall att kunna 
minskas. För att klimatregleringen ska ske behöver grönytorna behållas och nya skapas mellan 
bebyggelsen. Detta kommer enligt strukturplanen att göras i de gröna gränderna och stråken 
vilket bedöms ge goda lokala effekter.   

 

Vattenrening 

Beskrivning 
Funktioner som utspädning, fastläggning och filtrering i sedimentet, tillsammans med upptag 

av växter skapar en naturlig barriär mot föroreningar. Detta kan reducera riskerna vid såväl 

olycksartade utsläpp som kontinuerliga föroreningsutsläpp av exempelvis näringsämnen och 

bekämpningsmedel. Effekten av dessa funktioner beror bland annat på jordart och 

uppehållstider i området.  

Identifiering 
De föreslagna åtgärderna i dagvattenutredningen (Structor, 2021) förväntas ge goda effekter. 
Den totala föroreningsmängden som når Mölndalsån i och med framtida markanvändning med 
lösningar kommer jämfört med befintlig markanvändning att kunna minskas. 

 
Bedömning 
Cirka 70 % av behovet av fördröjning inom allmän platsmark beräknas kunna uppnås genom 
fördröjning i öppna gröna lösningar så som gröna tak och regnträdgårdar (Structor, 2021). 
Detta innebär att föroreningar kan fångas upp ur dagvattnet. Det rekommenderas att gröna 
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dagvattenlösningar väljs i så stor utsträckning som möjligt då dessa är multifunktionella och 
har en positiv effekt på flera andra ekosystemtjänster så som flödesreglering, luftrening, 
biologisk mångfald, ekologiska spridningsvägar och klimatreglering. 

 

Pollinering 

Beskrivning 
Pollinering och fröspridning är tjänster försedda av djur, fåglar och insekter vilket samhället är 

beroende av för att kunna producera många av våra matvaror.  

Identifiering 
Endast ett fåtal bin och humlor identifierades i NVIn 2017.  
Dessutom identifierades arter som ger tydliga tecken på att området har låga värden som 
gaddstekelmiljö. Marken är lerig, gaddsteklar föredrar sandig mark och dessutom är områdena 
runt Forsåker utarmat på stekelgynnsamma miljöer.  

 
Bedömning 
Då det inte identifierats så många pollinerare i området torde möjligheterna att stärka 

tillgången på ekosystemtjänsten vara god. Genom att anlägga varierade växtlighet med 

blommor både i markplan och på gröna tak som lockar pollinerare och inkludera bikupor i 

delar av området kan man stärka tillgången och därmed resilensen i området.  Även bihotell 

och humleholkar är sätt att locka vildbin och humlor till området. 

Pollinering är inte den viktigaste ekosystemtjänsten i just Forsåker. Men den knyter an till 

många andra tjänster och är även viktig att stärka i urbana områden generellt för att 

bibehållas där den behövs. 

Luftrening 

Beskrivning 
Växter har en förmåga att ta upp föroreningar genom klyvöppningarna vilket ger en 
luftrenande effekt (Nowak, Hirabayashi, Bodine, & Greenfield, 2014). Vegetation kan även 
bidra till att späda ut föroreningar i luften genom att skapa turbulens runt bladen vilket gör att 
koncentrationen av luftföroreningar sänks (Johansson, 2014). 

Nationellt är luftföroreningar ett ökande problem, och enligt en studie utförd vid det Svenska 
miljöinstitutet (IVL) förväntas hela 5000 människor dö i förtid varje år till följd av sjukdomar 
relaterad till luftburna partiklar och föroreningar (IVL, 2014). Hälsoeffekter som hjärt- och 
kärlsjukdomar och andningsbesvär orsakade av luftföroreningar har årligen beräknats kosta 
samhället i Sverige 42 miljarder kronor (IVL, 2014). Dessa föroreningar är främst kopplade till 
stadsmiljö, och åskådliggör värdet av ren luft för samhället. 

Identifiering  
Vid en jämförelse av beräkningar för den planerade bebyggelsen i Forsåker med de lokala 
miljömålen, som ska vara uppfyllda i Mölndal år 2022, så riskerar haltnivåerna för samtliga 
miljömål att överskridas år 2020. De lagstadgade miljökvalitetsnormerna förväntas dock inte 
överskridas. (Luftkvalitetsutredning, 2021). 
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Den förhärskande vindriktning är sydvästlig- till västlig vind, dvs mest föroreningar kommer 
från E6an varför större träd utmed E6 skulle göra bäst nytta för att påverka luftkvalitet (och 
buller (C/O City, 2014). 
 

Bedömning 
Det förväntas behövas bullerskydd i området. Dessa kan med fördel göras gröna för att direkt 
samla upp partiklar och luftburna föroreningar från E20/ E6. Exempel på gröna bullerlösningar 
finns i rapporter från projektet HOSANNA (2013). Växter kan även planeras i anslutning till 
bebyggelsen för att sänka halterna av såväl koldioxid samt partiklar (ÅF, 2021).  
En del träd kommer att avverkas i och med planens genomförande vilket innebär en minskad 
effekt av uppsamling av luftföroreningar. Genom att behålla så många grönområden som 
möjligt samt plantera nya buskage och träd kan ekosystemtjänsten stärkas. 
 

Bullerreglering 

Beskrivning 
Grönytor i stadsmiljön har god en förmåga att minska buller. Gröna markytor, tak och väggar 
gör att ljudet inte studsar på samma sätt som på släta ytor och därmed förhindras ljudet att 
spridas och skapa olägenheter för de boende i staden. Gröna ridåer mellan vägar och 
bostadsområden kan minska störningen från vägen (HOSANNA, 2013). 

Identifiering 
Störande buller kommer till största del från Västkustbanan/ E20/E6. Längs gatorna som 
kopplar samman parkerna både i norr-södergående och östlig- västlig riktning planeras en del 
träd/ buskage som visuellt skulle kunna minska den negativa upplevelsen av buller. 

Bedömning 
Den totala andelen hårdgjord yta kommer öka i den södra delen av området vilket troligen 
minska tillgången på ekosystemtjänsten. Det kommer innebära att ljudet som skapas i 
området från trafik men även buller från Västkustbanan studsar på de hårdgjorda ytorna. Om 
träd/växtlighet kan anläggas så nära E20/E6 och Västkustbanan som möjligt kan detta verka 
bullerdämpande. De bullerplank som troligen kommer behövas kan göras gröna för att 
ytterligare dämpa bullret och dessutom bidra med luftrening. 
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 Producerande ekosystemtjänster 

I Tabell 4 beskrivs, identifieras och bedöms den producerande ekosystemtjänst som 

anses aktuell för området. Analysen ligger till grund för resultatet som redovisas i Tabell 6 

i kapitel 5. Där sammanfattas nuvarande status på analyserade ekosystemtjänster 

(svag/medel/stark) tillsammans med önskade åtgärder ur ett ekosystemtjänstperspektiv 

respektive åtgärder enligt föreslagen strukturplan. Kopplat till åtgärderna redovisas även 

utfallet i termer av om ekosystemtjänsterna skapas, skyddas, stärks eller skippas. 

Tabell 4. Analys av producerande ekosystemtjänster.  

Livsmedel (matvaror, bär, svamp, kött,) 

Beskrivning 
Nyttan av ekosystemtjänsten livsmedel bidrar med alla de matprodukter som vi förses med, 

till följd av alla processer som sker mer eller mindre naturligt. För att kunna producera 

livsmedels krävs även stödjande tjänster i form av stabilt klimat, upprätthållande av jordens 

bördighet samt närings-och vattnets kretslopp.  

Identifiering 
De gamla fruktträden skulle i nuläget kunna bidra till denna tjänst, men det är i begränsad 
utsträckning och osäkert hur många som nyttjar tjänsten. De förändringar som planeras i 
Mölndalsån, då den öppnas upp och biotopförbättrande åtgärder görs för lax och öring, 
kommer förhoppningsvis leda till att tätheten av laxartad fisk ökar på sträckan. Det är godkänt 
att fiska nedströms det gamla fabriksområdet vilket innebär att denna tjänst gynnas. 

Bedömning 
Tjänsten finns i begränsad utsträckning i området idag. I samband med utbyggnaden av 
Forsåker kan nya fruktträd men även stadsodlingar planteras på till exempel innegårdar. Det 
skulle även gynna andra ekosystemtjänster, så som pollination, den estetiska upplevelsen och 
naturpedagogik. I och med förbättringarna i Mölndalsån ökar även tillgången på fisk. 

 Kulturella ekosystemtjänster 

I Tabell 5 beskrivs, identifieras och bedöms de kulturella ekosystemtjänsterna. Analysen 

ligger till grund för resultatet som redovisas i Tabell 6 i kapitel 5. Där sammanfattas 

nuvarande status på analyserade ekosystemtjänster (svag/medel/stark) tillsammans med 

önskade åtgärder ur ett ekosystemtjänstperspektiv respektive åtgärder enligt föreslagen 

strukturplan. Kopplat till åtgärderna redovisas även utfallet i termer av om 

ekosystemtjänsterna skapas, skyddas, stärks eller skippas. 

Tabell 5. Analys av kulturella ekosystemtjänster. 

Rekreation och hälsa 

Beskrivning 
Kopplingen mellan hälsa och miljö har länge varit känd, det vill säga att naturen har en positiv 
påverkan på människors välmående. Värdet av att ha tillgång till rekreationsområden har visat 
sig vara stort. Att vistas utomhus i grönområden har bland annat en positiv effekt på 
människors mentala och fysiska hälsa, vilket kan kopplas till reducerade kostnader för 
civilsamhället via minskade hälsovårdskostnader. 
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Identifiering 
Det finns inga identifierade motionsstråk, eller anläggningar som används för motion och 
träning i området idag. Det finns en asfalterad bollplan men den är igenvuxen och ej 
underhållen. 
 
Forsåker planeras innehålla knappt tre hektar parkmiljö, varav Åparken har vattenkvaliteter 
och Rudströmska trädgården samnyttjas med skolan. Tre hektar parkmiljö (ej inräknat andra 
offentliga rum eller gröna gränder) skulle grovt räknat innebära 10 m2 parkyta per boende (ÅF, 
2021). 
 
Närliggande grönområden som åskådliggörs i den sociala konsekvensanalysen (ÅF, 2021) är:  

- Störtfjället naturmark, 0 m  
- Flintgatans park, 200 m 
- Naturmark, 1130 m 
- Stadshusparken, 1540 m 
- Stensjön 1450 m 
- Badplats Stensjön, 1500 m 
- Södra Långevattnet, 2400 m 
- Gunnebo slott, 3370 m 

 
Gällande sammanhängande gröna/blå stråk inom området är det framförallt Mölndalsån som 
bidrar med detta, dock är möjligheterna att promenera längs den varierande. Alléerna har 
även ett värdefullt bidrag som gröna länkar. 
 
Bedömning 
Området används begränsat idag för promenader i den gamla fruktträdgården och längs den 
naturliga delen av Mölndalsån. Det finns stora möjligheter att utöka rekreationsvärdet i 
Forsåker genom att öka tillgängligheten och variationen i parkerna och grönområdena. Att 
Mölndalsån öppnas upp och tillgängliggörs bidrar till rekreationen ytterligare. Tillgången på 
tjänsten i området kommer ytterligare stärkas genom att koppla samman de befintliga 
grönområdena med gröna stråk, något som har mycket positiva synergieffekter för till exempel 
ekologisk spridning, sociala interaktioner och biodiversitet. 
Områdets karaktär med gamla industribyggnader i en modern urban miljö och närheten till ån 
och parker kommer kunna erbjuda besökare en upplevelse av kultur kombinerat med 
rekreation.  
 

Sinnliga upplevelser 
Beskrivning 
Sinnliga upplevelser syftar som namnet antyder till det vi upplever i form av ljud från till 
exempel fågelsång, synintryck från vackra vyer eller doft från blommor. 

Identifiering 
Det finns begränsat med tysta miljöer där ljud så som fågelsång kan upplevas i planområdet i 
nuläget. Den mest attraktiva miljön i området är Mölndalsån, vilken kommer göras mer 
tillgänglig efter arbetet med erosionsskydd. På innergårdarna samt på allmän plats finns 
möjlighet att anlägga odlingar med växter som blommar vid olika tider, detta är även positivt 
för pollinerare. 
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Bedömning 
Ekosystemtjänsten skulle kunna gynnas av åtgärder för till exempel pollinerare eller rekreation.  
Att skapa promenadstråk längs Mölndalsån kommer att stärka tillgången på tjänsten. 
 

Sociala interaktioner 

Beskrivning 
Denna tjänst avser naturens förmåga att skapa platser för möten och sociala aktiviteter. 
Trevliga miljöer gör att personer vill stanna upp och vistas i dem, ett grönområde ger möjlighet 
för lek. 

Identifiering 
Det finns få mötesplatser i området idag och de är inte sammankopplade med gröna stråk. Det 
finns få tydliga mötesplatser i parkerna i området idag. 

Bedömning 
Ekosystemtjänsten bedöms inte finnas i särskilt stor utsträckning i området idag. Genom att 
anlägga sammanhängande grönstråk, som gynnar många andra ekosystemtjänster, och koppla 
dessa till torg och mötesplatser kommer även denna tjänst att stärkas i området. Att skapa 
promenadstråk längs Mölndalsån kommer att stärka tillgången på tjänsten. 
Ytterligare förslag är att ha utegym eller lekplatser i grönområdena. 
 

Naturpedagogik 

Beskrivning 
Att barn har tillgång till en utomhusmiljö med varierande grönska och plats för lek har visat sig 
både förbättra deras fysiska och mentala hälsa. Det ökar dessutom deras förståelse för 
kopplingen mellan oss människor och naturen. Det handlar även om att barnen ska få 
möjlighet att utforska miljön runt omkring dem och låta fantasin och upptäckarglädjen vara fri i 
leken (Mårtensson, 2004). Att belysa värdet av att barn vistas i, och lär sig om naturens 
samband, lägger grunden för kommande generationer och hur de kommer värdera 
ekosystemen omkring dem (Moore, 2014).  
 
Att vistas i en grön omgivning bidrar till en förståelse för samspelet mellan naturen och oss 
människor. Det lär oss att ta vara på naturen och de ekosystemtjänster som den förser oss med 
(C/O City, 2014). Utomhusmiljön kan även användas för praktisk tillämpning i samband med 
lektioner för experiment och odling (Delshammar & Fors, 2010). 

Identifiering 
Det finns en högstadieskola i angränsning till området idag och både skola och förskola 
planeras i området. För att utveckla naturpedagogiken är det bra att parkerna görs varierade 
och tillgängliga med träd att klättra i, blommor att plocka och insektsbon att upptäcka. 

Bedömning 
Tjänsten bedöms inte vara prioriterad i området men kommer gynnas av andra åtgärder. Det 
finns möjlighet att utöka tillgången på tjänsten genom att anlägga informationsskyltar om till 
exempel den gröna dagvattenhanteringen, eller om vilka fiskar som finns i Mölndalsån etc. 
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5 Samlad bedömning och förslag till åtgärder 

I tabellen nedan sammanfattas analyserna av ekosystemtjänsterna i kapitel 4 och tydliggörs. Ekosystemtjänsternas nuvarande status (svag/medel/stark) 
tillsammans med önskade åtgärder ur ett ekosystemtjänstperspektiv respektive åtgärder enligt föreslagen strukturplan. Kopplat till åtgärderna redovisas 
även utfallet i termer av om ekosystemtjänsterna skapas, skyddas, stärks eller skippas. 
 
Tabell 6. Summering av ekosystemtjänstanalysens resultat i kapitel 4.  

Ekosystemtjänst EST nuläge 
Svag/ medel/ 
stark 

Önskvärda åtgärder ur ett EST-perspektiv  Utfall 
önskvärda 
åtgärder 

Planerade åtgärder enligt 
föreslagen strukturplan 

Utfall 
föreslagen 
strukturplan 

Biologisk mångfald Svag Anläggning av stora varierande grönområden med 
många olika arter och habitat, fågelholkar kan sättas 
upp på varierande platser för att underlätta häckning 
för småfåglar. 

Stärka  Skippa 

Värdefulla 
naturtyper 

Medel Anpassning av placering av byggnader efter NVI så 
att äldre skyddsvärda träd kan behållas. 

Skydda  Skippa 

Ekologiskt samspel Medel Skapa breda gröna spridningsvägar mellan de tre 
större grönområdena samt skapa naturliga slänter 
längs större delar av Mölndalsån.  

Stärka Gröna gränder och stråk 
som möjliggör spridning av 
arter planeras mellan 
Åparken och Rudströmska 
trädgården. 

Skydda 

Livskraftigt 
ekosystem i marken 

Svag Tillgängliggöra så mycket odlingsbar mark som 
möjligt, tex genom anläggande av odlingslotter för 
de boende samt breda gröna spridningsvägar mellan 
de större grönområdena.  

Skydda  Skippa 

Flödesreglering och 

vattenmagasinering 

Medel I enlighet med de förslag som rekommenderas i 
dagvattenutredningen (Structor, 2017) som innebär 

Stärka  Föreslagen 
dagvattenhantering 

Stärka 
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att man väljer gröna lösningar för uppsamling av 
dagvatten.   

Klimatreglering och 

skydd mot 

extremväder 

Medel Risker från skyfall kommer kunna minskas. För 
klimatreglering är det bra att parkerna behålls men 
ytterligare grönytor rekommenderas att skapas 
mellan bebyggelsen. Det är då fördelaktigt med träd 
som skuggar under sommarhalvåret.   

Stärka Ytavrinningen styrs med 
höjdmätning och 
konstruktioner. Gröna 
gränder och stråk planeras 
mellan bebyggelsen.   

Stärka 

Vattenrening Medel I enlighet med de förslag som rekommenderas i 
dagvattenutredningen (Structor, 2017) som innebär 
att man väljer gröna lösningar för uppsamling av 
dagvatten.   

Stärka Föreslagna åtgärder i 
dagvattenutredningen 
kommer minska 
föroreningar till Mölndalsån 

Stärka 

Pollinering Svag Tjänsten finns inte i så stor utsträckning i området 
idag. Genom att anlägga varierade växtlighet med 
blommor både i markplan och på gröna tak som 
lockar pollinerare och inkludera bikupor och 
insektshotell i delar av området kan man stärka 
tjänsten och därmed resiliensen i området.  

Skapa/ 
Stärka 

 Skippa 
 

Luftrening Medel Gröna bullerskydd och anläggande av storbladiga 
växter i stora delar av planområdet.  

Stärka I de gröna gränderna 
planeras vegetation och 
träd vilket förväntas ha en 
positiv inverkan på 
luftkvalitén i dessa delar.  

Stärka 

Bullerreglering Medel Om träd/växtlighet kan anläggas så nära E20/E6 
Västkustbanan som möjligt kan detta verka 
bullerdämpande. De bullerplank som troligen 
kommer behövas kan göras gröna för att ytterligare 
dämpa bullret och dessutom bidra med luftrening. 

Stärka I de gröna gränderna 
kommer vegetationen 
verka dämpande mot 
buller, men bullret kommer 
inte hanteras med hjälp av 
ESTen.  

Skippa  
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Livsmedel 
(matvaror, bär, 
svamp, kött,) 

Svag Nya fruktträd men även stadsodling kan planteras på 
till exempel innegårdar. Det skulle gynna andra 
ekosystemtjänster, så som pollination, den estetiska 
upplevelsen och naturpedagogik. 

Skapa  Stadsodling möjliggörs i viss 
skala i Rudströmska parken 
samt i liten skala inom 
kvarterets bostadsgårdar. 

Skapa 

Rekreation och 

hälsa 

Svag Tillgången på tjänsten i området kan ytterligare 
stärkas genom att koppla samman de befintliga 
grönområdena med gröna stråk, något som har 
mycket positiva synergieffekter för till exempel 
ekologisk spridning, sociala interaktioner och 
biodiversitet. 

Stärka Mölndalsån öppnas upp 
och tillgängliggörs, liksom 
att tillgången till parkerna 
stärks.  

Stärka 

Sinnliga upplevelser Svag På innergårdar samt allmän plats finns möjlighet att 
anlägga odlingar med växter som blommar vid olika 
tider, detta är även positivt för pollinerare. 
Promenadstråk längs Mölndalsån är även positivt. 

Stärka Ökad tillgänglighet till 
Mölndalsån 

Stärka 

Sociala 
interaktioner 

Svag Genom att anlägga sammanhängande grönstråk, 
som gynnar många andra ekosystemtjänster, och 
koppla dessa till torg och mötesplatser skulle även 
innebära att denna tjänst stärks i området. 
Ytterligare förslag är att ha utegym eller lekplatser i 
grönområdena. 

Stärka Ökad tillgänglighet till 
Mölndalsån stärker 
tjänsten 

Stärka 

Naturpedagogik Svag Det finns möjlighet att skapa tjänsten genom att 
göra parkerna lättillgängliga för skolor och förskolor i 
området och anlägga informationsskyltar om till 
exempel den gröna dagvattenhanteringen, eller om 
vilka fiskar som finns i Mölndalsån etc. 

Skapa Ambitionen är att arbeta 
med tillgänglighet och 
skyltning för att lyfta de 
ekosystemtjänster som 
finns i området.  

Skapa 
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6 Slutsatser 

Ekosystemtjänstanalysen har utgått från det i samrådet större planområdet Forsåker, 

Östra delen vilket innefattar nuvarande något mindre detaljplanområde Forsåker, 

Nordöstra delen, inringat i rött i Figur 1.  

Sammantaget visar analysen att flera ekosystemtjänster kommer att kunna tillföras, både 

i Forsåkerområdet som helhet och inom området för aktuell detaljplan Forsåker, Nordösta 

delen. Det rör sig i första hand om kulturella ekosystemtjänster, som direkt gynnar 

människors välbefinnande. Dessa kommer stärkas när det mindre attraktiva 

industriområdet med få besökare, kommer att utvecklas till ett socialt värdefullt område 

med kopplingar både till kultur och natur. Mölndalsån tillgängliggörs med attraktiva 

mötesplatser mellan ån och de gamla industribyggnaderna som ger en karaktär som 

människor kommer vilja besöka för rekreation och promenader. 

Via de gröna gränder med öppen dagvattenhantering som planeras bedöms 

möjligheterna vara goda för att stärka de reglerande tjänsterna, så som flödesreglering, 

klimatreglering, vattenrening och luftrening.  

Tillgången på stödjande ekosystemtjänster bedöms minska i området, vilket främst beror 

på att alla de värdefulla träd som identifierats (Naturcentrum, 2017) inte kommer att 

behållas, liksom att de öppna oexploaterade områdena i södra delen av planområdet 

bebyggs. För att minska effekten av detta rekommenderas fortsatt hänsyn till de 

värdefulla träden med målet att kunna behålla några av dessa. Alternativt behålla de träd 

som räknas till ”blivande skyddsvärda”.  

De stödjande ekosystemtjänsterna tillsammans med biologisk mångfald utgör grunden för 

alla ekosystemtjänster. Det är osäkert hur en minskning av de stödjande tjänsterna i 

Forsåker kommer påverka ekosystemens förmåga att generera andra tjänster, men 

förmodligen kommer den totala tillgången på ekosystemtjänster i planområdet att öka. 

Tillgången på stödjande tjänster är även viktigt att säkra ur ett mer övergripande 

kommunalt planeringsarbete där man ser till större områden i taget. Genom att inkludera 

så mycket som möjligt av de önskvärda åtgärderna kan förutsättningarna för de stödjande 

ekosystemtjänsterna i Forsåker ytterligare förbättras.  

Resultaten gällande Åparkens utveckling bygger på att även den kommande detaljplanen 

för Åparken genomförs enligt nuvarande planer i strukturplanen och kvalitetsprogrammet.  
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Fig. 1. Forsärla spanar efter föda i Mölndalsån.                                          Foto: Kåre Ström 

 

1.   Bakgrund och uppdrag 
Med anledning av det pågående planprogrammet för området Forsåker vid Mölndalsåns nedre 

lopp i Mölndal har Ornis Pelagicus, Kåre Ström Ekologi-Konsult, har fått i uppdrag av Sweco 

Environment AB att under 2017 till stora delar återupprepa en fågelinventering från 2015 för 

en samlad bedömning av påverkan på fågellivet i området (Sweco 2015). I uppdraget ingår 

även att redovisa förslag på kompensationsåtgärder. Fågelinventeringen kommer att utgöra en 

del av miljökonsekvensbeskrivningen och avser främst fågellivet inom Forsåkerområdet, men 

omfattar även sträckan i och vid Mölndalsån från Privatvägen till Baazgatan i Mölndal. 

Sträckan från Forsebron till Privatvägen i Forsåkerområdet motsvarar delsträcka II i 

fågelinventeringen från 2015 och sträckan Privatvägen – Baazgatan motsvarar delsträcka III i 

samma inventering (Ornis Pelagicus 2015). I utredningen beaktas även resultatet från en 

inventering under våren 2017 som rör förekomsten av vattenanknutna fågelarter på åsträckan 

Stensjön – Kvarnbyn – Forsebron, som i stort motsvarar delsträcka I i inventeringen från 2015 

(Ornis Pelagicus 2015 och 2017). Huvudfokus i inventeringen ligger på en undersökning av 

fågellivet inom själva Forsåkerområdet. En jämförelse görs även med inventeringsresultatet 

från 2015 för de olika sträckorna. Vid inventeringen har särskild uppmärksamhet riktats mot 

vattenanknutna fågelarter som forsärla, strömstare och kungsfiskare samt mot eventuellt 

förekommande rödlistade fågelarter och särskilt skyddsvärda arter enligt EU:s fågeldirektiv. 

Bedömningen av inventeringsresultaten och risk för påverkan har för vissa arter även gjorts 

mot bakgrund av tidigare eller äldre dokumentation av fågellivet i den nedre delen av 

Mölndalsån. Särskilt skyddsvärda arter och vattenanknutna arter har kommenterats. Förslag 

har även lämnats på kompensationsåtgärder samt på vissa hänsynsrekommendationer och 

tänkbara skyddsåtgärder som bör vidtas för att minimera risken för påverkan på dess arter. 
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2. Forsåker planprogram 
Syftet med planprogrammet för Forsåker är att skapa en stadsmiljö i och kring det område 

som tidigare utgjorde Papyrus pappersbruk (fig. 2). Det gamla bruksområdet skall omvandlas 

till en blandstad med bevarande av den historiska miljön och Mölndalsåns lopp genom 

området. Bebyggelsen skall i huvudsak utgöras av olika kvarter på mellan fyra och åtta 

våningars höjd. Den överbyggda delen av Mölndalsån skall friläggas och rustas upp och en 

vattenplats anordnas vid ån centralt i området. Kvarnbygatan flyttas söderut och kantas med 

nya byggnader. Förutom bostäder skall Forsåker även innehålla handel, kontor och kommunal 

service. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för förslaget och kompletteringar av 

denna pågår. Parkmiljö skall omge Mölndalsåns nedre lopp som i något läge breddas till en 

större park och flera gångbroar skall korsa ån (Mölndals stad 2015, Mölndala 2017 och Sweco 

2015). 

Mölndalsån utgör en central del i planprogrammet. Förutom att öppna upp överbyggda delar 

av ån är avsikten att även att begränsa höga flöden och skapa sänkt vattenhastighet och 

säkrare miljö vid åstränderna samt utvinna vattenkraftsbaserad energi. I en fågelinventering 

och utredning tidigare under 2017 redovisades tänkbara lägsta flöden för påverkan på 

vattenanknutna fågelarter i samband med planer på energiuttag i Kvarnbyfallen i ån (Ornis 

Pelagicus 2017). Planer finns även på dagvattenfördröjning genom gröna tak och växtlighet 

längs gatorna.  

 

 

 

 
Fig 2. Vy över Forsåkerområdet innan rivning av byggnader påbörjats.  Google Map. 
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Fig.3.  Strukturplan som visar det framtida Forsåker. Inventering 2017, delområde 1: 

Forsebron – Privatv och delområde 2:  Privatvägen – Baazgatan. Mölndala 2017-04-12. 

 

 

 

Privatv Baazg 

Forsebron 
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3. Beskrivning av inventeringsområdet 
Fågelinventeringen under våren, sommaren och hösten 2017 motsvarar i väsentlig 

utsträckning fågelinventeringen 2015 inom Forsåkerområdet och åsträckan vidare ned till 

Baazgatan, men inventeringarna skiljer sig åt något tidsmässigt och geografiskt. 

Fågelinventeringen 2017 har sträckts ut under en längre period, även under sommaren och 

hösten fram till 1 november, för att viss mån även få en bild av förekomsten av rastande 

fåglar, särskilt vattenanknutna fåglar, efter häckningssäsongen i området. 2017 års inventering 

har inte omfattat delsträckan Stensjön – Forsebron vid Mölndalsån, som däremot ingick i 

2015 års inventering. Men på denna sträcka har vattenanknutna fåglar noterats i en särskild 

inventering av vattenanknutna fåglar vid Kvarnbyn med anledning av planerade 

flödesförändringar för att möjliggöra energiuttag i ån (Ornis Pelagicus 2017).  

Föreliggande inventering har omfattat Mölndalsån med strandbrinkar inom Forsåkerområdet 

samt även omgivande grönytor på åsträckan från Privatvägen till Baazgatan nedströms E6 i 

Mölndal. I Forsåkerområdet har även ingått angränsande grönområden kring ån samt avröjda 

markytor och kvarvarande industribyggnader inom området, bl.a. den igenväxande 

fruktträdgården och omgivande brynmiljöer i området. Även om 2017 års inventering inte har 

omfattat sträckan uppströms Forsebron har vissa inventeringsuppgifter över vattenanknutna 

fågelarter från inventeringen vid Kvarnbyn under våren 2017 ändå beaktats i utredningen för 

att kunna göra vissa jämförelser av fågelförekomsten mellan åren och få en samlad analys av 

vissa fågelbestånd i denna del av Mölndalsån. Motivet har främst varit ekologiska skäl då 

reviren för vissa arter, t.ex. strömstare, kan omfatta åpartier både inom som utanför själva 

Forsåkerområdet. Inventeringen har varit indelad i två områden (se även karta fig. 3) 

 

Delområde I. Forsebron – Privatvägen, själva Forsåkerområdet (motsvarar delområde II i 

2015 års fågelinventering). 

 

Delområde II. Privatvägen – Baazvägen (motsvarar delområde III i 2015 års inventering). 

 

 

3.1. Delområde  I,  Forsebron - Privatvägen 
I Forsåkerområdet nedströms Forsebron är ån kanaliserad och delvis kulverterad eller 

överbyggd av gamla fabrikslokaler. Därefter öppnar sig ån igen i ett längre forsande, rakt 

stensatt sträcka till en krök strax innan Privatvägen, som utgör gräns för planområdet i söder. 

Åstränderna är brant nedskurna med gles vegetation och enstaka större träd, bl.a. al och alm. 

Strandvegetationen något tätare i den lugnflytande delen strax uppströms bron vid 

Privatvägen. I anslutning till området vid själva ån finns omväxlande avröjda markytor, 

tomma industribyggnader och smärre grönytor, träd- och buskbryn, Det finns även en relativt 

stor igenväxande fruktträdgård. Från ornitologisk synpunkt har området tidigare varit mycket 

ringa känt då det under lång tid har ingått ett inhägnat och slutet industri- och bruksområde, 

f.d. Papyrus. Fågelrapporter eller inventeringsunderlag över området saknas i stort sett före 

2015 (Ström 2015, 2017 och Artportalen 2017). Det bör påpekas att miljön inom Forsåker 

väsentligen har förändrats sedan de senaste åren genom rivningar av industribyggnader, 

avröjning och utplaning av markytor samt att hävd har upphört i fruktträdgården och på gräs 

och grönytor i övrigt i området. 
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3.2. Delområde II,  Privatvägen – Baazgatan vid E6 
Denna del av Mölndalsån utgörs dels av ett meandrande och forsande parti från Privatvägen 

till Gamla Kungsbackavägen och dels en lugnflytande sträcka ned till kulverten vid 

Baazvägen.  Ån är övertäckt vid järnvägen och E6. Strax nedströms E6 finns även ett mindre 

forsande parti. Vid de öppna partierna av ån är strandvegetationen i huvudsak tät med en 

lummig bård av lövträd. Mot Gamla Kungsbackavägen finns dock ett öppet parkartat område 

med gräsytor. I lövbrynen kring ån i den övre delen förekommer en del sångare och trastar 

Vid den lugnflytande delen av Mölndalsån vid Gamla Kungsbackavägen finns en del 

tättingar, som stare och trastar samt änder, bl.a. gräsand och knipa (Ström 2015, 2017 och 

Artportalen 2017). Naturmiljön i denna del är i motsats till Forsåker i stort sett oförändrad 

sedan flera år. Park- och gräsytor hävdas regelbundet vid det lugnflytande partiet vid Gamla 

Kungsbackavägen. 

 

 
Fig.4. Mölndalsån vid stensatt del, centralt i Forsåkerområdet             Foto: Kåre Ström 

 

3.3 Angränsande åpartier – uppströms Forsebron och nedströms E6 vid 

gamla Kungsbackavägen 
Det övre området kring Mölndalsån från Stensjön via Grevedämmet och fallen i Kvarnbyn till 

Forsebron domineras av starkt forsande partier med en damm och våtmark vid Grevedämmet. 

Området är sedan lång tid känt för att hysa en av regionens största population av 

övervintrande och rastande strömstare samt även goda häckningsmiljöer för strömstare och 

forsärla (Ström 2008, 2012 och 2014, 2015, GOF 2010 och Artportalen 2017). Revir för 

strömstare och forsärla samt möjligen även för vissa änder kan ibland omfatta åsträckor både 

uppströms och nedströms Forsebron, dvs beröra även åpartier både innanför och utanför 

själva inventeringsområdet i Forsåkerområdet.   



 9 

För strömstare finns det god tillgång på boplatser, sittstenar i forsande partier, och 

födounderlag i form av olika vatteninsekter, bl.a. sländlarver. Vid Grevedämmet finns även 

lugnare partier, en damm och våtmark med tät vegetation med tillgång till slam- och 

sandbankar med förekomst av såväl häckande som rastande samt övervintrande gräsand, 

knipa och storskrake. Ån är på sträckan omgiven av en lummig bård av strandvegetation, men 

korsas av flera broar. Vid gamla Kungsbackavägen ansluter Stora ån till Mölndalsån och 

nedströms Baazgatan blir Mölndalsån åter kulverterad en sträcka. Förbindelsen med Stora ån 

innebär att det finns en spridningskorridor mellan de båda vattendragen för vattenanknutna 

arter. Vid vissa inventeringstillfällen har gräsand, knipa och storskrake rört sig mellan de båda 

åarna, dock inte strömstare och forsärla (Ström 2015). 

 

4. Forsåkerområdets status och dokumenterade värden 
Denna del har beskrivits i rapporten över fågelinventeringen i Forsåker 2015, men några 

undersökningar som berör fågellivet har tillkommit därefter. I översiktsplanen för Mölndal 

från 2006 anges verksamheter i Forsåkerområdet.  I en pågående fördjupad översiktsplan 

föreslås att Forsåker blir ett bebyggelseområde med grönytor och områden för rekreation – 

främst bostäder, arbetsplatser, service och mindre grönytor. Delar av Mölndals industriområde 

och Kvarnbyn, och även Grevedämmet, utgör riksintresse är riksintresse för kulturmiljö och 

friluftsliv (Mölndals stad 2015, Sweco 2015). Den övervägande delen av programområdet 

finns med i Mölndals stads kulturmiljövårdsprogram som området Papyrus med föreskrifter 

om att vissa byggnader bör bevaras och att tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar 

skall ske varsamt. I en naturinventering som genomfördes 2014 bedömdes själva ån ha ett 

högt naturvärde enligt naturvärdesklass 2, vilket överensstämde med remissversionen av 

Mölndals stads naturvårdsprogram (Naturcentrum 2014). De omgivande åstränderna och 

vegetationen i den mer lungflytande meandrande delen av ån samt vissa grön- och 

parkområden, bl.a. kring ”Rehnströmska villan”, bedömdes ha ett påtagligt naturvärde enligt 

naturvärdesklass 3.  

Efter 2015 har tillkommit ytterligare inventerings- och kunskapsunderlag förutom 

föreliggande fågelinventering. Bottenfaunan i Mölndalsån vid Kvarnbyns nedersta del och i 

Forsåker har undersökts både 2015 och 2017. Bottenfaunan utgör basföda för bl.a. strömstare 

i ån. Undersökningen 2015 ägde rum vid tre olika punkter. Två provplatser låg inom 

Forsåkerområdet och en provplats låg strax uppströms Forsebron, där prov även togs 2017 

(Sandesten & Lundqvist 2015, Uppman 2015, Ericsson 2017). Resultatet visade generellt på 

hög ekologisk status. Naturvärdena bedömdes vara höga på de två översta punkterna 

(Sandesten & Lundqvist 2015, Uppman 2015). Även statusklassningen av provpunkten 2017 

visade på hög status avseende eutrofiering och på ekologisk kvalité och bottenfaunan 

bedömdes även ha höga naturvärden (Naturvårdsverket 2007, Ericsson 2017). 

Både bottenfaunaundersökningen 2015 och 2017 har visat att det finns god tillgång till föda 

för häckande och rastande strömstarar i det undersökta området i Mölndalsån. 

 

5. Tidigare komplementerande fågeluppgifter och -inventeringar 
Fågellivet inom och i anslutning till Forsåkerområdet har utförligt beskrivits i rapporten som 

avser inventeringen 2015 (Ström 2015). I den framgår att fågellivet inom Forsåker varit 

mycket litet känt före 2015 eftersom det varit ett inhägnat industriområde. Desto mer känt är 

de angränsande åpartierna, särskilt ån vid Grevedämmet och i Kvarnbyn. I rapporten framgår 

även att denna del av Mölndalsån och ån i Forsåker utgör en värdefull övervintrings- och 

häcklokal för strömstare och forsärla sett i ett regionalt perspektiv (Ström 2015). I området 

förekommer även häckande par av andra vattenanknutna fågelarter som drillsnäppa, gräsand, 

knipa och storskrake (Artportalen 2016, Ström 2015).  Det finns även dokumentation och 
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fågelobservationer som rör de anslutande åpartierna nedströms Forsåker, t.ex. i och vid ån 

nedströms E6 och vidare till kulverteringen vid Baazgatan (Artportalen 2017). 

Efter fågelinventeringen 2015 har tillkommit kompletterande uppgifter om fågellivet i denna 

del av Mölndalsån som kan vara av visst intresse för denna undersökning och rapport. Det 

gäller förekomsten av övervintrande strömstare i Mölndalsån nedströms Stensjön vintertid 

2008-2017 (Lööw 2017).  Vattenanknutna fågelarter har även inventerats under våren 2017 i 

Mölndalsån vid Kvarnbyn och i anslutande delar till de starkt forsande partierna i detta 

område (Ström 2017). Inventeringen vid Kvarnbyn har primärt haft som syfte att spegla en 

eventuell påverkan på vattenanknutna fågelarter vid en flödesbegränsning för energiuttag i 

forsarna vid Kvarnbyn. Inventeringen av strömstare vintertid nedströms Stensjön 2008-2017 

visar på kontinuerlig förekomst av övervintrande strömstare i denna del av ån med en 

maximal förekomst på 10-15 ex vid enstaka tillfällen under vinterperioden (Lööw 2017). 

Även inventeringen av vattenanknutna fågelarter i och vid ån i Kvarnbyn under våren 2017 

bekräftar förekomsten av några årligen häckande par forsärla och strömstare i denna del av 

Mölndalsån (Ström 2017).  

 

6. Fågelinventeringen – genomförande och metodik 
Undersökning av fågellivet, främst av vattenanknutna fågelarter, strömstare, forsärla och 

drillsnäppa samt vissa andfåglar har skett enligt samma metodik som vid fågelinventeringen 

2015, men löpt under en något längre period, mars - oktober (Ström 2015). Syftet har i stort 

varit att upprepa den tidigare inventeringen, men med viss tidsmässig och geografisk 

komplettering (se även ovan).  Inventeringen har utförts enligt tillämpliga kriterier i 

Naturvårdsverkets riktlinjer (BIN) och Atlasinventeringens definierade häckningskriterier 

(Svensson 1975, Naturvårdsverket 1978, Svensson m.fl. 2002). Vid fältbesöken har använts 

handkikare, Swarovski 8x32. Häckande, revirhävdande och rastande fåglar har inventerats vid 

13 olika tillfällen under perioden mars – oktober 2017. Vid ett tillfälle, den 4 maj, har endast 

vattenanknutna fåglar inventerats (bilaga 1 sid 1-2). 

 

 

 

 

7. Resultat av inventeringen 
Resultatet av inventeringen framgår av tabellerna i bilaga 1 och 2. I bilaga 1 framgår 

fågelförekomsten i stort, dvs. i hela inventeringsområdet vid de olika inventeringstillfällena 

under 2017 och i bilaga 2 redovisas de fågelarter som påträffats i Forsåkerområdet och 

nedströms till Baazgatan under 2015 och 2017. Sammantaget har totalt 58 olika fågelarter 

noterats i inventeringsområdet under de båda åren och nästan samtliga arter har noterats inom 

Forsåkerområdet. Under 2017 observerade 54 av dessa 58 arter inom själva Forsåkerområdet. 

Gråhäger har endast noterats nedströms Privatvägen. Med tanke på att Forsåker till stor del 

utgörs av byggnader samt av hårdgjorda eller avröjda industri- och ruderatmarker var det 

överraskande riklig förekomst av fåglar i området. Fågelarterna påträffades främst vid ån eller 

i strandvegetationen samt i den s.k. fruktträdgården.  

Av bilaga 1 och bilaga 2 framgår att 7 av fågelarterna utgör rödlistade fågelarter i 

inventeringsområdet, och samtliga förekom i Forsåkerdelen (delområde I), gråtrut (VU), 

kungsfiskare (VU), Gröngöling (NT), hussvala (NT), gråkråka (NT), stare (VU) och gulsparv 

(VU). (Artdatabanken 2017).  Samtliga utom gråtrut och kungsfiskare bedöms ha häckat i 

eller i direkt anslutning till Forsåkerområdet. Vid inventeringen 2017 observerades samtliga 

rödlistade arter, varav en särskilt skyddsklassad art enligt EU:s fågeldirektiv, kungsfiskare 

(EU). Såväl kungsfiskaren som gråtruten var sannolikt endast tillfälligt rastande fåglar. I 
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området förekom både häckande forsärla och strömstare. Strömstaren letade även under 2017 

sländlarver på den stensatta raka forsträckan i området, där det fanns flera sittstenar och 

fundament att spana efter föda ifrån. Sannolikt häckade strömstare i den stensatta raka delen 

av ån eller möjligen längre uppströms i själva Forsåkerområdet. Möjligen var 

häckningsplatsen i en döende trädrot eller stam, som växte ut från stenfundamenten vid ån. 

Forsärla häckade med 1-2 par, varav en säkerställd häckning strax nedströms den övertäckta 

delen av ån. Ytterligare ett par häckade troligen längre uppströms i Forsåkerområdet, strax 

nedströms Forsebron, där ytterligare en forsärla varnade och sökte föda vid några av 

inventeringstillfällena. Vid ån noterades även flera par häckande ladusvala och fiskmås. 

Drillsnäppa varnade ljudligt och noterades i den meandrande delen av ån, strax nedströms 

bron vid Privatvägen. Både gräsand, knipa och storskrake häckade i Forsåkerdelen av ån och 

sågs även med ungar i eller invid dammen intill ån. I strandvegetationen vid ån noterades flera 

sjungande eller varnande tättingarter, bl.a. olika trastar, sädesärla, gärdsmyg, bofink, rödhake, 

gransångare, lövsångare, svarthätta och svartvit flugsnappare. På öppna gräsytor i 

fruktträdgården letade stare föda och från träd och buskar noterades rödstjärt, gulsparv, 

trädgårdssångare, törnsångare och ärtsångare samt även göktyta, gröngöling och större 

hackspett. Gråkråka påträffades både i Forsåkerområdet och längre nedströms, i parkområdet 

vid Gamla Kungsbackavägen. 

Nedströms Forsåker vid parkområdet längs Gamla Kungsbackavägen påträffades bl.a. 

gråhäger, gransångare, grå flugsnappare, gråkråka, korp, stare och stenknäck. Strömstare och 

forsärla häckade även uppströms Forsåker och noterades varnande och med mat i näbben 

under häckningstiden vid såväl Kvarnbyn som vid Grevedämmet Sammantaget förekom 3-4 

par häckande forsärla vid ån, varav 2 par inom själva Forsåkerområdet, på sträckan Stensjön 

till Mölndalsåns dalgång vid Baazgatan. Minst ett av paren hade en andra kull i området. 

Strömstare förekom med sannolikt ett par som häckade i Forsåkerområdet, samt ytterligare ett 

par längre uppströms vid Kvarnbyn eller vid Grevedämmet, där reviren även kan ha berört 

åpartier i den övre delen av Forsåkerområdet. 

 

Vid inventeringstillfällena i september och oktober noterades en del rastande flockar av 

bofink, bergfink samt trastar och andra tättingar, främst i träden vid ån eller i fruktträdgården. 

Av vattenanknutna fåglar observerades under denna tid förutom kungsfiskare (se ovan) även 

en sträckande strömstare längs ån, centralt i området, nära gångbron vid kaveldunbeståndet 

(26 oktober). I en särskild inventeringsrapport tidigare under 2017 som primärt rör 

flödesbegränsningar och energiuttag i Mölndalsån vid Kvarnbyn redovisas även uppgifter om 

häckande fåglar i denna och anslutande delar av ån, bl.a. i Forsåkerområdet ( Ström 2017). 

 

 

8. Jämförelse och analys av fågelbestånden 2015 och 2017 
En jämförelse av fågellivet under häckningstiden mellan de båda åren visar på en tydlig 

överensstämmelse av förekomsten i de båda delområdena. Några enstaka arter noterades 

endast under ett av åren, t.ex. entita 2015, samt gråhäger och göktyta 2017.  Jämförelser kan 

inte göras för tiden efter häckningsperioden, aug- oktober, då fågellivet vid denna tid endast 

inventerades under 2017. Sex av sju rödlistade fågelarter påträffades båda åren under 

häckningstid och det var samma arter (bilaga 1 och 2). Under 2017 observerades även en 

kungsfiskare i Forsåkerområdet, den 28 augusti. Den är både rödlistad och omfattas av EU.s 

fågeldirektiv. Observationen ligger visserligen inom häckningstiden för kungsfiskare, som 

kan lägga flera kullar, i vissa fall en bit in i september, men det bedöms vara en sträckande 

eller passerande fågel i denna del av Mölndalsån. Naturliga häckningsbrinkar med lämpligt 

sandigt markmaterial för bobygge saknas inom de båda inventeringssträckorna vid 

Mölndalsån, men längre upp i åsystemet kan finnas stränder med lämpliga bobrinkar. 
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Bedömningen av inventeringsresultaten från 2015 och 2017 är att det har förekommit en 

förhållandevis rik och varierad fågelfauna i det samlade inventeringsområdet. Det gäller 

särskilt inom Forsåkerområdet, trots en hög grad av urbanisering i området. Det beror 

sannolikt på flera faktorer, inte minst Mölndalsåns lopp centralt genom området med 

omväxlande strömmande, lugnflytande och meandrande partier med ställvis tät omgivande 

strandskog. Det finns skiftande biotoper och grönstråk i området, en igenväxande 

fruktträdgård, omgivande brynmiljöer, buskvegetation och en damm. För vattenlevande 

fågelarter finns stor tillgång till boplatser och predationsskydd i gamla industribyggnader och 

stenfundament längs ån. Bottenfaunaundersökningar har visat att det råder hög status och 

ekologisk kvalité i ån inom Forsåkerdelen, dvs. tillgången till föda är god för såväl häckande 

som rastande strömstare i området. Det finns även insektsrika vattenmiljöer för forsärla, t.ex. i 

en anlagd damm som var flitigt besökt av födosökande forsärlor under 2017. Det bör påpekas 

att det saknas uppgifter om fågelfaunan från det skede då Papyrus ännu var i bruk, men 

skillnaden bedöms vara marginell i förekomsten av vattenanknutna fåglar. Foton från 

bruksperioden visar på inslag av lummiga lövbestånd, strandskogspartier samt på trädgård och 

grönytor i Forsåkerområdet (Althin 1945). Noterbart är att det i detta begränsade åparti har 

noterats flera häckande vattenanknutna arter, drillsnäppa, knipa, storskrake, gräsand, forsärla 

och strömstare. Forsärlan bedöms i genomsnitt häcka med två par och strömstare 1 par per år i 

Forsåkerområdet. Reviren kan beröra angränsande åpartier en bit uppströms Forsebron och 

även omvänt kan revir uppströms beröra övre delen av åsträckan i Forsåker. Båda eller något 

av paren forsärla bedöms ha lagt en andra kull eller haft sena omläggningskullar både 2015 

och 2017.  

Den täta och varierade strandvegetationen, omgivande lövskogsbryn samt fruktträdgården 

med många och olika fruktslag har uppenbart också haft stor betydelse för en förhållandevis 

rik förekomst av olika häckande och rastande tättingarter, bl.a. sångare av olika slag, rödstjärt, 

stare, gulsparv, gröngöling samt trast- och finkflockar. Inslaget av små damm- eller 

våtmarksliknande åpartier, en större anlagd damm har utgjort värdefulla habitat för 

andfåglarna. Gamla industribyggnader och stenfundament har utgjort optimala häckmiljöer 

för en rad arter som tornfalk, strandskata, fiskmås, hussvala, ladusvala och forsärla. 

 

9. Bedömning av påverkan på fågellivet av Forsåkerprogrammet 
I samtliga planalternativ föreslås en förhållandevis tät och sammanhållen bebyggelsestruktur i 

nära anslutning till ån, bl.a. i kvartersblock, vilket är särskilt påtagligt i den övre och centrala 

delen av Forsåkerområdet. Stora delar av grönstrukturen bryts upp och tas i anspråk för 

bostäder och verksamheter. 
Trots den industri- och bruksmiljö som präglar stora delar av Forsåkerområdet finns det kvar 

en stor andel grönstråk, natur- trädgårds- och parkområden inom området samt en åsträcka 

med omväxlande forsande och lugnflytande partier med omgivande strandskog. Fågellivet är 

förhållandevis rikt, särskilt i och vid åbrinkarna samt i den igenväxande gamla 

fruktträdgården. Förutom ett antal rödlistade arter förekommer regelmässigt häckande och 

sannolikt även ett antal rastande och övervintrande strömstare i Forsåkerområdet. Även 

forsärlan har en stark ställning med i snitt två häckande par per år i området. Forsåker bör inte 

ses isolerat utan ingår som en del av ett sammanhängande större åparti i Mölndalsåns nedre 

lopp. Denna åsträcka är särskilt värdefull för både häckande, rastande och övervintrande 

bestånd av strömstare och forsärla. Åpartiet från Stensjön till E6 i Mölndalsåns dalgång har 

stabila bestånd av dessa båda arter med optimala habitat för dessa arter;  forsande partier med 

rikligt födounderlag, sländlarver och vatteninsekter samt god tillgång till skyddade 

boplatslägen i murar, brovalv och kvarnbyggnader. Som tidigare nämnts utgör Mölndalsån 

tillsammans med Säveån några av de mest värdefulla vattendragen för dessa vattenanknutna 
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arter, vilket gäller både häckande rastande och övervintrande bestånd (Fredriksson, Götmark, 

Ström 2008, GOF 2010, Ström 2012 och 2014, 2015, 2017, Lööw 2017 och Artportalen 

2017). Vid en översiktlig inventering av strömstare på tidigare kända häckningslokaler i andra 

delar av Mölndalsån samt i Tvärån förekom endast enstaka häckande strömstare under 2017, 

vilket kan tyda på ett dåligt år för häckande strömstare sett till hela åsystemet, men där 

sträckan nedströms Stensjön utgör ett undantag och framstår som en optimal och stabil 

häckmiljö för arten. 

 

Ett genomförande av Forsåkerplanerna skulle innebära att den övre kulverterade delen av 

Mölndalsån öppnades upp och ersattes med en ny åränna, vilket skulle kunna gynna vissa 

vattenanknutna fågelarter. Men enligt Forsåkerplanerna kommer rännan delvis att göras 

trappstegsformad och bottnarna kommer av flödes- och säkerhetsskäl inte att vara naturliga 

utan hårdgjorda med betongbotten. Denna konstruktion medför att åsträckan i princip kommer 

att sakna bottenlevande organismer, vilket missgynnar vattenanknutna arter, särskilt 

strömstare. Dessutom framgår av planerna att avståndet mellan ån och omgivande byggnader 

är knapp på denna sträcka med ingen eller en minimal skyddande grönkorridor i form av 

strandvegetation längs ån, vilket också missgynnar vissa av arterna, t.ex. änder och forsärla. 

 

I den nedre delen av den nya årännan breddas ån till en publik vattenplats, vattentorget, som 

är placerad centralt i området. Nedströms denna och den s.k. Diagonalbron ersätts befintligt 

erosionsskydd, en äldre förfallen träpallisad, med en ny naturstensmur, vilket kompletterar 

den redan befintligt stensatta delen av ån. En publik vattenplats kommer med största 

sannolikhet inte att attrahera och hysa ett bestånd av vattenanknutna fågelarter, möjligen kan 

någon enstaka gräsand tillfälligt vistas i området. Ett utbyggt kompletterande erosionsskydd i 

form av en naturstensmur på sträckan nedströms Diagonalbron bedöms dock inte missgynna 

fågellivet. Av planerna framgår emellertid att det är av flödesskäl (upp till 25 m3/s), inte är 

möjligt tillskapa lekområden, gusbottnar för öring med fäste för bottenfauna, som även skulle 

kunna gynna födosökande strömstare i ån på denna sträcka.  Det skulle kräva mycket stora 

stenar, ökat djup och ge större strömningsmotstånd än en slät botten och medföra kraftigt 

ökade kostnader enligt Forsåkerplanerna.  

 

Längs det meandrande partiet i ån från kröken ned till bron vid Privatvägen och vidare till 

kulverten vid järnvägen och E6 bevaras grönstrukturen vid ån, och strandvegetationen 

förändras i huvudsak inte, men en förskola kommer att anläggas i park- och grönområdet 

söder om ån. Livsmiljön för fågellivet, sångare, trastar och andra tättingar kommer sannolikt 

att bestå och troligen även livsmiljön för drillsnäppa. Det är osäkert vad som händer med 

övriga förekommande vattenanknutna fåglar i denna del av ån, häckande andarter och ett par 

forsärla, vilka även födosökt och fött upp ungar i en våtmarkdamm strax norr om ån och 

uppströms kröken och änder med ungar har även observerats i ett lugnflytande parti med ett 

kaveldunbestånd, där vattentorget kommer att placeras. 

 

Av vad som framgår av Forsåkerplanerna kommer fruktträdgården och angränsande gräsytor i 

stort sett att försvinna för att bebyggas med bostäder, vilket sannolikt kommer att påtagligt 

missgynna fågellivet i Forsåkerområdet, varav flera häckande och rastande tättingar. De 

rödlistade arterna stare, gulsparv, gröngöling och gråkråka bedöms sannolikt i så fall att 

försvinna som häckfåglar i Forsåkerområdet. Det gäller även vissa rastande fågelarter i 

området, som levt på frukt och bär i trädgården. 

 

Det är osäkert hur de fågelarter som i nuläget häckar på olika byggnader i området, t.ex. på 

gamla industritak eller i hål och skrymslen i fasader kommer att påverkas av planerna. 
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Sannolikt påverkas inte deras tillgång till boplatser, men flera av arterna är beroende av 

tillgång på föda i omgivande grönområden samt i och vid vattenområden. Hussvala och 

ladusvala och strandskata har setts snappa insekter i tillfälliga vattensamlingar och vid den 

anlagda dammen i området och kan påverkas negativt om dessa miljöer försvinner. Däremot 

torde inte livsmiljön för fiskmås och tornfalk att nämnvärt förändras.  

 

Mot bakgrund av Forsåkerplanerna bedöms sammanfattningsvis förutsättningarna för ett 

bevarande av nuvarande fågelliv generellt sett att försämras inom Forsåkerområdet genom 

fragmentering eller förlust av habitat eller hela livsmiljöer för en rad fågelarter. Även en ökad 

mänsklig närvaro med olika aktiviteter bidrar till påverkan på flera arter. Sannolikt försvinner 

strömstaren som häckfågel i området och helt eller periodvis som tillfälligt rastande art på 

åsträckan under höst- och vintertid. Forsärla minskar sannolikt med något par, från två till ett 

par. Drillsnäppan blir troligen kvar som häckfågel, men andfåglarna kommer sannolikt inte 

längre att häcka i området. Livsmiljön för de rödlistade arterna stare, gulsparv, gröngöling och 

hussvala bedöms också försämras genom fragmentering eller förlust av värdefulla habitat, 

bl.a. insektsrika vattensamlingar och vattendammen samt trädgården med fruktbärande träd 

med kringliggande gräsytor och buskbestånd. Nedströms ån vid Privatvägen och vidare 

nedströms till Baazgatan bedöms däremot inte naturmiljön nämnvärt förändras av 

Forsåkerplanerna och därmed påverkas inte heller nuvarande fågelfauna på denna sträcka. 

 

 

10. Förslag på hänsyn och kompensationsåtgärder 

 

10.1 Hänsyn och rekommendationer 
 

I samband med det vidare planarbetet och utredning av miljökonsekvenser bör följande 

aspekter beaktas med hänsyn till förekomsten och bevarande av vattenanknutna fågelarter: 

 

¤  Mölndalsån från Stensjön till dalgången vid Gamla Kungsbackavägen skall ses som en 

sammanhållen åsträcka av stor regional betydelse för rastande, övervintrande och rastande 

strömstare och forsärla med god förekomst av födounderlag och häckplatser med skyddade 

boplatslägen. Det gäller till viss del för andra vattenanknutna fågelarter, som vid födosök 

förflyttar sig mellan olika vattenområden och delar av ån. 

 

¤  I största möjliga utsträckning bevaras inslag av gamla bruks- och kvarnmiljöer med 

dammar, småvatten, stenfundament och broar. Det bevarar en hög grad av biotopvariation och 

”flikighet” och skapar god tillgång till boplatser, predationsskydd samt insektsrika miljöer, 

vilket gynnar förekomsten av strömstare och forsärla.  

 

¤  En bård av strandvegetation utgör en artrik miljö och är viktig för skydd och spridning av 

olika organismer, även för olika vattenanknutna fågelarter, inte bara strömstare och forsärla 

utan även för drillsnäppa och olika andfåglar som knipa, gräsand och storskrake. Vi åar 

bredare än 3 m krävs en skyddszon på minst 20 meter (Degerman 2008). 

 

¤  I ett biologiskt mångfaldsperspektiv är det viktigt att så långt det är möjligt bevara åns 

naturliga och meandrande lopp, dvs. tillvarata åns omväxlande forsande och lugnflytande 

partier med varierad naturlig bottenfauna, naturliga strandbrinkar och skuggande 

strandvegetation. Stora gamla lövträd är särskilt värdefulla i området, tex. al ask och bok och 
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bör bevaras. Det gäller även naturligt bredare och dammliknande delar av ån med inslag av 

vass, kaveldun eller annan vattenväxtlighet  

 

¤  För strömstarebeståndet är det viktigt att bevara så naturliga vattenståndsfluktuationer som 

möjligt och att flödesförhållanden inte väsentligen förändras med kulvertering, terrassering av 

ån och anläggande av dammar. Strömstaren behöver tillgång till relativt grunda forsande 

partier i ån med god förekomst av åtkomlig bottenfauna från uppstickande stenar, varifrån 

fåglarna kan spana efter byten som sländlarver och andra vatteninsekter. 

 

¤  För övriga arter, bl.a. vissa rödlistade arter som stare och gulsparv samt olika tättingarter i 

övrigt kan det värdefullt att bevara och nyskapa en större andel av grönstråk med lövträd, 

buskar och gräsytor, även hävdade sådana, i området. 

 

¤  För att gynna biologisk mångfald bevaras i möjligaste mån död ved, tex hålträd, döda träd, 

stockar av större döda lövträd i grönområden 

 

¤  Boholkar för strömstare, forsärla och för olika tättingarter sätts upp på lämpliga platser 

längs ån och i park- och grönstråk i området  

 

 

10.2  Åtgärdsförslag – kompensationsåtgärder 

 
Förutsättningarna för att genomföra följande åtgärder bör utredas och övervägas 

 
¤   att bevara delar av fruktträdgården med omgivande gräsytor och lövbestånd för att säkra 

habitat för rödlistade fågelarter som stare, gulsparv och gröngöling. 

 

¤   att skydda vattenmiljöerna (forsande partier och dammar) på sträckan uppströms Forsebron 

till Stensjön, då Mölndalsån från Stensjön ned till E6 bör ses som en sammanhängande enhet 

för vattenanknutna fågelarter, särskilt strömstare och forsärla. Den övre delen blir än mer 

betydelsefull när Forsåkerområdet bebyggs. Införande av naturreservat eller motsvarande 

skydd bör övervägas. 

 

¤   att bevara en nyanlagd damm norr om ån i Forsåker. Dammen har visat sig haft stor 

betydelse som habitat, bl.a. för födosök, för såväl häckande forsärla som övriga 

vattenanknutna arter, drillsnäppa, storskrake, gräsand och knipa. 

 

¤  att tillskapa en sträcka extra åfåra med strömmande vatten i den nedre delen av ån, där 

flödet i ån kommer att uppgå till 25 m/s och där naturliga bottnar med bottenfauna kommer att 

saknad av flödes- och säkerhetsskäl. Vatten länkas av från huvudfåran, vilket eventuellt kan 

kräva pumpning. Den extra fåran läggs lämpligen någonstans parallellet med huvudfåran på 

sträckan mellan vattentorget och Privatvägen. Den bör om möjligt ihop kopplas hop med den 

anlagda dammen, ha naturlig grusbotten och omges av en bård av strandvegetation. Flödet bör 

anpassas till strömstare (vilket även skulle kunna gynna öring) med förekomst av sittstenar i 

ån. Flödet bör inte understiga 0,5 m3/s. Åtgärden skulle gynna samtliga vattenanknutna 

fågelarter i Forsåkerområdet. Parallella åfåror och meandrande åslingor har även historiskt 

förekommit tidigare inom Forsåkerområdet se karta fig 5. (Althin 1945) 
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¤  att tillskapa nya boplatser för vattenanknutna arter i Forsåkerområdet, t.ex. holkar för 

strömstare, forsärla, knipa och storskrake. 

 

¤  att anlägga en våtmark vid ån mellan E6 och Gamla Kungsbackavägen, Den bör placeras 

och utformas för att främst gynna vattenanknutna andarter, t.ex. knipa, storskrake och 

gräsand, men även andra våtmarkslevande arter. 

 

 

 
Fig. 5  Mölndalsån genom Papyrus fabriksområde (nuv. Forsåker) 1896.  Karta i 

bok om Papyrus av Torsten Ahltin 1945. 
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Bilaga 1         Sid 1

Tabell. Fågelinventering vid Mölndalsåns nedre lopp vid Forsåker, Forsebron - Baazgatan våren 2017

Delsträcka I = Forsebron - Privatvägen (Forsåker), Delsträcka II = Privatvägen - Baazgatan.  

EU = Skyddsv enl fågeldirektivet, R = rödlistad i olika hotkategorier NT (nära hotad) VU = sårbar Anmärkning

H= häckande och/eller revirhävadande, R=rastande och T= tillfällig observation

Art DelsträckaStatus 25.3 4.4 14.4 27.4 4.5 15.5 1.6 13.6 14.7 3.8 28.8 16.10 26.10

Kanadagås I T x Tillf. observ  4 ex överflygande

Gräsand II H/R x x x x x x x x 2 par, varav 1 par i Forsåk

Storskrake II H/R x x 1 par nedströms Privatv

Knipa I och II H/R x         x x x 1 par i Forsåker även 1 par nedstr

Gråhäger III T 1 ex i ån nedströms E6

Tornfalk I H/R x x x x x 1 par troligen bo i hål på byggnad

Strandskata I och II H/R x x Häckn i fönsternisch i Forsåker

Drillsnäppa II H/R x x x Hörd o sedd nedstr Privatv

Fiskmås Ioch II H/R x x x x x x x x x 11-12 par i Forsåk

Gråtrut (VU) I T x 1 ex förbiflygande

Tamduva I H/R x x x x x x x x x x Flera ex o par i Forsåker

Ringduva I och II H/R x x x x        x x x x x x x x talrik i veg vid ån hela sträckan

Tornseglare I H/R x x x 1 ex övre delen av Forsåker

Kungsfiskare(VU)EU)  I T x 1 ex flög nedstr genom Forsåker

Gröngöling (NT) I H/R x x x ropande i Forsåkerområdet

Göktyta I H/R x 1 ex hörd i fruktträdgården

Hussvala (VU) I H/R x x 1 par vid byggn o trädgård

Ladusvala I och II H/R x x x x x Flera ex och 2-3 par i Forsåker

Gulärla I T x 1 ex ungfågel

Forsärla I och II H/R x x x x x  1) x x x x 2-3 par, varav 2 enbar i Forsåker

Sädesärla I och II H/R x x x x x Flera ex varav > 2 par i Forsåk

Strömstare I H/R x x x x  1) x 1 par i Forsåker. Inga pull sedda

Gärdsmyg I och II H/R x x x x x x x x x x x x talrik i veg vid ån hela sträckan

Järnsparv I H/R x enstaka ex sjungande

Rödhake I och II H/R x x x        x x x x x x x talrik i veg vid ån hela sträckan

Rödstjärt I H/R x x x 1 par häck i fruktträdgården

Stenskvätta I H/R x 1 ex på grusat omr vid dammen

Koltrast I och II H/R x x x x x x x x x x talrik i veg vid ån hela sträckan

Björktrast I och II H/R x x x x x x x x x x talrik i veg vid ån hela sträckan

Trädgårdssång I och II H/R x x enstaka ex sjung trädg i Forsåker



Bilaga 1 Sid 2

Tabell. Fågelinventering vid Mölndalsåns nedre lopp vid Forsåker, Forsebron - Baazgatan våren 2017

Delsträcka I = Forsebron - Privatvägen (Forsåker), Delsträcka II = Privatvägen - Baazgatan.  

EU = Skyddsv enl fågeldirektivet, R = rödlistad i olika hotkategorier NT (nära hotad) VU = sårbar Anmärkning

H= häckande och/eller revirhävadande, R=rastande och T= tillfällig observation

Svarthätta I och II H/R x x x tre ex uppstr Privatv o 1 ex nedstr

Törnsångare I H/R x x enst ex i trädg i Forsåker

Ärtsångare II H/R x x 1 ex sjung trädg i Forsåker

Gransångare I och II HR x x x x x x x x x x flera i veg i/vid ån hela sträckan

Lövsångare I och II H/R I x x x x x x x flera i veg i/vid ån hela sträckan

Grå flugsnappareI och II H/R x 1 ex sedd uppstr o nedstr Privatv

Sv.vit flugsnappareI H/R x I par i veg vid ån nedre delen

Blåmes I och II H/R x x x x x x x x x x x talrik i hela inv.området

Talgoxe I och II H/R x x x x x x x x x x x x talrik i hela inv.området

Nötväcka I H/R x x x enstaka ex hörda

Trädkrypare I H/R x i trädridå i aknten på övre omr

Kaja I och II H/R x x x x x x x talrik i och vid ån

Skata I och II H/R x x x x x x x x x x enstaka ex/par hela åsträckan

Gråkråka (NT) I och II H/R x x x x x x x x enstaka ex/par hela åsträckan

Korp I T/R x 2 ex förbiflyg i Forsåker

Stare (VU) I och II H/R x x x x 1 par i trädg o flera ex vid Baazg

Gråsiska I och II H/R x x flera ex hörda 

Pilfink I H/R x x           x enstak ex trädg Forsåker

Steglits I R x

Grönfink I och II H/R x x x x x x x flera ex hörda hela åssträckan

Bofink I och II H/R x x x           x x x x x x x flera ex hörda längs hela ån 

Bergfink I R x flockar som rastade

Stenknäck II H/R enstaka ex/par i veg vid ån

Gulsparv (VU) I H/R x x (?) Sedd o hörd i trädgomr

1)  Endast vattenanknutna arter inventerade 4 maj



Bilaga 2 sid 1

Tabell. Förteckning över observerade fåglar i och kring Mölndalsån i Forsåker 2015 och 2017

EU = Skyddsv enl Natura 2000, R = rödlistad i olika hotkategorier NT (nära hotad) VU = sårbar

H = Häckande och/eller revirhävdande, R= Rastande, T= Tillfällig observation

2015 2015 2017 2017

i själva nedstr i själva nedstr

Art Status Forsåker Privatv Forsåker Privatv Jämförelser 2015 och 2017

Kanadagås T x Tillf observ och endast 2017

Gräsand H/R x x Häckande par i Forsåker båda åren

Storskrake H/R x x Observerad med ungar båda åren

Knipa H/R x x Häckande par i Forsåker båda åren

Gråhäger T x Tillf observ och endast 2017

Tornfalk H/R x x Häckn 2017 och trol även 2015

Strandskata H/R x Häckn 2017 ej sedd 2015

Drillsnäppa H/R x x 1 ex varn båda åren nedstr Privatv

Gråtrut T    (VU) x Ett ex förbiflyg. över Forsåker 2017

Fiskmås H/R x x x x Flera häck par på hustak båda åren 

Tamduva H/R x x x Enstaka ex vid byggn båda åren

Ringduva H/R x x x Flera ex i och kring ån båda åren

Tornseglare H/R x Enstaka ex i Forsåker 2017

Kungsfiskare H/R (VU) (EU) x Ett ex längs ån i Forsåker 2017

Gröngöling H/R (NT) x x x Hörd i Forsåker båda åren

St.hacksp H/R x 1 ex hördes vid trädgården 2015

Göktyta H/R x 1 ex hördes vid trädgården 2017

Hussvala H/R (VU) x x Ett häck par i Forsåker båda åren

Ladusvala H/R x x Flera häck par i Forsåker båda åren

Gulärla T x 1 ungfågel nära dammen 2017

Forsärla H/R x x Häckande par i Forsåker båda åren

Sädesärla H/R x x x Häckande par i Forsåker båda åren

Strömstare H/R x x Häckande par i Forsåker båda åren

Gärdsmyg H/R x x x x Flera sjungande ex vid ån båda åren

Järnsparv H/R x Enstaka ex sjungande nära ån 2017

Rödhake H/R x x x x Flera ex sjungande i veg längs ån

Rödstjärt H/R x x Häckande par i Forsåker båda åren

Stenskvätta H/R x 1 ex vid grusplan Forsåker 2017

Koltrast H/R x x x x Häckande par i inv omr båda åren

Björktrast H/R x x x x Häckande par i inv omr båda åren

Trädgssång H/R x x Enstaka sjungande i trädgården

Svarthätta H/R x x Flera ex sjungande i veg längs ån

Törnsångare H/R x x Enstaka sjungande ex i trädgården

Ärtsångare H/R x x Enstaka sjungande ex i trädgården

Grönsångare H/R x Endast observ i invområdet 2015

Gransångare H/R x x x x Flera ex sjungande i veg längs ån

Lövsångare H/R x x x x Flera ex sjungande i veg längs ån

Grå flugsnapp H/R x x 1 ex i vegetationen nära ån 2017

Sv.vit flugsn H/R x x Ett par nära Pivatv 2015 och 2017

Blåmes H/R x x x x Flera ex/par i lövskog och vid ån

Entita H/R x Ett ex observ vid ån/trädg 2015

Talgoxe H/R x x x x Flera ex/par i lövskog och vid ån

Nötväcka H/R x x Enstaka ex hörda i Forsåker

Trädkrypare H/R x Hörd i träd i övre delen av Forsåker

Kaja H/R x x x Flera ex observ i invomr 2015 o 2017

Skata H/R x x x x Flera ex observ i invomr 2015 o 2017

Gråkråka H/R (NT) x x x Enstaka ex i inv.omr 2015 o 2017

Korp T/R x x Enstaka förbiflyg ex 2015 och 2017 

Stare H/R (VU) x x x Enstaka ex/par observ 2015 o 2017



Bilaga 2 sid 2

Tabell. Förteckning över observerade fåglar i och kring Mölndalsån i Forsåker 2015 och 2017

EU = Skyddsv enl Natura 2000, R = rödlistad i olika hotkategorier NT (nära hotad) VU = sårbar

H = Häckande och/eller revirhävdande, R= Rastande, T= Tillfällig observation

2015 2015 2017 2017

i själva nedstr i själva nedstr

Art Status Forsåker Privatv Forsåker Privatv Jämförelser 2015 och 2017

Steglits R x En rastande flock på 8 ex 2017 

Grönsiska H/R x Enstaka ex observ i Forsåker 2017

Gråsiska H/R x x x Enstaka ex i invomr 2015 o 2017

Pilfink H/R x x Enstaka ex i invomr2015 o 2017

Grönfink H/R x x Flera ex i lövskog 2015 och 2017

Bofink H/R x x x x Flera ex/par i lövskog 2015 och 2017

Bergfink R x Flockar som rastade i strandveg.

Stenknäck H/R x x Enstaka ex i lövskog 2015 och 2017

Gulsparv H/R (VU) x x 1 ex observ i trädgårde båda åren
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1. Inledning 

Området där den tidigare pappersfabriken varit belägen i Mölndal, är aktuellt för att i framtiden 

bebyggas med bostäder. Den blivande stadsdelen, Forsåker, kommer enligt områdets vision att 

utgöra Mölndals framtida täta stadskärna tillsammans med Mölndals centrum och Kvarnbyn.  

Inom det aktuella projektområdet passerar Mölndalsån som är tillgängligt för lax och öring upp till 

den nuvarande kulverten under fabriksområdet. Som en del av kommande ansökan till Mark- och 

miljödomstolen har en studie genomförts av åsträckan mellan kulverten under Nämndemans-

vägen upp till kulverten under det tidigare pappersbruket.  

Föreliggande rapport belyser åsträckans biotoper och nuvarande betydelse för lax och öring, 

relaterat till den påverkan som gjorts på sträckan. Som en del av studien utfördes elprovfisken på 

tre lokaler, vilket syftade till att ge en bild av de olika delområdenas potential som lek- och 

uppväxtområde.  

Det sammantagna intrycket av sträckan är att den mänskliga påverkan varit betydande, vilket 

bedöms ha en negativ effekt på öringens och laxen reproduktion och överlevnad. Som en del av 

studien ges därför översiktliga förslag på biotopförbättrande åtgärder längs åsträckan. 
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2. Metodik 

Området för studien omfattar Mölndalsån på sträckan nedströms den tidigare pappersfabriken till 

kulverten under Nämndemansgatan. Ett fältbesök genomfördes på platsen den 12 juni, 2015 som 

syftade till att: 

1) bedöma sträckans nuvarande betydelse för lax och öring vad gäller lek- och uppväxt-

områden 

2) bedöma vilken potential sträckan har med avseende på lek- och uppväxt för laxartad fisk, 

d v s kan biotopförbättrande åtgärder öka produktionen av lax och öring 

3) ta fram förslag till biotopförbättrande åtgärder för lax och havsöring  

4) bedöma konsekvenserna för lax och öring till följd av planerad vattenverksamhet 

 

I syfte att skapa en bild av sträckans nuvarande potential som lek- och uppväxtområde för öring 

och lax, genomfördes kvalitativa elprovfisken (se punkt 2.1) på 3 lokaler vid besöket. Två av 

lokalerna ligger nedströms bruksområdet och den tredje lokalen uppströms fabriken vid Forse-

bron. En av de provfiskade lokalerna nedströms bruksområdet (lokalnamn: Vid Papyrus) har 

undersökts kontinuerligt under lång tid. Övriga lokaler har valts av utföraren i fält baserat på de 

förutsättningar som rådde vid elfisketillfället. Vattenflödet uppgick till cirka 1,2 m3/s.  

Som grund för bedömningen av sträckans presumtiva potential för öring och lax samt för 

framtagande av biotopförbättrande åtgärder, genomfördes en kartering av aktuell sträcka.  

2.1 Elprovfiske 

Elfiskena utfördes i enlighet med den standardiserade metodik som finns beskriven i 

”Undersökningstyp Elfiske i rinnande vatten, vers 1:6, 2015-03-16” (se www.havochvatten.se). 

Undersökningstypen är baserad på den europeiska standarden för elfiske som sedan 2006 också 

är svensk standard (SS-EN 14011:2006).  

Vid elfiskena används en bensindriven generator (Honda EU Inverter 10i) och en varierbar 

likströmstransformator (LUGAB). Genomförandet av undersökningen innebär att vada uppströms 

inom ett begränsat avsnitt av vattendraget samtidigt som ett fiske utförs med elfiskestaven 

(anoden). Bedövad fisk fångas i håv och läggs i en vattenfylld hink buren av en medhjälpare. Efter 

fisket bedövades fisken med MS-222 varefter varje individ artbestämdes och längdmättes med 1 

mm noggrannhet.  Samtliga äldre individer (>0+) vägdes individuellt medan årsungar (0+) vägdes i 

grupp. Samtliga fiskar sattes efter elfisket ut inom undersökningsområdet. Varje lokal har foto-

dokumenterats. 

2.2 Bedömning av åsträckan 

Karteringen genomfördes genom fotvandring längs den avsedda åsträckan. Anteckningar fördes 

på de inventeringsprotokoll för vattenbiotoper (protokoll A) som används i metodiken för 

biotopkartering av vattendrag, ”Undersökningstyp Biotopkartering – vattendrag, vers 1, 2003-06-

17” (se www.havochvatten.se). Vattendraget indelas i delsträckor som differentieras genom 

delsträckornas skilda förutsättningar. Gränserna mellan delsträckorna avgränsas genom att 

använda GPS. Avgränsningar har i dessa fall angetts enligt koordinatsystemet RT90. Foton har 

tagits på alla vattendragssträckor. 

http://www.havochvatten.se/
http://www.havochvatten.se/


6 

 

3. Resultat 

3.1 Åsträckans betydelse som reproduktionsområde för lax och öring 

Den aktuella åsträckan domineras av lugnflytande och svagt strömmande sträckor. Arealen av 

strömsträckor som utgör potentiella reproduktionsområden för laxartad fisk är begränsad, och 

koncentreras till området direkt nedströms utloppet från kulverten under den tidigare pappers-

fabriken. Sammantaget beräknas den tillgängliga arealen strömområden uppgå till cirka 600 m2.  

Strömhabitaten inom den aktuella åsträckan har påverkats märkbart av fysiska ingrepp. De 

rensningar som genomförts har resulterat i bottnar med få strukturer. Det är därför högst troligt 

att ingreppen på ett påtagligt sätt begränsar produktionen av öring och lax.  

De elfisken (se Bilaga 1) som genomfördes i samband med fältbesöket bekräftar bedömningen av 

åsträckan. De högsta tätheterna av laxartad fisk hittades på den ordinarie elfiskelokalen (Vid 

Papyrus), som bedöms utgöra det bästa reproduktionsområdet på åsträckan. På en ny lokal 

nedströms den ordinarie lokalen fångades enstaka öringårsungar, ett resultat som beror på den 

totala avsaknaden av strukturer.  

Av den totala arealen på 600 m2 strömområden klassificeras ca 350 m2 som måttligt god lek- och 

uppväxtbiotop för öring och lax. Resterande yta klassificeras som dålig lek- och uppväxtbiotop.  

 

 
Figur 1. Klassificering av nuvarande biotoper utifrån perspektivet lek- och uppväxtområde för öring och lax. Kartan visar 

även den sträckindelning som gjort. Sträckvis beskrivning görs i Bilaga 2. 
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3.2 Åsträckans potential som reproduktionsområde för lax och öring 

Inom de befintliga strömområdena (se punkt 3.1) är de givna omständigheterna goda för att 

genom biotopförbättrande åtgärder skapa lek- och uppväxtområden för öring och lax. Ström-

förhållandena och bottenstrukturerna inom de nuvarande strömområdena ger goda möjligheter 

att bygga upp nya lek- och uppväxtområden där sådana idag helt eller delvis saknas. 

Åtgärderna inom strömområdena bör fokusera på utläggning av block och sten i syfte att skapa 

lämpliga uppväxtmiljöer för lax och öring. Som komplement till blockutläggningen bör lek-

områden skapas genom utläggning av lämpligt stenmaterial. Biotopförbättrande åtgärder inom 

befintliga strömområden bedöms väsentligen kunna öka sträckornas potential att producera 

öring och lax.  

Även inom de mera lugnflytande/svagt strömmande områdena bedöms vissa biotopförbättrande 

åtgärder kunna genomföras. Framförallt handlar det om att lägga ut större block i syfte att skapa 

uppehållsplatser för äldre individer, t.ex. uppvandrande lekfisk. Möjligen kan biotopåtgärder även 

ge ett tillskott av lek- och uppväxtområden, men det skulle i så fall resultera i en tydlig vattennivå-

höjning uppströms.  

Vid anläggandet av det nya bostadsområdet kommer nuvarande naturmark längs vattendraget 

att omstruktureras till parkmiljö. Av stor betydelse för åsträckans funktion som reproduktions-

område för lax och öring är att i görligaste mån säkerställa beskuggning. Detta görs lämpligen 

genom återplantering av buskar och träd efter att anläggningsarbetena färdigställts.  

3.3 Översiktliga förslag på fiskevårdsåtgärder 

Karteringen i kombination med genomförda elprovfisken, utgör underlag för framtagandet av 

förslag på biotopförbättrande åtgärder. Notera att föreliggande förslag inte utgör någon form av 

detaljprojektering och att vidare studier bedöms vara nödvändiga. Förslagen presenteras nedan 

fördelade på den sträckindelning som redovisas i figur 2. Delsträckornas numrering redovisas i 

figur 1. 

Delsträcka 1 

Strömhastigheten är förhållandevis god på sträckan, med ett växelvis svagt strömmande och 

lugnflytande vatten. Större block som kan utgöra lämpliga ståndplatser för äldre fisk finns i ett 

smärre antal, men antalet bör ökas genom utläggning.  

Sträckan är tämligen djup och den något högre vattenhastigheten beror på att Mölndalsån här 

smalnar av jämfört med de mera lugnflytande sträckorna uppströms. Kan en viss vattennivå-

höjning accepteras uppströms kan möjligen även uppväxtområden för lax och öring anläggas, 

åtminstone inom delar av sträckan. Insatserna i form av stenmaterial är emellertid betydande. 

Delsträcka 2 

Sträckan är i huvudsak lugnflytande och djupet ofta tämligen stort. Strax nedströms Privatvägen 

ökar vattenhastigheten dock något, p.g.a. att åbredden tillfälligt minskar. Inom detta mindre 

område bör block läggas ut i syfte att öka antalet ståndplatser för äldre individer. Uppströms 

Privatvägen är ån tämligen bred, men något grundare. Även här kan det vara aktuellt med 

utläggning av ståndstenar.  
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Delsträcka 3 

Förutsättningarna på sträckan, t.ex. strömhastigheten, ger goda möjligheter att genom biotop-

förbättrande åtgärder skapa lämpliga lek- och uppväxtområden för laxartad fisk. Fokus bör läggas 

på utläggning av sten och block, men om möjligt kompletterat med utläggning av död ved.  

Delsträcka 4 

Lekmaterial finns på nedre strömsträckan, men tillförsel av block är nödvändig för att skapa goda 

uppväxtförhållanden för lax och öring. Möjligen kan leksten och block tillföras även på och i 

anslutning till den övre strömsträckan, på bekostnad av djuphålan. Huvuddelen av djuphålan bör 

dock behållas, men det synes vara lämpligt att större ståndstenar läggs ut.  

Biotopförbättrande insatser, i form av utläggande av block och sten, bör även göras i ”viken” 

nedströms utloppet från by-passen, men det är viktigt att dessa säkras inför de höga vattenflöden 

som kan förväntas.  

 

 
Figur 2. Föreslagna åtgärder inom den aktuella åsträckan. 
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3.4 Bedömning av konsekvenser till följd av planerad vattenverksamhet 

Området kommer att omfatta både rivning av nuvarande konstruktioner inom området samt 

anläggning av byggnader, erosionsskydd, by-pass och parkmiljöer. Arbetena kommer även att 

omfatta byggnation av en bassängkonstruktion där en mindre del av åns vattenflöde kommer att 

släppas som ytvatten. 

Anläggningsarbetena kommer att inbegripa vissa riskmoment som kan innebära både pH-

förändringar, utsläpp av förorenande ämnen och grumling av ån. Arbetena som riskerar att 

påverka ån kan så vitt känt främst härledas till rivningsarbeten, schaktning, betonggjutning och 

spill av föroreningar. Notera att risken för spridande av förorenade ämnen bör undersökas 

noggrant vid arbeten med borttagande av sediment i ån. Kraftig påverkan av grumling, förhöjda 

pH-värden eller utsläpp av föroreningar kan utlösa både ett flyktbeteende hos fisken och en ökad 

mortalitet.  

Vad gäller arbete i vatten är det i samtliga fall viktigt att de i görligaste mån utförs i torrhet. I de 

fall arbeten inte kan utföras i torrhet bör säkringar mot grumlingar göras i den mån det är möjligt, 

t ex genom spontning/invallning runt arbetsområdet. I vissa fall kan det vara nödvändigt med 

sedimentationsdammar i syfte att säkerställa att inga förorenande ämnen når vattendraget.  

Vattenarbeten utan möjlighet till grumlingsbegränsande åtgärder t ex anläggande/upprustning av 

erosionsskydd bör undvikas under laxens och öringens vandrings- och lekperioder, framförallt 

under perioderna 15 mars till 31 maj samt 1 september till 30 november.  
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Bilaga 1. Elfiskeresultat 

 

 
Figur 3. Elfiskelokalernas läge. 
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Mölndalsån, Vid Papyrus 

Avrinningsområde Fiskedatum Areal Fiskad bredd Fiskad längd 

108 Göta älv 2015-06-12 288 m2 9,0 m 32,0 m 

Lokalkoordinat (RT90) Kommun Antal utfisken Spänning Strömstyrka 

639834 - 127426 Mölndal 1 400 V  0,5 A 

Medeldjup  Grumlighet Beskuggning Vattenfärg Vattennivå 

0,40 m Klart 30 % Klart Medel 

Fångstresultat  

 Antal Vikt Längd (mm) 

 (st) (g) Min Max 

Öring 0+ 11 15 46 56 

Öring >0+ 1 53 166 166 

Lax 0+ 1 - 42 42 

Lax >0+ 2 39 123 124 

Lake 1 162 185 185 

Kommentar 

Lokalen är belägen strax nedströms utloppet från kulverten under den tidigare pappersfabriken. 

Vattenhastigheten är strömmande och bottenstrukturen är intermediär. Sträckan är påverkad av 

rensning och bottensubstratet domineras av sten, men med inslag av block. Närområdet utgörs 

av lövskog (al) samt artificiell mark. Vattenvegetationen är sparsam.  

Vattenflödet var ca 1,4 m3/s vid elfisketillfället vilket innebar att lokalen delvis var svårfiskad.  

Merparten av vattenflödet gick längs den djupare nordvästra stranden, där vattenhastigheten var 

hög. Motsatt strand var grund med lämpliga uppväxtområden för årsungar. 

Lokalen provfiskades första gången 1989 och elfisken har därefter varit frekventa, om än inte 

årliga. Tätheten av lax har vissa år varit hög, medan tätheterna av öring generellt varit betydligt 

lägre. Vid aktuellt provfiske var förekomsten av lax dock låg, men 3-4 äldre laxfiskar, sannolikt lax, 

missades på grund av den höga vattenhastigheten längs nordvästra stranden. Vid elfisket 

observerades även två ålar.  

Lokalen bedöms vara en måttligt god uppväxtlokal för öring och lax. 
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Mölndalsån, Uppströms Privatvägen 

Avrinningsområde Fiskedatum Areal Fiskad bredd Fiskad längd 

108 Göta älv 2015-06-12 285 m2 9,5 m 30,0 m 

Lokalkoordinat (RT90) Kommun Antal utfisken Spänning Strömstyrka 

639829 – 127421 Mölndal 1 400 V  0,5 A 

Medeldjup  Grumlighet Beskuggning Vattenfärg Vattennivå 

0,50 m Klart 30 % Klart Medel 

Fångstresultat  

 Antal Vikt Längd (mm) 

 (st) (g) Min Max 

Öring 0+ 3 5 48 56 

Lax >0+ 1 19 122 122 

Mört 3 7 61 76 

Lake 1 130 160 160 

     

Kommentar 

Den aktuella lokalen ligger omedelbart nedströms lokalen ”Vid Papyrus”. De allmänna förut-

sättningarna skiljer sig genom att föreliggande lokal har ett större medeldjup, ett mera finkornigt 

bottenmaterial (grus, mindre sten och sand) samt en något lägre vattenhastighet. Sträckan 

bedöms vara rensad. Närområdet utgörs av lövskog (al) samt artificiell mark. Vattenvegetationen 

är sparsam.  

Vattenflödet fördelades relativt jämnt över lokalbredden, men bottnen skiftade och var inom 

vissa områden uppemot 70-80 cm djup. Årsungar endast längs sydöstra stranden i en smal zon 

mellan stensättning och trärester (spont) efter någon form av äldre konstruktion.  

Lokalen har inte tidigare undersökts. Vid provfisket observerades även två ålar och ett nejonöga.  

Trots strömmande vatten medför den ensartade bottentopografin att lokalen bedöms vara en 

dålig lek- och uppväxtlokal för öring och lax under nuvarande förhållanden.  
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Mölndalsån, Uppströms Forsebron 

Avrinningsområde Fiskedatum Areal Fiskad bredd Fiskad längd 

108 Göta älv 2015-06-12 287 m2 7 m 41,0 m 

Lokalkoordinat (RT90) Kommun Antal utfisken Spänning Strömstyrka 

639870 – 127457 Mölndal 1 400 V  0,5 A 

Medeldjup  Grumlighet Beskuggning Vattenfärg Vattennivå 

0,30 m Klart 0 % Klart Medel 

Fångstresultat  

 Antal Vikt Längd (mm) 

 (st) (g) Min Max 

Öring 0+ 8 447 133 231 

Öring >0+ 11 11 43 51 

     

     

     

Kommentar 

Lokalen ligger strax uppströms Forsebron, d v s något nedan det planerade inloppet till by-

passen. Vandringshinder finns på både uppströms och nedströms, vilket gör att lokalen inte är 

tillgänglig för uppvandrande lax.  

Lokalen är strömmande/forsande med en koncentration av vattenflödet längs betongmuren på 

åns norra sida. Samtliga årsungar fångades strandnära längs södra stranden som är mindre ström-

påverkad och en tämligen god uppväxtbiotop för öringårsungar. Bottenmaterialet inom lokalen 

domineras av block i olika fraktioner samt större sten. Närområdet utgörs av artificiell mark och 

vattenvegetationen är sparsam. Sträckan bedöms vara kanaliserad. I nedre delen av lokalen rinner 

vatten in under betongmuren, se foto ovan.  

Lokalen har inte tidigare undersökts. Utöver fångsten observerades ytterligare 3-4 äldre öringar 

längs den mera strömmande norra stranden.  

Trots kanaliseringen och avsaknaden av beskuggning bedöms lokalen vara en god lek- och 

uppväxtlokal för öring.  
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Bilaga 2. Beskrivning av delsträckor 

Delsträcka 1 

Startkoordinat* Slutkoordinat* Öringbiotop (klass 0-2) 

6393743-322274 6393819-322303 Lek- och uppväxt: 0 Ståndplatser: 0 

Längd  Medelbredd  Areal  Medeldjup 

78 m 7 m 546 m2 0,8 m 

Beskuggning Strukturelement Död ved (st/100 m) Påverkan 

50 % saknas 6-25  rensad 

* koordinater anges i Sweref 99TM 

 

 
Figur 4. Vänstra fotot visar sträckans övre del. Högra fotot nedre del mot kulvert. 

Biotopbeskrivning 

Sträckan omedelbart uppströms kulverten under Nämndemansvägen var vid fältbesöket tämligen 

djup, men svagt strömmande till strömmande. Troligen är sträckan rensad, men enstaka större 

block noterades. Sannolikt är bottensubstratet i övrigt varierande, men domineras troligen av 

hårdbotten. Den något högre strömhastigheten, jämfört med närmast uppströms liggande 

delsträcka (delsträcka 3) beror troligen på en mindre medelbredd.  

Sträckan bedöms i dagsläget helt sakna betydelse som lek- och uppväxtområde för laxartad fisk. 

Möjligen kan de enstaka större blocken skapa ståndplatser för uppvandrande lekfisk.  
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Delsträcka 2 

Startkoordinat* Slutkoordinat* Öringbiotop (klass 0-2) 

6393819-322303 6393950-322314 Lek- och uppväxt: 0 Ståndplatser: 0 

Längd  Medelbredd  Areal  Medeldjup 

211 m 12 m 2532 m2 0,8 m 

Beskuggning Strukturelement Död ved (st/100 m) Påverkan 

50 % saknas saknas  rensad 

* koordinater anges i Sweref 99TM 

 

 
Figur 5. Vänstra fotot visar svagt strömmande sträcka nedströms bro Privatvägen. Högra fotot visar djupområde mellan 

Privatvägen och kulverten. 

Biotopbeskrivning 

Vattenhastigheten är i huvudsak lugnflytande, men med inslag av svagt strömmande vatten, t.ex. 

strax nedströms Privatvägen (vänstra fotot ovan). Medeldjupet är på större delen av sträckan 

relativt hög, men något grundare partier finns uppströms Privatvägen. Inom djupare delar av 

sträckan är bottensubstratets sammansättning svår att avgöra, men troligen finns områden med 

såväl mjukbotten som hårdbotten. På den något grundare delen uppströms Privatvägen utgörs 

bottenmaterialet av hårdbotten, av allt att döma främst sand, grus och mindre sten. Sträckan är 

troligen rensad. 

Sträckan bedöms i dagsläget helt sakna betydelse som lek- och uppväxtområde för laxartad fisk.  
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Delsträcka 3 

Startkoordinat* Slutkoordinat* Öringbiotop (klass 0-2) 

6393950-322314 6393963-322338 Lek- och uppväxt: 0 Ståndplatser: 0 

Längd  Medelbredd  Areal  Medeldjup 

25 m 10 m 250 m2 0,5 m 

Beskuggning Strukturelement Död ved (st/100 m) Påverkan 

30 % stensatta kanter 0  rensad 

* koordinater anges i Sweref 99TM 

 

 
Figur 6. Vänstra fotot visar sträckans övre del med sluttande brant. Högra fotot visar översiktsbild. 

Biotopbeskrivning 

En av allt att döma rensad sträcka med relativt jämn botten bestående av sand, grus och mindre 

sten som dominerande fraktioner. Vattenhastigheten inom delsträcka 3 domineras av svagt 

strömmande vatten, men med inslag av strömmande vatten. Mellan delsträcka 3 och 4 finns en 

tydlig gräns mellan det grundare och snabbare strömmande vattnet på delsträcka 4 och den 

något djupare delsträcka 3.  

Sträckan bedöms i dagsläget vara ett dåligt lek- och uppväxtområde för laxartad fisk, även om 

enstaka öringårsungar fångades intill stensättningen på sydöstra stranden. Strukturer som skapar 

lämpliga uppehållsplatser för laxartad fisk saknas helt.  
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Delsträcka 4 

Startkoordinat* Slutkoordinat* Öringbiotop (klass 0-2) 

6393963-322338 6394021-322406 Lek- och uppväxt: 1 Ståndplatser: 1 

Längd  Medelbredd  Areal  Medeldjup 

82 m 12 m 984 m2 0,4 m 

Beskuggning Strukturelement Död ved (st/100 m) Påverkan 

10 % stensatta kanter 0  rensad 

* koordinater anges i Sweref 99TM 

 

 
Figur 7. Vänstra fotot visar möjliga lekområden inom den ordinarie elfiskelokalen. Högra fotot visar djuphåla mitt i 

sträckan. Utloppet från den planerade by-passen kommer att mynna vid vattenvegetationen i bakgrunden. 

Biotopbeskrivning 

Delsträcka 4, belägen omedelbart nedströms utloppet från den nuvarande kulverten under 

bruksområdet, är en varierande biotop. Övre delen, nedströms en mindre klack, är strömmande 

och följs av en djuphåla (se högra fotot ovan). Nedströms hålan grundar bottnen upp och 

vattenhastigheten ökar. Sträckan är emellertid rensad och strukturer saknas i hög utsträckning 

inom i synnerhet den nedre strömsträckan, motsvarande elfiskelokalen ”Vid Papyrus”. Däremot 

finns lämpligt lekmaterial på nedre strömsträckan (se vänstra fotot ovan). I höjd med djuphålan 

breddar ån in i en ”vik” mot en utloppskanal som inte används idag. I ”viken” har sediment 

avlagrats som är bevuxet med övervattensvegetation.  

Rensning har medfört att antalet lämpliga uppehållsplatser för lax- och öringungar är få varför 

sträckan i dagsläget bedöms vara en måttligt god lek- och uppväxtbiotop för laxartad fisk. 

Djuphålan i centrala delen av sträckan är en god ståndplats för äldre individer.  
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Fig. 1. Födosökande forsärla vid Mölndalsån i Forsåkerområdet      Foto: Kåre Ström 

 

1.   Bakgrund och uppdrag 
Med anledning av pågående planprogramarbete och planerade vattenverksamheter i och kring 

Mölndalsån i området Forsåker i Mölndal har Ornis Pelagicus, Kåre Ström Ekologi-Konsult, 

fått i uppdrag av Sweco Environment AB att utföra en fågelinventering för bedömning av 

påverkan på fågellivet i området (Mölndals stad 2015). Fågelinventeringen kommer att utgöra 

en del av miljökonsekvensbeskrivningen för planerade vattenverksamheter och avser främst 

fågellivet i Forsåkerområdet (f.d. Papyrus industriområde vid Mölndalsån (Sweco 2015)). 

Eftersom att revir- och häckningsområden för flera arter, t.ex. för strömstare, även kan 

omfatta anslutande åsträckor såväl uppströms som nedströms Forsåker har det totala 

inventeringsområdet utsträckts något och har omfattat fågelförekomsten vid Mölndalsån från 

Stensjön, via Grevedämmet, Kvarnbyn och Forsåkerområdet, till Gamla Kungsbackavägen, 

dvs längs en ca 2 km lång sträcka av ån. 

Inventeringen omfattar ca 2 km lång sträcka från Stensjön till Mölndalsån strax nedströms E6 

i Mölndal Åsträckan är huvudsakligen belägen inom Forsåkers programområde. 

Inventeringen omfattar bl.a. fåglar knutna till vattenmiljön bl.a. strömstare, forsärla och olika 

änder vid ån. Huvudfokus i inventeringen ligger på en undersökning av fågellivet inom själva 

programområdet för Forsåker. Planprogrammet för Forsåker syftar till genomförande av en tät 

sammanhållen blandstad med ombyggnad eller rivning av gamla industribyggnader och ny 

bebyggelse för bostäder, handel, kommunal service kontor och verksamheter (karta fig. 2). 

För genomförandet av planen erfordras vattenverksamheter inom planområdet i form av 

ombyggnation av ”Övre damm” uppströms Forsebron, anläggande av bypass-rör, ny å-ränna 

som delvis öppnar upp en kulverterad sträcka av Mölndalsån som idag är belägen under 
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byggnader, anordnande av badplats samt upprustning/komplettering av erosionsskydd 

nedströms fabriksområdet. 

Vid inventeringen har särskild uppmärksamhet riktas mot vattenanknutna fågelarter som 

forsärla, strömstare och kungsfiskare samt eventuellt förekommande rödlistade fågelarter och 

särskilt skyddsvärda arter enligt EU:s fågeldirektiv. Bedömningen av inventeringsresultaten 

och risk för påverkan har för vissa arter även gjorts mot bakgrund av tidigare dokumentation 

av fågellivet i den nedre delen av Mölndalsån. Särskilt skyddsvärda arter och vattenanknutna 

arter har kommenterats. Förslag har även lämnats på vissa hänsynsrekommendationer och 

lämpliga skyddsåtgärder som bör vidtas för att minimera risken för påverkan på dess arter. 

 

2. Forsåker planprogram 
Målsättningen med planprogrammet för Forsåker är att skapa en stadsmiljö i och kring det 

område som en gång utgjorde Papyrus pappersbruk. Det är tänkt att omvandla det gamla 

bruksområdet till en blandstad och tillvarata den historiska miljön och Mölndalsåns lopp 

genom området. Bebyggelsen skall i huvudsak utgöras av olika kvarter på mellan fyra och åtta 

våningars höjd. Den överbyggda delen av Mölndalsån friläggas och rustas upp och en 

badplats anordnas vid ån. Kvarnbygatan flyttas söderut och kantas med nya byggnader. 

Förutom bostäder skall Forsåker även innehålla handel, kontor och kommunal service. En 

miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för förslaget. Parkmiljö skall omge Mölndalsåns 

nedre lopp och i något läge breddas till en större park och flera gångbroar skall korsa ån  

(Mölndals stad 2015 och Sweco 2015). 

Mölndalsån utgör en central del i planprogrammet. Förutom att öppna upp överbyggda delar 

av ån är avsikten att även att begränsa höga flöden och skapa sänkt vattenhastighet och 

säkrare miljö vid åstränderna. Planer finns på att minska lutningen genom olika åtgärder och 

avleda stora vattenmängder i underjordiska bypass-rör parallellt med den öppna åfåran. 

Dagvattnet skall fördröjas genom gröna tak och växtlighet längs gatorna. Även andra åtgärder 

har övervägts, bl.a. att ändra på åns lopp och ta bort den naturliga meanderkröken i områdets 

södra del. 
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Fig 2. Karta. Översiktlig vy över inventerad del av Mölndalsån inkl. Forsåkerområdet.                                              

(Google Map). 

 

3. Beskrivning av inventeringsområdet 
Fågelinventeringen omfattar i huvudsak Mölndalsån med strandbrinkar inom 

Forsåkerområdet, men även grönområden inom området, bl.a. den gamla igenväxande 

fruktträdgården. Angränsande åsträckor uppströms och nedströms planområdet ingår också 

för jämförelser och av ekologiska skäl då reviren för vissa fågelarter, t.ex. strömstare, kan 

omfatta åpartier både inom och utanför själva planområdet (se karta fig. 2). 

Inventeringsområdet har därför delats in i tre områden: 

Delområde I. Stensjön- Forsebron, Grevedämmet - Kvarnbyn 

Delområde II. Forsebron – Privatvägen, Forsåker-Papyrusområdet 

Delområde III. Privatvägen – Bazarvägen. 

 

3.1 Delområde I 
De övre området kring Mölndalsån från Stensjön via Grevedämmet och fallen i Kvarnbyn till 

Forsebron domineras av starkt forsande partier med en damm och våtmark vid Grevedämmet. 

Området är sedan lång tid känt för att hysa en av regionens största population av 

övervintrande och rastande strömstare samt även goda häckningsmiljöer för strömstare och 

forsärla (Ström 2008, 2012 och 2014, GOF 2010a och Artportalen 2015). Det finns god 

tillgång på boplatser, sittstenar i forsande partier samt födounderlag i form av olika 

vatteninsekter, bl.a. sländlarver. Vid Grevedämmet finns även lugnare partier, en damm och 

våtmark med tät vegetation med tillgång till slam- och sandbankar med förekomst av såväl 

II.  

III.  

I.  
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häckande som rastande samt övervintrande gräsand, knipa och storskrake. Ån är på sträckan 

omgiven av en lummig bård av strandvegetation, men korsas av flera broar. 

 

3.2. Delområde  II 
I nuläget är endast en kort åsträcka, ca 100 m, i den övre delen av Forsåkerområdet öppen. 

Det är ett forsande parti strax nedströms Forsebron, medan en längre sträcka längre nedströms 

delvis är kulverterad eller överbyggd av gamla fabrikslokaler. Centralt i området finns en 

vattenreservoar och ett bredare dammliknande parti med kaveldun. Nedströms denna del är ån 

öppen och forsande, men stensatt, och därefter en meandrande krök strax innan Privatvägen, 

som utgör gräns för planområdet i söder. Åstränderna är brant nedskurna med gles vegetation 

och enstaka större träd, bl.a. al och alm. Strandvegetationen är något tätare i den lugnflytande 

delen strax uppströms bron vid Privatvägen. I anslutning till området vid själva ån finns 

smärre grönytor, träd- och buskridåer, samt en i söder angränsande igenväxande 

fruktträdgård. Från ornitologisk synpunkt är området mycket ringa känt då det under lång tid 

ingått ett inhägnat och slutet industri- och bruksområde. Fågelrapporter eller 

inventeringsunderlag över området saknas i stort sett. 

 

3.3. Delområde III 
Denna del av Mölndalsån utgörs av ett lugnflytande och meandrande parti från Privatvägen 

till Gamla Kungsbackavägen och till kulverten vid Bazarvägen.  Ån är övertäckt vid 

Kungsbackaleden. Strax nedströms leden eller E6 finns även ett mindre forsande parti. Vid de 

öppna partierna av ån är strandvegetationen i huvudsak tät med en lummig bård av lövträd. 

Mot Gamla Kungsbackavägen finns dock ett öppet parkartat område med gräsytor. Vid den 

lugnflytande delen av Mölndalsån vid Gamla Kungsbackavägen förekommer en del trastar 

och änder, bl.a. gräsand och knipa. 

 

 

4. Områdets status och dokumenterade värden 
I översiktsplanen för Mölndal från 2006 anges verksamheter i Forsåkerområdet.  I en 

pågående fördjupad översiktsplan föreslås att Forsåker blir ett bebyggelseområde med 

grönytor och områden för rekreation – främst bostäder, arbetsplatser, service och mindre 

grönytor. Delar av Mölndals industriområde och Kvarnbyn, och även Grevedämmet, utgör 

riksintresse är riksintresse för kulturmiljö och friluftsliv (Mölndals stad 2015). Den 

övervägande delen av programområdet finns med i Mölndals stads kulturmiljövårdsprogram 

som området Papyrus med föreskrifter om att vissa byggnader bör bevaras och att 

tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar skall ske varsamt. I en naturinventering som 

genomfördes 2014 bedömdes själva ån ha ett högt naturvärde enligt naturvärdesklass 2, vilket 

överensstämde med remissversionen av Mölndals stads naturvårdsprogram (Naturcentrum 

2014). De omgivande åstränderna och vegetationen i den mer lungflytande meandrande delen 

av ån samt vissa grön- och parkområden, bl.a. kring Rehnströmska villan, bedömdes ha ett 

påtagligt naturvärde enligt naturvärdesklass 3 (Naturcentrum 2014) 

 

5. Tidigare uppgifter och undersökningar av fågellivet 
5.1  Allmänt 
Fågellivet vid Mölndalsån inom Forsåkerområdet är mycket litet känt eftersom området varit 

ett inhägnat bruks- och industriområde utan tillträdesmöjligheter för allmänheten. Enstaka 

fågelobservationer finns i Artportalen från de sista två åren, bl.a. några tättingarter som 

rödstjärt, törnsångare och ärtsångare (Artportalen 2015). De fågelarter som är av särskilt 
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intresse i samband med planläggningen av Forsåkerområdet är de som är knutna till 

vattenmiljön i området. Det är främst strömstare och forsärla, men även drillsnäppa samt 

gräsand, knipa och storskrake är knutna till vattenmiljön och förekommer normalt i stora delar 

av åsystemet. De anslutande åpartierna utanför Forsåker, ån vid Grevedämmet och Kvarnbyn, 

och kanske den lugnflytande åsträckan i parkområdet mellan E6 och Gamla 

Kungsbackavägen, är välbesökta och för dessa delar finns en omfattande dokumentation av 

fågelobservationer på Artportalen, bl.a. över förekomsten av strömstare och forsärla, men 

även av andra arter i och vid ån. 

 

5.2 Strömstare 
Mölndalsån är en av de viktigaste åarna i Västsverige som övervintringslokal och 

häckningslokal för strömstare (Fredriksson 1974, Götmark 1975, Ström 2008, 2012 och 2014, 

GOF 2010a och 2010b). Gamla stenfundament och tillgång på bottenlevande vatteninsekter, 

främst sländlarver av olika slag, ger bra boplatsmöjligheter och födounderlag för strömstaren. 

Mölndalsåns nedre lopp, nedströms Stensjön vid Grevedämmet och vid Kvarnbyn, utgör en 

av de åsträckor som hyser de största antalen övervintrande och rastande strömstare. Från 

Stensjön till Forsebron förekommer i princip årligen 1-2 par häckande strömstare (Artportalen 

2015). Mölndalsån tillhör kategorin större och stabila åar, som har god vattenkvalité och är 

motståndskraftiga mot försurning. Återfynd av ring- och färgmärkta strömstarar indikerar att 

en stor andel av dem sannolikt utgörs av flyttande fåglar från bl.a. norska häckningsområden 

(Ström 2008). 

 

5.3.   Forsärla 
Forsärlan har en stark ställning i Mölndalsåns vattensystem, dit den anländer tidigt på 

vårvintern i mars-april och påträffas både i huvudfåran och längs biflöden, även i mycket små 

bäckar med vattenfall och forssträckor (Ström 2008 och GOF 2010) En stor andel utgör 

sträckande och rastande fåglar, men en förhållandevis stor population stannar kvar och häckar 

i olika delar av Mölndalsåns vattensystem. I Mölndal förekommer forsärla häckande vid 

Grevedämmet och vid Kvarnbyn. Från Stensjön till Forsebron, strax nedströms Kvarnbyn 

häckar som regel minst 2 par forsärla (Ström 2008, GOF 2010a och 2010b , Artportalen 

2015). Tillgången till lämpliga boplatser, gamla kvarnbyggnader och äldre brokonstruktioner 

spelar sannolikt en stor roll i den nedre delen av ån, i forsande partier från Stensjön ända ned 

till dalgången vid E6. När kvarnar helt förfaller och moderna betongbroar ersätter gamla balk- 

och träbroar, flyttar eller försvinner forsärlan från tidigare gamla och säkra häcklokaler, vilket 

varit fallet på flera ställen i Mölndalsån (Ström 2008).  

 

 

6. Fågelinventeringen – genomförande och metodik 
Undersökning av fågellivet, främst av vattenanknutna fågelarter, strömstare, forsärla och 

drillsnäppa samt vissa andfåglar har utförts i form av en fältinventering av i huvudsak 

häckande, revirhävdande och rastande fåglar under perioden mars – maj 2015. Syftet med 

inventeringen har varit att kartlägga fågelförekomsten vid Mölndalsån i Forsåker, tidigare f.d. 

Papyrus pappersbruk och industriområde och där allmänheten inte har tillträde. Fågellivet har  

inte närmare och heltäckande blivit undersökt tidigare. Mot denna bakgrund och att revir- och 

häckningsområden för flera arter, t.ex. för strömstare, även kan omfatta anslutande åsträckor 

såväl uppströms som nedströms Forsåker har det totala inventeringsområdet utsträckts något 

och har omfattat fågelförekomsten vid Mölndalsån från Stensjön, via Grevedämmet, 

Kvarnbyn och Forsåkerområdet, till Gamla Kungsbackavägen . Vid inventeringen har använts 

handkikare, Leica 8x32. Inventeringen har utförts enligt tillämpliga kriterier i BIN, 
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Naturvårdsverkets riktlinjer och Atlasinventeringens definierade häckningskriterier (Svensson 

1975, Naturvårdsverket 1978, Svensson m.fl 2002). 

 

  

7. Resultat av inventeringen 
Resultatet av inventeringen framgår av Tabell 1 och Tabell 2 (bilaga 1 och 2). I tabell 1 

framgår fågelförekomsten i stort, dvs. i hela inventeringsområdet vid de olika 

inventeringstillfällena och i tabell 2 redovisas de fågelarter som påträffats enkom inom 

Forsåkerområdet. Sammantaget har 50 olika fågelarter noterats i inventeringsområdet, varav 

43 arter av dessa inom Forsåkerområdet. Med tanke på att Forsåker till stor del utgörs av 

byggnader samt hårdgjorda industri- och ruderatmarker var det överraskande riklig förekomst 

av fåglar i området. Fågelarterna påträffats främst vid ån eller i strandvegetationen samt i den 

s.k. fruktträdgården.  

Av tabell 1 och 2 (bilaga 1 och bilaga 2) framgår att det påträffats 5 rödlistade fågelarter i 

inventeringsområdet, där samtliga påträffades i Forsåkerdelen (delområde II), Gröngöling 

(NT), hussvala (VU), gråkråka (NT), stare (VU) och gulsparv (VU). Tre av dem, gröngöling, 

stare och gulsparv hördes även längre uppströms, vid Grevedämmet, i delområde I 

(Artdatabanken 2015). Vid inventeringen observerades ingen särskilt skyddsklassad art enligt 

EU:s fågeldirektiv. I området förekom både häckande forsärla och strömstare. Strömstaren 

letade sländlarver på den stensatta raka forsträckan i området (se fig 3.), där det fanns flera 

sittstenar och fundament att spana efter föda ifrån. Sannolikt häckade strömstare paret under 

någon övertäckt del av ån eller möjligen längre uppströms i själva Forsåkerområdet. Forsärla 

häckade med 1-2 par, varav en säkerställd häckning strax nedströms den övertäckta delen i 

höjd med vattenreservoaren. Ytterligare ett par häckade troligen längre nedströms nära kröken 

vid Privatvägen, där ytterligare en forsärla varnade och sökte föda vid några av 

inventeringstillfällena.  
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Fig. 3. Åsträckan i Forsåker, där strömstare födosökte och troligen även häckade.      Foto KS 

 

 

Vid ån noterades även flera par häckande ladusvala och fiskmås. Drillsnäppa flög upp strax 

intill bron vid Privatvägen och varnade ljudligt. Gräsand häckade strax intill ån vid ”dammen” 

i anslutning till det tänkta utloppsläget för bypass-rören, men äggen blev rövade och 

häckningen spolierades. Även knipa och möjligen också storskrake häckade i Forsåkerdelen 

av ån. I strandvegetationen vid ån noterades flera sjungande eller varnande tättingarter, bl.a. 

olika trastar, sädesärla, gärdsmyg, bofink, rödhake, gransångare, lövsångare, svarthätta och 

svartvit flugsnappare. På öppna gräsytor i fruktträdgården letade stare föda och från träd och 

buskar noterades sjungande rödstjärt, gulsparv, trädgårdssångare, törnsångare och ärtsångare 

samt även entita och större hackspett. 

Ytterligare några arter av totala antalet vid inventeringen förekom utanför Forsåkerområdet, 

bl.a. gröngöling, grönsångare och järnsparv och stenknäck vid strandskogen och i 

våtmarksområdet vid Grevedämmet. Nedströms Forsåker vid parkområdet intill Gamla 

Kungsbackavägen påträffades också stenknäck, taltrast samt en gråhäger. 

Strömstare och forsärla häckade även uppströms Forsåker och noterades varnande och med 

mat i näbben under häckningstiden. Sammantaget vid ån från Stensjön till Mölndalsåns 

dalgång vid Bazargatan förekom 3-4 par forsärla, varav 1 par vid Grevedämmet, ett par vid 

Kvarnbyn och 1-2 par inom Forsåkerområdet. Strömstare förekom med 2-3 par, 1 par vid 

Grevedämmet, 1 par vid Kvarnbyn och sannolikt även ett par inom Forsåkerområdet. 

 

 

8. Bedömning av Forsåkerprogrammet och de planerade 

vattenverksamheternas påverkan på fågellivet 
 

8.1 Allmänt 
Trots den industri- och bruksmiljö som präglar stora delar av Forsåkerområdet finns det kvar 

en stor andel grönstråk, natur- trädgårds- och parkområden inom området samt en åsträcka 

med omväxlande forsande och lugnflytande partier med omgivande strandskog. Fågellivet är 

förhållandevis rikt, särskilt i och vid åbrinkarna samt i den igenväxande gamla 

fruktträdgården. Förutom förekomsten av fem rödlistade arter, gröngöling, Picus viridis (NT), 

hussvala, Delichon urbicum (VU), gråkråka, Corvus cornix (NT), stare, Sturnus vulgaris 

(VU) och gulsparv, Emberiza citrinella (VU) förekommer häckande och sannolikt även 

rastande strömstare och forsärla i Forsåkerområdet (se även nedan). Den planerade 

utbyggnaden av Forsåkerområdet kommer sannolikt att medföra att åtminstone tre av de 

rödlistade arterna försvinner i området, gröngöling, stare, och gulsparv. 

 

8.2  Vattenanknutna arter 
Forsåker kan inte ses isolerat utan utgör en sammanhängande del av ett värdefullt åparti i 

Mölndalsån för både häckande, rastande och övervintrande bestånd av strömstare och forsärla. 

Åsträckan från Stensjön till E6 i Mölndalsåns dalgång har stabila bestånd av dessa båda arter 

med optimal med forsande partier med rikligt födounderlag, sländlarver och vatteninsekter 

samt god tillgång till skyddade boplatslägen i murar, brovalv och kvarnbyggnader. Som 

nämnts tidigare utgör Mölndalsån tillsammans med Säveån några av de mest värdefulla 

vattendragen för dessa vattenanknutna arter, vilket gäller både häckande rastande och 

övervintrande bestånd (Ström 1996, 2008 och 2012 och 2014, GOF 2010a och 2010b). Vid en 

översiktlig inventering av strömstare på tidigare kända häckningslokaler under häckningstid i 

andra delar av Mölndalsån samt i Tvärån förekom endast enstaka strömstare, vilket kan tyda 
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på ett dåligt år för häckande strömstare i åsystemet i stort, men där sträckan nedströms 

Stensjön utgör ett undantag och framstår som en optimal och stabil häckmiljö för arten. Vid 

Den planerade utbyggnaden av Forsåkerområdet medför stor risk för att strömstare och 

forsärla upphör att häcka inom den del av ån som ligger inom planområdet i Forsåker, även 

om den nu övertäckta strömsträckan skulle öppnas upp (vattenreglering, störningar, 

habitatfragmentering och färre boplatser). Det gäller även häckande gräsand vid åbrinken. 

Knipa och storskrake förekommer tidvis i denna del av ån, men häckar sannolikt längre 

uppströms eller nedströms området. Avledning av höga flöden via särskild fåra, kulvert eller 

kanal skulle kunna bli en positiv åtgärd som underlättar strömstarens födosök efter sländlarver 

vid stenar på bottnarna. 

 

9.  Förslag på hänsyn med rekommendationer och åtgärder 
I samtliga planalternativ föreslås en förhållandevis tät och sammanhållen bebyggelsestruktur i 

nära anslutning till ån, bl.a. i kvartersblock, vilket är särskilt påtagligt i den övre och centrala 

delen av Forsåkerområdet. Stora delar av grönstrukturen bryts upp och tas i anspråk för 

bostäder och verksamheter. Den igenväxande fruktträdgården går till synes helt förlorad. Det 

är dock positivt att de övre överbyggda och kulverterade åpartierna öppnas upp och synliggörs 

och kan göras mer tillgänglig även för vattenväxter, fågelliv och olika vattenorganismer. I 

samband med det vidare planarbetet och utredning av miljökonsekvenser bör följande 

aspekter beaktas med hänsyn till förekomsten och bevarande av vattenanknutna fågelarter: 

 

¤  Mölndalsån från Stensjön till dalgången vid Gamla Kungsbackavägen skall ses som en 

sammanhållen åsträcka av stor regional betydelse för rastande, övervintrande och rastande 

strömstare och forsärla med god förekomst av födounderlag och häckplatser med skyddade 

boplatslägen 

 

¤  Gamla bruks- och kvarnmiljöer med stenfundament och broar bör i största möjliga 

utsträckning bevaras. De erbjuder som regel optimala boplatslägen och gynnar häckning av 

strömstare och forsärla.  

 

¤  En bård av strandvegetation utgör en artrik miljö och är viktig för skydd och spridning av 

olika organismer, även för olika vattenanknutna fågelarter, inte bara strömstare och forsärla 

utan även för drillsnäppa och olika andfåglar som knipa, gräsand och storskrake. Vi åar 

bredare än 3 m krävs en skyddszon på minst 20 meter (Degerman 2008). 

 

¤  I ett biologiskt mångfaldsperspektiv är det viktigt att så långt det är möjligt bevara åns 

naturliga och meandrande lopp, dvs. tillvarata åns omväxlande forsande och lugnflytande 

partier med varierad bottenfauna och skuggande strandvegetation. Stora gamla lövträd är 

särskilt värdefulla i området, tex. al ask och bok. Det gäller även naturligt bredare och 

dammliknande delar av ån med vass eller kaveldun. För forsärla, som lever av insekter även 

på land är det viktigt med strandvegetation närmast ån och tillgång till insektsrika sandbankar 

i ån. 

 

¤  För strömstarebeståndet är det viktigt att bevara så naturliga vattenståndsfluktuationer som 

möjligt och att flödesförhållanden inte väsentligen förändras med kulvertering, terrassering av 

ån och anläggande av dammar. Strömstaren behöver tillgång till relativt grunda forsande 

partier i ån med god förekomst av åtkomlig bottenfauna från uppstickande stenar, varifrån 

fåglarna kan spana efter byten som sländlarver och andra vatteninsekter. Vid restaurering av 

åpartier, tex. att öppna upp en tidigare kulverterad sträcka, kan det vara gynnsamt för både 
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strömstare och forsärla att man lägger ut sittstenar i vattnet för att underlätta 

födosöksbetingelserna för respektive arter. 

 

För övriga arter, bl.a. vissa rödlistade arter som stare och gulsparv samt olika tättingarter i 

övrigt kan det värdefullt att bevara en och större andel av grönstråk med lövträd, buskar och 

gräsytor, t.ex. bevara någon del av den ursprungliga fruktträdgården. 
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Bakgrund
Sweco har beställt provtagning av bottenfauna och makrofyter på tre lokaler i 
Mölndalsån vid Forsåker. Bakgrunden är omdaning av tidigare industrimark till 
en ny stadsdel med bostäder, förskola, skola, parkering och park (Mölndal 2015). 
Enligt Områdets vision ska Mölndalsån tillsammans med utvalda delar av 
områdets industribyggnader  utgöra områdets hjärta. ”Forsåker skall  utformas 
till levande blandstad med tydlig förankring i områdets historia där åns närvaro 
ger energi, dynamik och bildar ett grönt stråk i en stadsdel som kombinerar 
tradition med nytänkande.” Syftet med Callunas undersökning är att bedöma 
åns naturvärde och status hos makrofyter och bottenfauna före omdaningen.

Figur 1. Provpunkter för bottenfauna (Stora Mölnadal 1, 2, 3) samt inventeringslinje för makrofyter.

Områdesbeskrivning och metod
Mölndalsån är idag kanaliserad mellan provpunkterna 1 och 2 (Figur 1) längs ca 
500 meter (varav ca 200 meter går i kulvert under en industribyggnad). Hela 
denna sträcka är brant och vattnet faller från 16 till 5 meter över havet. Den nedre 
delen av Mölndalsån inom Forsåkerområdet är mer naturlig med trädbevuxna 
branta slänter. Här strömmar ån i en slingrande fåra innan den går under järnväg 
och motorväg. På andra sidan vägarna ansluter den mindre Balltorpsbäcken till 
Mölndalsån. Provpunkterna för bottenfauna är samma som provtogs från år 1990  
till 2000 (Medin 2000). 
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Det finns ingen bra standardiserad metod för att undersöka makrofyter i 
vattendrag, så på den översta grunda snabbt forsande provpunkten (Stora 
Mölndal 1) gick jag med vattenkikare längs ån och vadade tvärs över för att hitta 
alla arter. Mellan Stora Mölndal 2 och 3 snorklade jag och en medhjälpare på 
stranden noterade fynd av makrofyter efterhand. Sikten i vattnet var god. 
Standardiserad metod och utvärdering av bottenfauna i vattendrag användes (se 
nedan).

Makrofytinventering
Stora Mölndal 1

Vattnet forsade snabbt på lokalen den 23 juni 2015 då makrofyter (dvs 
vattenväxter) eftersöktes med vattenkikare. Även den 11 maj 2015 då bottenfauna 
provtogs, eftersöktes makrofyter. Substratet dominerades av sten (60-600 mm), 
följt av grus (2-60 mm) och block (600-2000 mm). På grund av det grova 
substratet och framförallt den starka vattenströmmen kunde inte många 
makrofyter växa där. Enstaka exemplar av stor näckmossa (Fontinalis antipyretica) 
växte på block och betongfundament. Smal näckmossa (Fontinalis dalecarlica) och 
strömtråd (Lemanea fluviatilis) med påväxt av  rödpyssling (Audouinella hermannii) 
påträffades också på sten och stenblock i det strömmande vattnet (Figur 2). För 
övrigt saknades vegetation på lokalen. Ingen av de funna arterna är rödlistade 
och de har stora utbredningsområden i södra Sverige enligt Global Biodiversity 
Information Facility (www.gbif.org). Strömtråd och rödpyssling är dock inte 
rapporterade särskilt många gånger, eftersom alger ofta är förbisedda. 

Figur 2. Rödalgerna strömtråd och rödpyssling från Stora Mölndal 1.
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Stora Mölndal 2-3

Sträckan mellan Stora Mölndal 2 (se framsidan) och 3 (Figur 3) undersöktes 
genom snorkling 23 juni 2015. Längst upp breddas vattendraget och ett 
bakvatten skapar lite lugnare förhållanden med mjukare substrat av organiskt 
material där ett litet bestånd med mest bredkaveldun (Typha latifolia), och lite säv 
(Schoenoplectus lacustris), svalting (Alisma plantago-aquatica), gul svärdslilja (Iris 
pseudacorus) fanns. Under vattenytan fanns enstaka exemplar av lånke (Callitriche 
sp.), hårslinga (Myriophyllum alternifolium), vattenpest (Elodea canadensis) och gul 
näckros (Nuphar luteum). Mört observerades i det lugnare vattnet.

Ute i den starkt strömmande fåran ned till vägbron syntes inga makrofyter, men 
en 50-70 cm lång ål simmade omkring vid kanten av det strömmande vattnet. 
Ålen är rödlistad som akut hotad (CR). Nedanför den bredare delen av ån 
strömmade vattnet över ett substrat som bestod av sten, grus och block. På 
enstaka block växte stor näckmossa. Ungefär halvvägs till bron (Privatvägen) 
sågs en stor gädda (ca 4-5 kg) och vid bron sågs en forsärla.

Nedströms bron blev vattendraget bredare och öppnare än strax uppströms bron 
med mer ljus på vattenytan och vattenhastigheten blev långsammare. Här växte 
lite stor näckmossa på stenblock och lite gul näckros. Det fanns spår av bäver på 
träd vid vattendraget. Nära provtagningslokalen för bottenfauna (Stora Mölndal 
3) blev vattendraget åter smalare, mer skuggat och med högre vattenhastighet. 
Inga makrofyter påträffades där. 

Sammanfattning makrofyter
Mölndalsån vid Forsåker hade ingen rik flora av makrofyter, varken i fråga om 
täthet, artantal eller sällsynta arter. De arter som påträffades var allmänna och  
förekom glest. Men eftersom det finns sällsynta undervattensväxter längre 
nedströms i Mölndalsån och på Hisingen var det viktigt att undersöka floran, så 
som nu har gjorts. Förutsättningarna för de rödlistade makrofytarterna var dock 
inte gynnsam på den undersökta sträckan i Forsåker. Det var alldeles för starkt 
strömmande vatten och alltför hårt bottensubstrat för till exempel spetsnate och 
knölnate. Spridning av de sällsynta arterna uppströms till Forsåker är inte 
sannolik. 
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Figur 3. Stora Mölndal 3. Åns kantzoner är mer naturliga här än längre uppströms. 

Provtagningslokaler bottenfauna
Stora Mölndal 1

Bottenfaunaprover togs på tre lokaler med hjälp av sparkmetoden (SS-EN ISO 
10870_2012).  I provtagningsområdet strax uppströms Forsebron (Stora Mölndal 
1) är Mölndalsån ca 10 meter bred. I mitten av fåran är djupet ca 0,8 meter och 
där proverna togs var djupet ca 0,5 meter. Vid provtagningen i maj var 
vattenhastigheten måttligt hög, vattnet var klart och i princip ofärgat. 
Temperaturen i vattnet var 11 °C. Botten bestod främst av sten, men det fanns 
även inslag av grus och block. På det hårda substratet växte en del stor 
näckmossa (Fontinalis antipyretica). Mellan stenar fanns också lite organiskt 
material (detritus), men det fanns ingen död ved i provtagningsområdet.

I åns närområde finns mestadels gator och byggnader men det finns någon 
enstaka al och vattenytan är till stor del skuggad av byggnader. Dagvatten från 
hårdgjorda ytor i närområdet bedöms kunna påverka åns vattenkvalitet negativt.
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Figur 4. Stora Mölndal 3. Bottenfaunaprov togs ovanför Forsebron där en vit skåbil skymtar.

Stora Mölndal 2

I den andra provpunkten (Stora Mölndal 2) strax nedströms Forsebron var 
förhållandena lika dem på punkten ovan, med en 10 meter bred åsträcka och ca 
0,3–0,5 meter djupt vatten. Vattenhastigheten var dock hög här. Vattnet var klart 
och ofärgat. Botten bestod av sten, med mindre inslag av sand och grus. På 
stenar växte vattenmossan Fontinalis antipyretica. Precis som uppströms bron 
fanns bara lite organiskt material på botten, men ingen död ved. 

Beskuggningen av vattendraget är låg i detta område och marken runt 
vattendraget är främst artificiell (asfalt). Ån är kanaliserad och ligger inom 
industrimark där dagvatten mynnar. Påverkansgraden på ån är hög.
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Figur 5. Stora Mölndal 2. Bottenfaunaprovet togs i bakvattnet till höger i bilden

Stora Mölndal 3

Vid den nederst belägna provtagningspunkten (Stora Mölndal 3) nedströms 
industriområdet breddas ån och i provtagningsområdet var ån ca 18 meter bred. 
Vattendjupet var dock ringa, ca 0,4 meter där proverna togs. Även här var 
vattenhastigheten relativt låg. Vattnet var klart och ofärgat, temperaturen i 
vattnet var ca 11 °C. Här dominerade grus bottensubstratet, men även sand och 
sten var vanligt förekommande. Det fanns bredkaveldun i kanten och en del 
mossor på stenar. Det fanns lite organiskt material på botten och även en mindre 
mängd död ved i vattnet.

Landskaper runt ån domineras av artificiell mark med vägar, järnväg och 
byggnader, men nära åkanten växer det rikligt med ek och al vilket skuggar 
vattendraget (Figur 6). Det växer även en del gräs i strandkanten. Ån är 
kanaliserad och ligger inom industrimark där dagvatten mynnar. 
Påverkansgraden på ån är hög.
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Figur 6. Stora Mölndal 3. Bottenfaunaprovet togs nära vattenlinjen eftersom det var djupt i mitten 
av fåran.

Resultat bottenfauna 
Bottenfaunan visade allmänt på hög ekologisk status. Det fanns inga tecken på 
vare sig försurning, organisk belastning eller allmänt miljöstörande ämnen vid 
någon av provpunkterna (Bilaga 1). Utifrån denna undersökning bedöms 
bottenfaunan inte heller vara regleringspåverkad, men särskild beräkning av 
taxaindex (jfr Medins 2012) har inte gjorts. En regleringspåverkad fauna är i 
allmänhet artfattig och har låg förekomst av bl.a. dagsländor, bäcksländor och 
nattsländor. Så är inte fallet här. Ån är dock påverkad av rätning, kanalisering, 
dagvatten m.fl. hydromorfologiska påverkansfaktorer, men det ger inget tydligt 
avtryck i bottenfaunan. Naturvärdena bedömdes vara höga på de två översta 
punkterna (1 och 2), vilket motiveras av förekomsten av två relativt ovanliga 
arter, se nedan. Längst nedströms bedömdes naturvärdena vara allmänna då 
inga ovanliga taxa påträffades (Stora Mölndal 3).

Faunan vid de två översta provpunkterna Stora Mölndal 1 och 2 var lika och 
dominerades av fyra taxa: två nätspinnande frilevande nattsländor, en vanligt 
förekommande dagslända samt fjädermygglarver. En relativt ovanlig skalbagge 
påträffades (Stenelmis canaliculata) i alla delprover och en relativt ovanlig 
nattslända (Psychomyia pusilla) påträffades i enstaka delprover. Diversiteten var 
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måttligt hög och likaså antalet taxa. I sökproverna påträffades bara enstaka taxa 
som ej fanns i de kvantitativa delproverna.

Vid den nedersta provpunkten Stora Mölndal 3 dominerades faunan istället av 
ärtmusslor, fåborstmaskar och fjädermygglarver, vilket indikerar en mer 
finkornig botten. Även nattsländan Lepidostoma hirtum var talrik. Den 
nattsländan spinner inte nät och är inte heller frilevande. Den bygger hus av 
sand och lever av organiskt material. Antalet taxa var högre på denna provpunkt, 
37 st. och även diversiteten var något högre här, men fortfarande var båda bara 
måttligt höga. I sökprovet påträffades tre taxa som ej fanns i sökproverna.

Inga sällsynta eller rödlistade arter påträffades, men faunorna är typiska för 
rinnande vatten där vattenhastigheten tidvis kan vara hög och där 
vattenkvaliteten är god.

Referenser
Medins 2012. Effekter på bottenfauna av vattenkraftsreglering. En undersökning 
av 13 sjöar och 16 vattendrag i Värmlands län 2009-2011. Länsstyrelsen i 
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Stora&Mölndal&1 Spark&1 Spark&2 Spark&3 Spark&4 Spark&5 Kvalitativt Summa

Turbellaria 1 1
Bathyomphalus2contortus 1 1
Ancylus2fluviatilis 1 1 2 4
Sphaerium2sp. 1 5 14 6 26
Pisidium2sp. 1 4 1 1 7
Oligochaeta 30 10 3 8 5 56
Hydracarina 1 1
Asellus2aquaticus 4 4
Alainites2muticus 2 2
Baetis2rhodani 115 95 40 48 119 417
Caenis2luctuosa 12 1 16 29
Orectochilus2villosus 1 1 2
Hydraena2gracilis 4 4
Elmis2aenea 1 1
Limnius2volckmari 30 14 2 13 18 77
Stenelmis2canaliculata2(regionalt2ovanlig) 8 1 1 10 17 37
Trichoptera 1 1
Rhyacophila2nubila 3 10 4 4 26 47
Hydropsyche2pellucidula 1 1
Hydropsyche2siltalai 8 46 17 253 166 490
Cheumatopsyche2lepida 20 43 37 165 282 547
Neureclipsis2bimaculata 4 4
Psychomyia2pusilla2(regionalt2ovanlig) 4 4
Athripsodes2albifrons 12 4 8 24
Athripsodes2cinereus 16 16
Simuliidae 4 1 2 1 12 20
Chironomidae 12 105 48 65 171 401
Ceratopogonidae 5 8 5 4 9 31
Empididae X

Antal&individer 242 365 177 603 868

Antal&taxa 14 17 17 16 16

Totalt&antal&taxa 32

Abundans,&individer/m² 37583

Index EK Status

ASPTHindex 5,06 0,94 Hög

DJHindex 12 1,4 Hög

MISAHindex 53,3 1,12 Nära&neutralt

Danskt&faunaindex 5

Försurningsindex&(Hendrikson&&&Medin) 7

EPTHtaxa 11

Shannons&diversitetsindex 2,05

Naturvärden&(Medin) 6 Höga&naturvärden



Stora&Mölndal&2 Spark&1 Spark&2 Spark&3 Spark&4 Spark&5 Kvalitativt Summa

Turbellaria X
Nematoda 8 8
Gyraulus3albus X
Sphaerium3sp. 2 2 4
Pisidium3sp. 5 24 8 1 10 48
Oligochaeta 72 4 15 44 22 157
Erpobdella3octoculata 1 1
Asellus3aquaticus 1 4 1 1 7
Alainites3muticus 1 1
Baetis3rhodani 27 64 33 85 131 340
Caenis3luctuosa 10 8 8 32 58
Leuctra3digitata 8 1 9
Orectochilus3villosus 1 1
Haliplus3sp. X
Limnius3volckmari 19 6 21 38 84
Oulimnius3sp. 1 1
Stenelmis3canaliculata3(regionalt3ovanlig) 11 26 3 1 14 55
Trichoptera 1 2 3
Rhyacophila3sp. 2 2
Rhyacophila3nubila 4 13 3 5 2 27
Hydropsyche3pellucidula 1 3 1 5
Hydropsyche3siltalai 24 59 19 90 73 265
Cheumatopsyche3lepida 57 76 40 96 28 297
Psychomyia3pusilla3(regionalt3ovanlig) 1 1
Lepidostoma3hirtum 9 9
Athripsodes3sp. 16 16
Athripsodes3albifrons 20 16 4 8 33 81
Athripsodes3cinereus 16 16
Oecetis3testacea X
Psychodidae 1 1
Simuliidae 1 26 27
Chironomidae 68 91 27 55 72 313
Ceratopogonidae 6 1 1 10 12 30
Empididae 4 1 5

Antal&individer 312 431 160 457 512

Antal&taxa 13 17 12 19 21

Totalt&antal&taxa 31

Abundans,&individer/m² 31200

Index EK Status

ASPTHindex 5,50 1,02 Hög

DJHindex 13 1,6 Hög

MISAHindex 46,9 0,99 Nära&neutralt

Danskt&faunaindex 5

Försurningsindex&(Hendrikson&&&Medin) 9

EPTHtaxa 13

Shannons&diversitetsindex 2,42

Naturvärden&(Medin) 6 Höga&naturvärden



Stora&Mölndal&3 Spark&1 Spark&2 Spark&3 Spark&4 Spark&5 Kvalitativt Summa

Turbellaria 1 1 8 5 15
Bathyomphalus4contortus X
Sphaerium4sp. 1 27 11 50 37 126
Pisidium4sp. 8 68 86 145 77 384
Oligochaeta 5 56 67 53 42 223
Haemopis4sanguisuga 1 1
Erpobdella4testacea 1 1 2
Hydracarina 4 4
Ostracoda 1 1
Asellus4aquaticus 7 50 21 22 17 117
Baetis4rhodani 4 8 38 24 15 89
Centroptilum4luteolum 1 1 2
Kageronia4fuscogrisea 1 1 2
Caenis4horaria 4 4
Caenis4luctuosa 3 17 13 12 4 49
Leptophlebia4sp. 2 1 1 4
Leuctra4digitata 4 4
Zygoptera 1 1
Calopteryx4virgo X
Orectochilus4villosus 1 6 2 9
Hydraena4gracilis 4 4
Limnius4volckmari 3 39 9 12 63
Oulimnius4sp. 8 2 10
Oulimnius4tuberculatus 4 4
Stenelmis4canaliculata4(regionalt4ovanlig) 4 4 4 7 19
Rhyacophila4nubila X
Hydropsyche4pellucidula 1 2 3
Hydropsyche4siltalai 1 17 12 5 10 45
Cheumatopsyche4lepida 5 5 60 6 17 93
Neureclipsis4bimaculata 1 1
Lype4phaeopa 4 4
Lepidostoma4hirtum 5 30 58 49 57 199
Athripsodes4sp. 16 9 25
Athripsodes4albifrons 8 8 4 20
Mystacides4azurea 4 4
Oecetis4testacea 1 1 2
Cataclysta4lemnata 1 1
Simuliidae 6 1 7
Chironomidae 5 50 94 62 19 230
Ceratopogonidae 1 8 12 1 22

Antal&individer 51 364 544 497 337
Antal&taxa 16 22 20 23 21
Totalt&antal&taxa 37
Abundans,&individer/m² 29883

Index EK Status
ASPTIindex 5,95 1,11 Hög
DJIindex 11 1,2 Hög
MISAIindex 51,6 1,09 Nära&neutralt
Danskt&faunaindex 6
Försurningsindex&(Hendrikson&&&Medin) 10
EPTItaxa 17
Shannons&diversitetsindex 2,57
Naturvärden&(Medin) 3 Allmänna&naturvärden
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Uppdrag och undersökningsområde 

På uppdrag av MölnDala Fastighets AB har Naturcentrum AB genomfört en 
naturvärdesinventering av Papyrus gamla fabriksområde vid Forsåker, Möln-
dals stad. Vidare har sortbestämning av fruktträd i delar av undersökningsom-
rådet genomförts med hjälp av Rolf Eskilsson, Må Frukt. Rapporten är tänkt 
att ligga som underlag för program för bebyggelse. 
 
Inventeringsområdet (karta 1) utgörs av det gamla fabriksområdet, inklusive 
trädgårdsdelen vid Rudströmska villan. Området domineras av fabriksbyggna-
der och hårdgjorda ytor, men det finns också inslag av lövskog, exempelvis 
längs delar av Mölndalsån, samt, i de södra och sydöstra delarna, gammal träd-
gårdsmark med stora mängder fruktträd. Området är i övrigt präglat av Möln-
dalsån, vilken rinner genom hela undersökningsområdet från nordost till syd-
väst. 
 

Naturvärden 

Metod 

Naturvärdesinventering (NVI) enligt Svensk Standard SS 199000, detaljerings-

grad fält, detalj har genomförts. Området fältbesöktes den 13 juni 2014. Vissa 

noteringar gjordes även i samband med äppleinventering den 4 september 

2014. 

Genomgång av underlagsmaterial 

Underlagsmaterial från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Vat-

tenmyndigheterna, ArtDatabanken och Mölndals kommun har studerats. 

Skyddsvärda träd 

I Länsstyrelsens inventering inom Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för 

skyddsvärda träd återfinns sju träd inom undersökningsområdet (karta 1). Det 

rör sig om en lönn vid Rudströmska villan, två popplar vid Privatvägen, två 

aspar och en Poppel ost om Mölndalsån samt en bok norr om Mölndalsån. 

ArtDatabanken 

I Artportalen (2014-10-08) finns rapporter om följande rödlistade/skyddade 

arter: 

Bolmört Hyoscamus niger – rödlistad (NT) 

Ett fynd av bolmört finns från området 1997. Detta bör troligen betraktas som 
en tillfällig förekomst av arten. 

Ädelmynta Mentha x gracilis – rödlistad (EN) 

Denna mycket sällsynta art med endast en handfull aktuella lokaler i Västergöt-

land (Bertilsson 2002) fanns i närheten av Rudströmska villan under 1990-talet, 

men tycks vara utgången där sedan år 2000. 
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Naturvårdsplan för Mölndals stad 

Enligt remissversionen av Mölndals stads naturvårdsprogram är Mölndalsån i 

hela sin sträckning genom kommunen angiven som naturvärdesklass 2. 

Inga övriga hotade/skyddsvärda miljöer eller arter finns noterade inom under-

sökningsområdet. 

 

Karta 1. Inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och grundmaterial. 
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Naturvärdesobjekt 

Totalt avgränsades sju objekt med naturvärden (karta 1). Av dessa bedömdes 
sex tillhöra klass 3 (påtagligt naturvärde) och ett bedömdes tillhöra klass 2 
(högt naturvärde). Totalt noterades fem naturvårdsarter under inventeringen, 
varav skogsalm och ask är rödlistade i kategori VU. Bland övriga naturvårdsar-
ter är flamspröding sällsynt och gulfotsskölding samt krusig ulota signalarter 
som indikerar höga naturvärden (Nitare 2000). 

Objekt 1.  Grova ädellövträd (Naturtyp: Skog och träd) 

En grov blodbok och några grova lindar i enkelsidig allé längs Nämndemans-
gatan.  
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 

Mölndalsån (objekt 3) omgiven av strandskog (objekt 2 och 4). 

Objekt 2 och 4. Strandskog (Naturtyp: Skog och träd) 

Lövskog längs Mölndalsåns stränder på båda sidor om ån. Domineras av björk, 
klibbal, pil och lönn med inslag av skogsalm, tysklönn, asp och ask. Visst inslag 
av grova – mycket grova träd varav en del med håligheter, exempelvis bok, 
klibbal, gråpoppel och knäckepil. Inslaget av död ved är måttligt. Flera döda, 
stående almar kan nämnas, sannolikt dödade av almsjukan. Här finns tecken på 
bäveraktivitet vilket kontinuerligt nyskapar död ved i och nära vattnet. Fältskik-
tet är starkt kulturpåverkat och näringsgynnat med exempelvis kirskål, blekbal-
samin och löktrav. Åstränderna består främst av sprängsten, men partier med 
strandbrinkar av lera/jord finns också. 
 
Värdearter 
Krusig ulota Ulota crispa – signalart (dock lägre signalvärde i sydvästra Sverige) 
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Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 

Gott om färska spår av bäveraktivitet garanterar en god nyproduktion av död ved. 

 

Stora delar av Mölndalsån har stensatta kajer. 
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Objekt 3. Mölndalsån (Naturtyp: Vattendrag) 

Några mer ingående limniska undersökningar har inte genomförts, men ån 
bedöms ända vara så viktig på en landskapsnivå att en placering i naturvärdes-
klass 2 är motiverad. Ån är under sitt lopp genom undersökningsområdet på 
flera ställen överbyggd av fabriksbyggnader och är till stora delar kantad av 
stensatta eller gjutna kajer. I den sydvästra delen är den mer beskuggad av skog 
och har stränder av sprängsten, men också mer naturliga lerstränder. Ån har ett 
omväxlande lugnt och strömmande lopp genom området, och på vissa ställen 
finns sannolikt förutsättningar för reproduktion av laxfiskar. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde 

Objekt 5. Lövskog i sluttning (Naturtyp: Skog och träd) 

Skogsbevuxen sluttning med mycket sly men också med medelgrov – grov ask, 
lönn, tysklönn och sälg. En ask är mycket grov. Döda och döende almsju-
kedrabbade almar finns även i objektet. 
Naturvårdsarter: 
Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 
Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 

Gamla, knotiga äppleträd i objekt 6. 

Objekt 6. Gamla trädgårdar (Naturtyp: Park och trädgård) 

Gammal trädgårdsmark som domineras av fruktträd, i synnerhet äpple, men 
även päron och plommon. Träden är gamla och i de flesta fall ihåliga. Flera av 
päronträden är grova – mycket grova. Ställvis finns även en hel del död ved, 
främst liggande, exempelvis grova päronlågor. Fältskiktet utgörs i första hand 
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av kvävepåverkade högörtsängar med bredbladiga gräs och älgört. Här finns 
även gott om buskage och bärande träd (förutom fruktträden) och buskar 
såsom oxel, hagtorn, vresros och björnbär vilket gör att området sannolikt är 
värdefullt för fåglar. Inslaget av gamla trädgårdsväxter är stort, bland annat kan 
nämnas schersminer, syren, bondpion och paradisbuske. 
 
Naturvårdsarter: 
Gulfotsskölding Pluteus romellii – signalart (på en päronlåga) 
Flamspröding Lacrymaria pyrogala – sällsynt (sällan rapporterad men sannolikt 
något förbisedd art, hittades på bar jord under äppleträd) 
Skogsalm Ulmus glabra – rödlistad (VU) 
Ask Fraxinus excelsior – rödlistad (VU) 
Skogslind Tilia platyphylla - signalart 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 

 

Grovt, ihåligt päronträd i objekt 6. 

Objekt 7. Allé (Naturtyp: Skog och träd) 

Allé med gamla, grova lövträd upp till Rudströmska villan. Sammanlagt ca 18 
träd, främst lind och hästkastanj men även några tysklönnar och björkar. Samt-
liga träd är grova – mycket grova och flera har håligheter. 

Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde 
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Allén i objekt 7. 

Rödlistade arter 

Skogsalm Ulmus glabra (VU) 

Skogsalmen har minskat kraftigt under senare år och förväntas fortsätta minska 
på grund av almsjukan. Arten finns spritt i hela området, främst som sly och 
småplantor, men enstaka medelgrova – grova träd finns också. Här och var 
finns även träd som är döda eller döende i almsjuka. 

Ask Fraxinus excelsior (VU) 

Asken hotas på samma sätt som skogsalmen fast av en annan svampsjukdom, 
askskottssjuka. Även denna art finns spridd som yngre träd och småplantor i så 
gott som hela undersökningsområdet. Grövre/äldre träd finns i objekt 5.  

 

Äpplen 

Metod 

Den 4 september 2014 inventerades samtliga fruktträd i den gamla trädgårds-

delen i södra delen av undersökningsområdet av Rolf Eskilsson, Må Frukt med 

assistans av Johan Svedholm, Naturcentrum AB. Inalles rörde det sig om 99 

träd, varav den absoluta majoriteten var äppleträd. En del päron och plommon 

förekom också. I möjligaste mån sortbestämdes fruktträden, i synnerhet äpp-

lena. I vissa fall var det emellertid inte möjligt att säkert sortbestämma, oftast 

eftersom frukter saknades eller för att träden var döende. Det förstnämnda 
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gällde i synnerhet päronträden som tycktes ha en mycket dålig fruktsättning 

detta år. 

 

Pomolog Rolf Eskilsson i närkontakt med ett Cox’s Orange. 

Resultat 

Av 99 undersökta träd var 71 äpple, 23 päron, 4 plommon och 1 prydnadapel. 

Se bilaga 1 för fullständig förteckning av fruktträd. 

Äpplen 

Dominerande sorter var Ribston (18 träd), Blenheims renett (10 träd), Cox’s 

Pomona (6 träd) och Cox’s Orange (5 träd). Vidare fanns enstaka/få träd av 

sorterna Åkerö, Boiken, Husmoder, Oranie, Signe Tillisch och eventuellt 

Laxton’s Superb. 20 äppleträd kunde inte sortbestämmas på grund av att de var 

döende eller hade dålig fruktsättning. Samtliga påträffade sorter är relativt van-

liga och får anses som typiska sorter för första halvan av 1900-talet. 

Päron 

Mycket få av päronträden kunde sortbestämmas på grund av dålig fruktsätt-

ning. Ett bestämdes till Göteborgs Diamant och ett par eventuellt till Filip. 
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Blenheims renett var en av de vanligare äpplesorterna i undersökningsområdet. 

Plommon 

Sortbestämdes ej eftersom inventeringen genomfördes för sent på säsongen 

för plommonbestämning. 

Referenser 

Bertilsson, A. m fl. 2002. Västergötlands flora. SBF-förlaget, Lund 
Gärdenfors, U. (red). 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, 

Uppsala. 
Mölndals stad 2013. Naturvårdsplan för Mölndals stad (remissversion). Mölndal 
Nitare, J. 2000. Signalarter – indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. 

Skogsstyrelsens Förlag. 
Norconsult 2010. Inventering av Mölndalsåns strandbrinkar inom Forsåkersområdet, 

Mölndals stad. Norconsult AB 2010-08-26, rapport till Stadsbyggnadskon-
toret, Mölndals stad. 
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Bilaga 1 – Fruktträd 

 

 

Fruktträd. Se tabell för sorter. 
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Samtliga inventerade fruktträd. 

Nr Art Sort Kommentar Nr Art Sort Kommentar 

1 Äpple Boiken  51 Äpple Ribston  

2 Äpple   52 Äpple Ribston  

3 Äpple   53 Äpple Ribston  

4 Äpple Oranie  54 Äpple ev. Cox’s Pomona  

5 Äpple Åkerö  55 Äpple Cox’s Pomona  

6 Plommon   56 Äpple Cox’s Pomona  

7 Plommon  Dött/döende 57 Äpple Cox’s Pomona  

8 Plommon   58 Äpple Cox’s Pomona  

9 Äpple Cox’s Orange  59 Äpple Ribston  

10 Äpple Signe Tillisch  60 Äpple Ribston Döende 

11 Äpple   61 Äpple Ribston  

12 Äpple Ribston  62 Äpple Ribston  

13 Äpple Ribston  63 Päron   

14 Äpple Blenheims renett  64 Päron   

15 Äpple Blenheims renett  65 Päron   

16 Äpple Blenheims renett  66 Äpple   

17 Äpple Blenheims renett  67 Äpple  Dött/döende 

18 Päron   68 Päron   

19 Äpple Cox’s Pomona  69 Päron   

20 Äpple Cox’s Pomona  70 Päron   

21 Äpple Cox’s Pomona  71 Päron   

22 Äpple Ribston  72 Päron   

23 Äpple Ribston  73 Päron Göteborgs Diamant  

24 Äpple Ribston  74 Päron   

25 Äpple Ribston  75 Äpple ev. Laxton's superb  

26 Äpple Ribston  76 Äpple   

27 Äpple Ribston  77 Äpple   

28 Äpple Ribston  78 Äpple   

29 Äpple   79 Päron   

30 Äpple  Dött/döende 80 Päron   

31 Äpple  Dött/döende 81 Päron   

32 Äpple  Dött/döende 82 Äpple   

33 Äpple  Dött/döende 83 Päron   

34 Äpple  Dött/döende 84 Äpple   

35 Päron ev. Filip  85 Päron   

36 Päron  Dött/döende 86 Päron   

37 Päron ev. Filip  87 Äpple Husmoder  

38 Äpple Cox’s Orange  88 Äpple   

39 Äpple Cox’s Orange  89 Päron   

40 Äpple Oranie  90 Päron   

41 Äpple Blenheims renett  91 Äpple Ribston  

42 Äpple Cox’s Orange  92 Äpple Oranie  

43 Plommon   93 Päron   

44 Äpple   94 Äpple Husmoder  

45 Äpple Cox’s Orange  95 Äpple Husmoder  

46 Äpple Blenheims renett  96 Äpple  Dött/döende 

47 Äpple Blenheims renett  97 Äpple  Dött/döende 

48 Äpple Blenheims renett  98 Prydnadsapel   

49 Äpple Blenheims renett  99 Äpple Blenheims renett  

50 Äpple Ribston      
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Uppdraget 
Uppdraget har inneburit att göra en naturinventering av Mölndalsåns strandbrinkar 
inom Forsåkerområdet som underlag till kommunens planarbete för området. I 
uppdraget ingår även att översiktligt bedöma hur en bostadsutbyggnad påverkar 
Mölndalsåns naturvärden. Aktuellt område ligger i anslutning till Nämndemansga-
tan och Kvarnbygatan, strax öster om väg E6 i Mölndal (se figur 1).  
 
Beställare av uppdraget har varit Stadsbyggnadskontoret, Mölndals stad genom 
Björn Winstrand. 
 

Arbetets bedrivande 
Naturinventeringen har genomförts av biolog Sara Rydbeck vid Norconsult AB. 
Fältbesöket gjordes i slutet av juni 2010.   
 
Därutöver har en genomgång av befintligt underlagsmaterial gjorts. Utifrån fält-
inventeringen och befintligt material ges en översiktlig beskrivning och bedömning 
av områdets naturvärden samt en översiktlig bedömning av konsekvenserna av en 
eventuell utbyggnad av bostadshus för dessa värden.  
 
Använda skriftliga källor har angivits inom parents i rapporten och återfinns i refe-
rensavsnittet. 
 

Nuvarande förhållanden 
Allmänt om naturförhållanden och vegetation 
Strandbrinkar kring Mölndalsån inom industriområdet Forsåker har studerats. Det 
finns ytterst lite naturlig strand kvar, större delen av strandkanterna har en betong- 
eller stenkaj, en träpålning eller en sprängstensslänt närmast vattnet. Naturlig 
strand i form av vegetationsbevuxen jord, lera och finsediment finns längs några 
korta sträckor i områdets sydvästligaste del, dvs söder om Privatvägen. Spräng-
stensslänter dominerar dock i denna del, medan pålning och kajer dominerar längs 
resterande sträckor i området.  
 
Övervägande del av strandbrinkarna är bevuxna av lövskog dominerad av alm, 
lönn, knäckepil och klibbal. Här och var finns även inslag av lind, asp, ask och 
björk. Enstaka exemplar av gråpoppel, oxel, bok, hästkastanj och blodlönn har ock-
så påträffats. De flesta träden är klena-medelgrova, men längs större delen av 
sträckan finns även en del äldre, grova träd. Här finns även en del döda almar som 
fortfarande står kvar. I anslutning till entrén till industriområdet vid Privatvägen 
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har en del gran och trädgårdsbuskar planterats. Fältskiktet är övervägande trivialt 
och tydligt näringsgynnat med dominerande arter som brännässla, kirskål, nejlikrot, 
hallon, gullris och älggräs. Det finns även arter som blekbalsamin, lundgröe, berg-
dunört, löktrav, lysing, jättebalsamin, skogssäv.  
 

 
Strandbrinkarna i området sydvästra del.  

Centralt i området finns även en skogsbevuxen sluttning sydost om ån och en stor 
bassäng som också hyser en del naturvärden. Sluttningen domineras av klen till 
grov alm, lönn, lind, ask och björk. Även här är fältskiktet relativt sparsamt och tri-
vialt. Det finns även resterna av en igenvuxen trädgård i området sydöstra del som 
är bevuxen med lönn, oxel, päron och äpple samt buskar som rhododendron och 
paradisbuske. Längs med Nämndemansvägen i områdets sydvästra hörn finns även 
en rad med grova lindar och en grov blodbok.  
  
Tidigare dokumenterade värden 
Mölndalsån hyser höga fiskeribiologiska värden, främst som vandringsled och re-
produktionslokal för lax och havsöring. Utsättning av lax har skett bl a nedströms 
Papyrus. Det finns ett kvarvarande lekområde nedströms Papyrus som lax och ör-
ing kan utnyttja då ett vandringshinder i form av en betongränna stoppar vandring 
uppströms Kvarnbyn. Ån hyser även andra fiskarter som gädda, ål, abborre, mört, 
elritsa. Det förekommer även flodkräfta i ån. (Länsstyrelsen 2010, Arbetsgruppen 
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för Mölndalsån fiskevårdsplan 1998, Mölndals kommun 1990, 2006, Fiskeriverket 
2010).  

 
Stensatt kaj vid gammal bro strax uppströms Privatvägen.   

Vattenkvaliteten i Mölndalsån har historiskt sett varit mycket dålig pga utsläpp från 
ett antal industrier. I dagsläget ser situationen dock bättre ut och enligt de provtag-
ningar som görs kontinuerligt i Mölndalsån vid aktuellt område är vattnet måttligt 
näringsrikt med avseende på kväve och fosfor. Även genomförda undersökningar 
av bottenfauna och påväxt visar att både bottenfauna och påväxt har gått från att 
vara starkt påverkade av föroreningar till ingen eller obetydlig påverkansgrad 
(Mölndals kommun 1990, Medins Sjö och Åbiologi AB 2000, Göta älvs vatten-
vårdsförbund 2008).   
 
I kommunens naturvårdsprogram utpekas aktuell sträcka av Mölndalsån med om-
givande trädbevuxna strandbrinkar som ett område med högt naturvärde (klass 2 av 
3 möjliga). Området omfattar även den skogsbevuxna sluttningen som ligger strax 
sydöst om ån. Åsträckan beskrivs som en vandringsled och reproduktionslokal för 
lax och öring (Mölndals kommun 2010).  
 
Enligt (Artportalen 2010) har tre rödlistade arter påträffats inom Forsåkerområdet.   
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I övrigt finns aktuellt område inte omnämnt i befintligt naturvårdsunderlag bl a, 
Mölndals kommun 2006, Länsstyrelsen 1989, 1995, 2000, 2002, 2004a & b, Göte-
borgsregionens kommunalförbund 1987, Göteborgs ornitologiska förening 1993, 
Skogsstyrelsen 2010). 
 

Skyddade och skyddsvärda arter 
Ett enstaka fältbesök kan inte ge en heltäckande bild av vilka skyddade arter enligt 
artskyddsförordningen, rödlistade arter, signalarter och i övrigt skyddsvärda arter, 
som förekommer i ett område. De fynd som görs och de naturtyper som finns re-
presenterade kan dock ge en vägledning om hur naturvärdena skall bedömas. Be-
greppen skyddade arter, rödlistade arter, signalarter etc redovisas i bilagd faktaruta 
(bilaga 1). 

Vid fältbesöket i området påträffades en del ask och alm vilka fr o m 2010 är röd-
listade (hotkategori VU, sårbar) p g a att arterna har minskat kraftigt till följd av 
sjukdomar. Vidare påträffades signalarterna lind och krusig ulota. I övrigt gjordes 
inga fynd av skyddade eller skyddsvärda arter.  
 
I aktuellt område har tidigare noterats tre rödlistade arter, dvs ädelmynta, gleshårig 
ädelmynta (hotkategori EN, starkt hotad art) och bolmört (hotkategori NT, nära ho-
tad).  
 

I övrigt finns inga fynd av skyddade och skyddsvärda arter dokumenterade i eller i 
anslutning till aktuellt område (Länsstyrelsen 2010, Artportalen 2010, Skogsstyrel-
sen 2010, ArtDatabanken 2000, Gärdenfors, U, 2010).  
 

Naturvärdesbedömning  
Utifrån fältbesök i området och tidigare dokumenterade naturvärden har en bedöm-
ning av områdets naturvärden gjorts. Till hjälp har använt en särskild värdepyramid 
som Norconsult regelbundet använder i samband med naturvärdesbedömningar (se 
bilaga 2).  
 
Aktuell sträcka av Mölndalsån med omgivande strandbrinkar bedöms tillhöra kate-
gori C, större lokala naturvärden. Bedömningen grundar sig på att ån i aktuell del 
hyser höga fiskeribiologiska värden samt att de skogsbevuxna strandbrinkarna har 
ett relativt stora inslag av grova lövträd. Även de öppna gräsbevuxna strandbrin-
karna hyser vissa naturvärden i egenskap av naturmark i anslutning till ett vatten-
drag. 
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Den skogsbevuxna sluttningen sydost om ån i områdets centrala del hyser större 
lokala naturvärden p g a det relativt stora inslaget av grova lövträd (kategori C). 
Den igenvuxna trädgården i områdets sydöstra hörn och trädraden av grov lind och 
blodbok vid Nämndemansgatan i sydväst bedöms ha lokala naturvärden (kategori 
D).  

 
Mölndalsån omgiven av hårdgjorda ytor och gräsytor i områdets centrala del. I 
bakgrunden ses den skogbevuxna sluttningen.  
   

Konsekvenser 
En bostadsutbyggnad inom Forsåkerområdet innebär att ett industriområde med 
mycket hårdgjorda ytor ersätts av bostäder och parkeringar etc. En utbyggnad som 
medför ingrepp i själva ån eller i strandbrinkarna med naturmark kan negativt på-
verka områdets naturvärden och åns fiskeribiologiska värden. Även ingrepp i den 
skogsbevuxna sluttningen, den igenvuxna trädgården och trädraden bedöms nega-
tivt påverka områdets naturvärden. Ingreppen kan medföra äldre värdefulla lövträd 
avverkas och att en reproduktionslokal för lax och öring påverkas negativt.  
 
En utbyggnad kan även påverka ån negativt via dagvatten. Sannolikt påverkas ån 
redan idag av dagvattenutsläpp och vid en bostadsutbyggnad finns sannolikt möj-
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ligheter att kunna minska dagvattenutsläpp från området till ån jämfört med i dags-
läget.  
 
Från naturvårdssynpunkt bör Mölndalsån med omgivande trädbevuxna strandbrin-
kar bevaras som naturmark i ett framtida bostadsområde för att undvika negativ 
påverkan på naturmiljön. Befintliga stigar inom de trädbevuxna strandbrinkarna 
kan rustas upp men i övrigt bör naturmarken bevaras som den är och inte göras om 
till parkmark.  
 
Konsekvenserna av en bostadsutbyggnad bedöms som relativt små förutsatt att 
Mölndalsån med omgivande trädvegetation sparas som naturmark. En utbyggnad 
som inte tar hänsyn till naturmiljön skulle däremot medföra måttliga till stora kon-
sekvenser för naturmiljön.  
 

Förslag till åtgärder 
• Mölndalsån med omgivande trädbevuxna strandbrinkar bör bevaras som natur-

mark. 
• Aktuell ånsträckan bör fortsatt vara en öppen vattenväg och om möjligt kan den 

idag överbyggda delsträckan friläggas. 
• Om möjligt bör om möjligt åtminstone delar av de strandbrinkar som idag ut-

görs av hårdgjorda ytor omvandlas till grönstråk och parkmark. 
• Även den trädbevuxna sluttningen bör bevaras som naturmark. 
• Den igenvuxna trädgården och trädraden vid Nämndemansgatan bör bevaras 

men kan utnyttjas som parkmark. 
 
 

 
Norconsult AB 

 

Sara Rydbeck 
Sara.rydbeck@norconsult.com 
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Bilaga 1

FAKTARUTA

Skyddade arter

Rödlistade arter

Signalart

Indikatorart

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser för skyddade djur- och 
växtarter. Enligt förordningen är det bl a förbjudet att döda eller störa vissa 
djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga samt att skada eller 
förstöra dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta 
åtgärder som kan skada dessa arter och deras livshabitat krävs dispens från 
länsstyrelsen. Förordningen omfattar bl a samtliga arter som finns upptagna 
i EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv, men för alla arter gäller inte samma 
starka skydd. För vissa arter som omfattas av EU:s habitatdirektiv finns även 
ett krav att speciella bevarandeområden (dvs Natura 2000-områden) skall 
utses.
 

ArtDatabanken, som är en för Sveriges lantbruksuniversitet och Naturvårds-
verket gemensam enhet, har via olika flora- och faunavårdskommittéer 
angivit vilka svenska växt- och djurarter som bör klassas som hotade eller 
missgynnade (Gärdenfors 2005). Dessa arter kallas gemensamt för rödlis-
tade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer det system som Interna-
tionella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global rödlistning:

 
RE. Försvunnen (Regionally Extinct)
CR.  Akut hotad (Critically Endangered)
EN.  Starkt hotad (Endangered)
VU.  Sårbar (Vulnerable)
NT.  Missgynnad (Near Threatened)
DD. Kunskapsbrist (Data Deficient)

En art vars förekomst signalerar att miljön där den påträffats kan ha höga 
naturvärden kallas ibland signalart. En lista av signalarter har sammanställts 
av Skogsstyrel sen (Skogsstyrelsen 1994 & 2000), och dessa används som 
stöd vid inventering av nyckelbiotoper, dvs skogsmiljöer med höga naturvär-
den. Signalarterna omfattar kärlväxter, lavar, mossor och svampar eftersom 
dessa grupper lämpar sig bäst för inventering av nyckelbiotoper. De krav 
som en signalart skall uppfylla är enligt Skogsstyrelsen:

 - Någorlunda vanlig med en jämn utbredning så att arten ofta    
      finns där naturvärdet är högt.

 - Starkt knuten till skogsbiotoper med höga naturvärden. Arten      
      påträffas sällan där naturvärdet är lågt.

 - Lätt att upptäcka i fält.

 - Kan identifieras i fält. Saknar närstående förväxlingsbara 
      arter.

En indikatorart är en art som indikerar en speciell företeelse eller kvalitet i 
en miljö, vilket i sig inte behöver vara förknippat med höga naturvärden. De 
indikatorarter som tas upp i denna rapport är dock alla sådana som indi-
kerar naturvärden. Dessa typer av indikatorarter har alltså i princip samma 
betydelse som begreppet signalart. Eftersom vi har valt att använda samma 
begrepp som uppges i källmaterialen används båda begreppen i rapporten 
(se vidare Hallingbäck 1995 & 1996 och Hallingbäck & Aronsson 1998).

Bilaga 1



A.	 Områden	Av	nAtiOnellt	eller	internAtiOnellt	värde	för	nAturvården
Områden angivna som riksintresse för naturvården enligt beslut av Naturvårdsverket. Riksintressena behandlas i 3 kap 6 § 
miljöbalken (MB). Vissa områden är av nationellt och internationellt intresse som konventionsområde för våtmarker 
(CW-områden, Ramsarkonentionen) och/eller Natura 2000-områden enligt EU:s art- och habitatdirektiv respektive fågel-
direktiv.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ofta är stora kan dock graden av allvarlighet 
av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

B.	 regiOnAlt	värdefullA	nAturOmråden
Omfattar regionalt värdefulla områden enligt de länsvisa naturvårdsplaner som olika länsstyrelser eller kommunalförbund 
utarbetat. Grovt sett omfattas värdeklass 1-3. Vidare bör i de flesta fall områden enligt naturtypsinventeringar av 
ädellövskogar, ängs- och hagmarker, våtmarker och grusförekomster (grovt sett värdeklass 1-2) liksom områden med 
rödlistade djur- och växtarter, hotkategori CR, EN och VU ingå. Hela eller delar av områdena får anses vara ”ekologiskt 
särskilt känsliga områden” enligt MB. Områdena omfattas i stort av 3 kap 3 och 6 §§ MB.

Hänsyn vid exploatering
Ambitionen skall alltid vara att undvika ingrepp i områdena. Då områdena ibland är stora kan dock graden av allvarlig-
het av ett ingrepp variera beroende på vilket avsnitt som berörs och vilken karaktär verksamheten har.

C.	 Områden	med	större	lOkAlA	nAturvärden
Områden enligt kommunala naturvårdsprogram, områden enligt naturtypsinventeringar av ädellövskogar, ängs- och 
hagmarker, våtmarker m m (grovt sett värdeklass 3-4). Vidare ingår sådana arealmässigt mindre områden som kan klassas 
som nyckelbiotoper och sådana som hyser rödlistade djur och växter, hotkategori NT. Områdena kan tillhöra kategorin 
”ekologiskt särskilt känsliga områden” och omfattas då av 3 kap 3 § MB.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör undvikas.

d.	 övrigA	Områden	med	lOkAlA	nAturvärden
Omfattar områden med lokala naturvärden. Detta omfattar t ex restbiotoper i odlingslandskapet, skogsbestånd med 
intressanta karaktärer såsom större lövinslag, viss trädkontinuitet etc. I vissa fall kan områdena utgöra skyddszoner eller 
spridningszoner till värdefullare naturområden. Punktobjekt som äldre grova träd kan ingå liksom vissa vattenmiljöer och i 
övrigt intressanta naturtyper eller lokaler med mindre vanliga växter och djur som inte inryms under kategori A-C.
Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena bör så långt möjligt undvikas. I många fall bör det vara möjligt att spara områdena inom ramen 
för en exploatering eller verksamhet.

e.	 övrigA	nAturOmråden
Områden som inte innehåller några stora specifika naturvärden utöver de värden som vardagsnaturen i sig representerar. 
Den arealmässigt största delen av naturmarken i landskapet ingår i denna kategori. Mindre inslag av intressanta naturkvali-
teter kan dock finnas även här. Naturvärdena kan också öka med tiden.

Hänsyn vid exploatering
Ingrepp i områdena ger mindre allvarliga effekter från naturvårdssynpunkt så länge det inte rör sig om exploatering av 
omfattande ytor. En exploatering kan också begränsa den framtida potentialen hos ett områdes naturvärden. En avvägning 
får göras gentemot andra intressen.

värdepyramid	för	bedömning	av	naturvärden
Bilaga	2

A. Områden av nationellt eller inter-
 nationellt värde för naturvården  

  B. Regionalt värdefulla   
  områden    

    C.  Område med större  
     lokala naturvärden

      D. Övriga områden med
      lokala naturvärden        

       E.  Övriga naturområden
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Inledning 

Medins Havs och Vattenkonsulter har av MölnDala Fastighets AB fått i upp-

drag att göra bedömningar av detaljplanens eventuella inverkan på miljökvali-

tetsnormer MKN för aktuell vattenförekomst ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp 

till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

(Figur 1). 

Forsåkersområdet i Mölndals kommun ska bli en ny modern stadsdel där delar 

av gamla industribyggnader och kulturminnen integreras med ny arkitektur. 

Utvecklingen av Forsåkersområdet sker av MölnDala Fastighets AB och Möln-

dals Stad i ett konsortium med olika byggnadsbolag. 

Mark- och miljödomstolen gav 2019-04-26 sökanden tillstånd till vattenverk-

samhet i Forsåker bland annat för ombyggnad av dammar, befintlig betong-

åränna, befintliga erosionsskydd, anlägga ”vattenplats” och ny bro, samt utföra 

erforderliga anläggningsarbeten i berörda mark- och vattenområden. Biotop-

förbättrande åtgärder för fisk ska utföras, anläggningar förses med ålyngel-

ledare och erosionsskydd i möjligaste mån naturanpassas. 

______________________________________________________ 
Vattenförekomst: Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken 
EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

 

Figur 1. Vattenförekomstens sträckning är markerad i mörkblått (karta: Lantmäteriet) 
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Avgränsningar 

Allmänt 

De bedömningar som görs av MKN i detta PM utgörs av sådana kvalitetsfak-

torer som kan kopplas till den typ av påverkan som är aktuell för Mölndalsån i 

vattenförekomsten. Förutom de tre biologiska kvalitetsfaktorerna fisk, botten-

fauna och kiselalger som är centrala för bedömningar av ekologisk status be-

döms och diskuteras också kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd och kon-

nektivitet, eftersom vattenförekomsten är kraftigt fysiskt påverkad. Bedöm-

ningarna görs primärt av de nedre delarna av vattenförekomsten som hyser 

högre biologiska värden, där havsvandrande laxfisk förekommer, det vill säga 

från Kålleredsbäckens inflöde upp till den planerade diagonalbron (Figur 2). 

Den uppströmssträcka inom påverkansområdet, det vill säga från diagonalbron 

upp till Forsebron har inte förutsättningar att hysa fisk idag och inte heller efter 

genomförda åtgärder för vilka tillstånd erhållits. Den sträckan berörs inte mer i 

detta PM. 

Det blir i sammanhanget mindre meningsfullt att relatera till och jämföra med 

opåverkade referensförhållanden för de kvalitetsfaktorer och parametrar som 

bedöms. Bedömningarna tar i stället fokus på jämförelser med dagens förhål-

landen och sådana förhållanden som kan anses vara av stor vikt för vattenle-

vande organismer och därmed för att de biologiska kvalitetsfaktorerna ska 

kunna uppnå och varaktigt upprätthålla god status. Främst gäller detta för kva-

litetsfaktorn fisk i vattendrag. 

 

 

Figur 2. Nedre delen av vattenförekomsten där havsvandrande laxfisk förekommer är mar-
kerat som blå oval. 
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Geotekniska åtgärder 

Åtgärder har konstaterats vara nödvändiga för att säkra stabilitet och geotek-

niska förhållanden i aktuellt område, både väster och öster om ån (Bilaga 1). 

Det innebär att avschaktning av åkanter kommer att göras med upp till ungefär 

en och en halv meter och befintliga erosionsskydd renoveras och/eller under-

hålls. Åtgärderna medför att en del träd kommer att behöva tas bort, däribland 

några som bedömts vara skyddsvärda. Även nedtagning av mindre träd och sly 

har bedömts vara nödvändigt för att kunna genomföra de geotekniska åtgär-

derna. Dessa åtgärder kommer att genomföras oavsett vad som sker med områ-

det, det vill säga om det fortsätter att vara industriområde eller utvecklas till 

stadsdel. Bedömningar av MKN för de parametrar som berörs av ovanstående 

utgår därför från hur naturmiljöerna kring vattendraget kommer att se ut och 

fungera efter att de geotekniska åtgärderna utförts. 

 

Sanering av miljögifter 

Sanering av förorenad mark är en åtgärd som ska genomföras i området oavsett 

framtida markanvändning. Det finns stora behov i flera områden i anslutning 

till åns närområde. En del träd kommer att påverkas av saneringen. Sanering 

av miljögifter är givetvis i grunden en positiv åtgärd. Även här görs eventuella 

bedömningar av MKN på hur vattenanknuten naturmiljö kommer att se ut och 

fungera efter att saneringen utförts. 

 

Underlag och material 

För att göra bedömningar av detaljplanens eventuella påverkan på MKN har 

olika material erhållits från MölnDala Fastighets AB och underlagen gåtts ige-

nom: 

- Detalj- och strukturplaner 

- Systemhandling med åns lopp i planerad parkmiljö 

- Miljöteknisk undersökning av mark 

- Geotekniska stabiliseringsåtgärder 

- Dagvattenutredning 

- Pumpstationer och VA-ledningar 

Förutom underlag ovan har möten förekommit och muntlig information erhål-

lits.  Utredningsmaterial från Länsstyrelsen, Vattenmyndigheten och sökanden 

från tidigare vattenmål har också använts. 
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Planerade anläggningar 

Flera delar i detalj- och strukturplanen berör ån direkt eller indirekt, till exem-

pel bostadshus, vägar, broar med mera (Bilaga 1). Nedan beskrivs och kom-

menteras kortfattat sådana anläggningar. Geotekniska åtgärder och sanering av 

förorenad mark har nämnts i föregående kapitel och berörs inte i detta avsnitt. 

Kvarter 8 

Planerad markanvändning för kvarter 8 utgörs av bostäder. Kvarterets area är 

ca 4 000 m2. En mindre gata kommer att gå runt kvarteret. Kvarter 8 är beläget 

i den sydvästra delen av Forsåker och ån rinner här norr och väster om kvarte-

ret. Åns södra strandzon utefter kvarter 8 kommer att vara ca 7 meter bred och 

utgöras av träd och buskage. Åns östra strandzon utefter kvarteret kommer att 

vara ca 10–15 meter bred. 

Närmiljön – åparken 

Åparken är benämningen på marken kring Mölndalsån som planeras från dia-

gonalbron ner till områdets gräns i sydväst. Här eftersträvas lummiga miljöer 

med flerskiktig vegetation av befintliga träd som sparats och nyplanterade träd 

tillsammans med buskage. Parkens utseende har förändrats jämfört med tidi-

gare skisser, nu med större fokus på träd och buskage utefter ån. Strandzo-

nerna på åns båda sidor är i de flesta fall ungefär 10 meter breda eller mer. 

Skötselplan ska upprättas. 

Broar, gator och GC-vägar 

En ny bro anläggs på ny plats för gående och cyklister, belägen söder om Pri-

vatvägen. Längst ner i områdets sydvästra hörn kommer en GC-ramp att utgå 

från rondellen vid Forsåkersbron och sedan ha sin sträckning österut in i bo-

stadsområdet. Rampen löper söder om Mölndalsån, initialt ungefär 10 meter 

ovan marknivån. I övrigt används befintliga broars positioner. Förutom den 

större gatan som anläggs i förlängningen av diagonalbron används befintlig bro 

vid Privatvägen som GC-bro. GC-bron ansluter till gata som omger kvarter 8. 

Utefter ån planeras gång- och cykelvägar. Vägarna går i huvudsak inte närmare 

ån än 10 meter, med möjlighet att vid enstaka platser komma ner till vattnet. 

Kvarter 37 över ån 

Vid kvarter 37 längst ner i sydväst i anslutning till vägen som avgränsar Forså-

kerområdet i väster anläggs ett kvarter/hus ovanpå Mölndalsån. Bottenplattan 

har en bredd av cirka 20 meter, med en höjd väl ovanför åns högsta högvatten-

nivå. Pålning/grundläggning sker på ömse sidor av ån, utanför högsta hög-

vattenzonen. En ramp in till kvarter 37 från den planerade Forsåkerbron an-

läggs parallellt med fastighetens bottenplatta. Rampen är vid infarten till kvar-

ter 37 belägen på ca 10–12 meters höjd ovanför Mölndalsån.  
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Dagvatten, pumpstationer och VA-ledningar 

Dagvattenhantering inom allmän platsmark ska kännetecknas av fördröjning 

och rening nära källan, trög avledning samt samlad fördröjning och rening. 

Dagvattenhantering inom kvartersmark ska kännetecknas av ett lokalt omhän-

dertagande (LOD). Dagvattenutredningen som utförts visar att exploateringen 

av Forsåkerområdet kan ske utan någon påverkan av vattenkvaliteten i Möln-

dalsån (Structor 2018). 

Två pumpstationer för avlopp anläggs i områdets lågpunkter, på var sida av ån 

ungefär 120 meter nedströms diagonalbron. Stationerna är inte placerade i åns 

direkta närhet utan strax utanför de vegetationsklädda strandzonerna. 

 

Påverkan från anläggningar 

De naturvärden som finns i Mölndalsån i området utgörs bland annat av havs-

vandrande laxfisk. Smoltutsättning av lax av Säveåursprung gjordes i området 

av Papyrus och Stora Enso från år 1986 och flera år framåt och sedan dess har 

laxen varit ett bestående inslag i vattenmiljön. Undersökningar av bottenfauna 

har visat på hög status. Vattenkvalitén är god, med låga fosforhalter, hög alkali-

nitet och pH-värden nära det neutrala. Med tanke på den fysiska påverkan som 

präglar ån bedöms dess biologiska värden vara relativt stora. 

De anläggningar som planeras kan påverka vattenmiljön på flera sätt: 

- Förändringar av strandzonen och tillgång på vegetation 

- Minskad beskuggning 

- Störningar på framför allt havsvandrande laxfisk vid lek, uppväxt och migrat-

ion kopplat till urban miljö som vägar, broar och människors rörelse. 

- Förändrade vattenkemiska förhållanden 

Idag består aktuellt område utefter Mölndalsån till stor del av äldre industri-

mark, med öppna hårda ytor. Viss verksamhet förekommer strax norr om ån i 

form av containeruppställning och lagerverksamhet. Utefter ån, i strandzonen 

finns vegetation, främst träd, som i de flesta delar ger en god beskuggning och 

avgränsar och skyddar vattendraget från omgivningen. 

En helt ny stadsdel med mycket människor, vägar, cykel- och gångbanor, broar 

och bostadshus innebär att Forsåker blir ett område som starkt skiljer sig från 

dagens förhållanden. Det kan därmed finnas ökad risk för störningar på fram-

för allt havsvandrande laxfisk under lek- och uppväxttid. Helt avgörande för 

graden av uppkomna störningar är att ån inte exponeras för mycket, till exem-

pel genom anläggning av gångvägar utefter åkanterna mycket nära vattnet och 

avsaknad/brist på vegetationsklädda strandzoner. I detaljplanen för Forsåker 

beskrivs åns lopp genom en parkliknande miljö med flerskiktad vegetat-

ionsklädda strandzoner som på liknande sätt som idag skuggar och avgränsar 

ån. Eftersom ån därigenom uppnår viss avskildhet bedöms det inte som troligt 

att den urbana miljön medför allvarligare störningar på laxfisk. 
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Laxfiskens vandring från havet och upp i Mölndalsån till Forsåker sker idag 

förbi och genom ett stort antal onaturliga miljöer. Bland annat passeras ett 

stort antal broar, kulvertar i mycket urban miljö genom centrala delar av Göte-

borg och Mölndal. Även efter den stora rensningen av Mölndalsån år 2009 då 

44 000 kubikmeter muddermassor forslades bort och krökar jämnades ut hit-

tade laxen tillbaka till sina uppströms belägna lekområden De anläggningar 

som planeras i Forsåker i aktuellt område bedöms med stor sannolikhet inte 

utgöra hinder eller begränsningar för laxfiskens vandringar till och från lekom-

rådet. 

Försämrad vattenkvalitet i ån bedöms inte uppkomma i driftskede. Plan finns 

för dagvattenhantering som visar på oförändrad vattenkvalitet i ån. Sanering av 

förorenad mark ska utföras, vilket minskar risken för miljögifter i vattnet. 

 

Bedömningar av MKN 

Allmänt 

Nedan redovisas bedömningar och kommentarer av relevanta kvalitetsfaktorer 

för vattenförekomsten, i första hand berörs den del av vattenförekomsten som 

är belägen nedströms den planerade diagonalbron, dvs på den sträcka där lax-

fisk förekommer. Jämförelser görs främst med dagens förhållanden, bland an-

nat för att bedöma om försämring uppstår.  
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Övergripande klassning 

 
 

Biologiska kvalitetsfaktorer 

 

Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Ekologisk status

Miljökvalitetsnorm:

God ekologisk status 2021

måttlig måttlig

Vattenförekomsten klassas idag ha måttlig ekologisk status. Status 

för kvalitetsfaktorn fisk och vandringshinder/barriärer har varit 

utslagsgivande för bedömningen (VISS). Definitiva vandringshinder 

finns i vattenförekomsten och strandzonen är kraftigt påverkad 

(VISS). Planerade arbeten innehåller substratförbättrande åtgärder 

för laxfisk som betydligt ökar arealerna för lek- och 

uppväxtområden. Fiskvägar kommer att anläggas i den övre delen 

av vattenförekomsten. Åtgärderna medför att en urban miljö med 

bostadskvarter skapas i Forsåker, att jämföra med dagens 

industriområde. Sammantaget bedöms förutsättningar finnas för 

vattenförekomsten att uppnå god status för kvalitetsfaktorn "fisk" 

(se nedan) och då även för ekologisk status, eftersom de två andra 

biologiska kvalitetsfaktorerna kiselalger och bottenfauna redan 

uppvisar minst god respektive hög status. 

Tillkomst/härkomst naturlig naturlig Vattenförekomsten kommer fortsatt att klassas som naturlig.

Kemisk status
Förslag till miljökvalitetsnorm: 

God kemisk ytvattenstatus

uppnår ej god uppnår ej god

Föroreningar av bl.a. kvicksilver och PBDE medför generellt att 

Sveriges vattenförekomster inte uppnår god kemisk status. 

Förekomst av PBDE i vattenförekomsten berörs/påverkas inte av 

planerade arbeten. Enligt utförd modellering förbättras 

situationen något efter sanering av markområden vad gäller 

tillförsel av kvicksilver från området till ån jämfört med idag.

Kemisk status utan överallt 

överskridande ämnen
god god

Planerade arbeten kommer inte att tillföra kemiska substanser till 

vattenförekomsten. Efter sanering av förorenad mark bedöms 

förhållandena bli bättre med avseende på läckage av föroreningar 

till vattendraget.

Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Påväxt-kiselalger ej klassad god

Bedömning av status för kiselalger visar på minst god status. Det är 

framför allt näringsämnen (fosfor), tillgången på lättnedbrytbart 

organiskt material och surt vatten som utgör påverkansfaktorer 

för statusklassning av kiselalger. Dessa bedöms inte påverkas av 

planerade åtgärder. Ej heller förändrade förhållanden avseende 

flöden och vattenstånd som kan påverka kiselalgssamhället 

negativt bedöms uppkomma efter planerade åtgärder.
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Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 

 
  

Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Bottenfauna ej klassad hög

Bottenfaunan har klassats ha hög status baserat på ett flertal 

undersökningar. Det är framför allt tillgången på fosfor, samt 

rådande surhetstillstånd som påverkar de index som ligger till 

grund för klassning av bottenfauna i vattendrag. Tillgången på 

fosfor i vattenförekomsten bedöms inte påverkas av planerade 

åtgärder, ej heller förhållanden som bidrar till ökad försurning. 

Flödesförändringar samt andra förändringar av fysisk karaktär, 

t.ex. försämrat bottensubstrat, närområde och kantzoner som kan 

påverka bottenfaunasamhället negativt bedöms inte uppkomma 

efter genomförda åtgärder.

Fisk måttlig måttlig

Status för fisk i vattendrag beror i hög grad på förekomst av laxfisk. 

Idag förekommer havsvandrande lax och öring i de nedre delarna 

av vattenförekomsten och stationära öringbestånd i de övre. 

Planerade åtgärder bedöms inte försämra förutsättningarna för 

fiskfaunan i aktuell del av vattenförekomsten. 

Substratförbättrande åtgärder med utlägg av lekmaterial och block 

för att tillgodose behov av ståndplatser kommer att göras och en 

betydligt större areal för laxfisk att disponera erhålls. Den nya 

urbana miljö som uppkommer i Forsåker kan innebära ökad risk 

för störningar på fiskfaunan. Genom att tillse att vattendraget får 

en viss avskildhet, med vegetationsklädda strandzoner och gång- 

och cykelvägar på avstånd från stranden bedöms störningar kunna 

hållas nere. En ökad produktion av laxfisk bedöms vara möjlig, 

vilket medför större möjligheter att uppnå god status för fisk. En 

förbättrad längsgående konnektivitet uppkommer i Grevedämmet 

och Stensjöns utlopp . Detta är positivt för fiskfaunan och bidrar 

också till att kvalitetsfaktorn kan uppnå god status.

Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Konnektivitet i vattendrag dålig otillfredsst

Sammantaget bedöms kvalitetsfaktorn "konnektivitet i 

vattendrag" som otillfredsställande, eftersom definitiva 

vandringshinder finns i vattenförekomsten. Fiskvägar kommer 

dock att anläggas i vattenförekomstens övre delar inom ramen för 

annan miljödom, vilket bedöms medföra en förbättrad 

konnektivitet i vattenförekomsten som helhet och förbättrad 

status för den parametern, se nedan. 

Konnektivitet i uppströms och 

nedströms riktning i vattendrag
dålig otillfredsst

Fiskvägar anläggs i Stensjöns utlopp och vid Grevedämmet, vilket 

bedöms medföra en förbättrad konnektivitet i vattenförekomsten.

Konnektivitet i sidled till 

närområde och svämplan i 

vattendrag 

ej klassad otillfredsst

Planerade åtgärder bedöms inte innebära någon betydande ökad 

belastning på strandzonen som påverkar livsmiljöerna negativt för 

akvatiska organismer jämfört med idag.
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Vattenförekomst: ”Mölndalsån - Stensjöns utlopp till sammanflödet med Kålleredsbäcken”, EU ID: EU_CD: SE639863-127455 

Typ av klassning: Senaste Bedömning

klassning detaljplan

av VM

Datum: 2019-05-14 2019-06-25

Status Status Kommentar

Morfologiskt tillstånd i 

vattendrag
dålig otillfredsst

Kvalitetsfaktorn "morfologiskt tillstånd i vattendrag" klassas 

utifrån genomsnittlig status för åtta parametrar. De ingående 

parametrarna bedöms sammantaget inte beskriva förhållanden 

som påverkas av planerade åtgärder på ett sådant sätt att en 

försämring av bedömd status uppkommer. Den sammantagna 

bedömningen är att status för morfologiskt tillstånd idag är 

otillfredsställande och att den så kommer att vara efter 

genomförande av planerade åtgärder. Vattenmyndigheten har 

bedömt statusen idag som dålig.

Vattendragsfårans form ej klassad otillfredsst
Planerade åtgärder bedöms inte förändra vattendragsfårans form 

nämnvärt, speciellt inte sett till hela vattenförekomsten.

Vattendragsfårans planform ej klassad måttlig
Planerade åtgärder förändrar inte vattendragsfåran med avseende 

på planform.

Vattendragsfårans 

bottensubstrat
ej klassad otillfredsst

Planerade åtgärder bedöms inte förändra bottensubstratet 

nämnvärt sett till hela vattenförekomsten. De förändringar som 

sker nedströms diagonalbron utgörs av substratförbättrande 

åtgärder och kan bedömas som positiva förändringar.

Död ved i vattendrag ej klassad dålig
Det finns mycket sparsamt med död ved i vattenförekomsten idag. 

Planerade åtgärder bedöms inte påverka mängden död ved.

Strukturer i vattendraget ej klassad otillfredsst

Planerade åtgärder bedöms inte påverka strukturer i 

vattenförekomsten negativt. Utläggning av större block i 

vattendraget kan här ses som ett positivt tillskott.

Vattendragsfårans kanter ej klassad dålig

Vattenförekomstens kanter är genomgående kraftigt påverkade. 

Planerade åtgärder bedöms inte försämra vattendragsfårans 

kanter. De geotekniska åtgärderna kommer att genomföras av 

stabilitetsskäl oavsett detaljplanens genomförande.

Vattendragets närområde dålig dålig

Stora delar av närmiljön idag utgörs av industrier, anlagda vägar 

och ytor. Endast små områden i vattenförekomstens översta delar 

kan möjligtvis undantas. Planerade arbeten innebär att en urban 

närmiljö skapas i aktuell del av vattenförekomsten. Jämfört med 

dagens industriområde och närområdets funktion bedöms inte 

skillnaden vara stor. Strandzonen kommer liksom idag att bestå av 

flerskiktad vegetation.

Svämplanets strukturer och 

funktion i vattendrag
dålig dålig

De naturliga geologiska förutsättningarna för aktiva svämplan är 

numera mycket begränsade i vattenförekomsten. Det är endast 

längs flackare partier i den övre delen, t.ex. i Stensjöns utlopp och i 

nedre delen av norra grenen i Grevedämmet där svämplanen 

bedöms ha en aktiv funktion. De branta och höga stränderna i 

aktuellt område medför således att ån inte längre kan 

översvämma de tidigare svämplanen. Planerade arbeten omfattar 

inte åtgärder som förändrar svämplanets struktur och funktion i 

vattenförekomsten och parametern bedöms därför inte påverkas 

av föreslagna åtgärder.
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Samlad bedömning 

Genomförande av detaljplan (DP1) i Forsåker innebär att området kommer att 

förvandlas från ett industriområde till en modern urban stadsdel. Det medför 

att mycket fler människor kommer att röra sig i området bland bostadshus/fas-

tigheter, på vägar, broar, cykel- och gångbanor. 

För vattenmiljön bedöms störningar från omgivningen vara den viktigaste ty-

pen av påverkan att ta upp, framför allt för den nedre delen av området där 

havsvandrande laxfisk förekommer. Förekomsten av laxfisk är en mycket viktig 

faktor för att vattenförekomsten ska kunna uppnå god ekologisk status. 

Helt avgörande för graden av uppkomna störningar är att ån inte exponeras för 

mycket, till exempel genom anläggning av gångvägar med gatuljus utefter 

åkanterna mycket nära vattnet och avsaknad/brist på vegetationsklädda 

strandzoner. 

I detaljplanen för Forsåker beskrivs åns lopp genom en parkliknande miljö med 

flerskiktade vegetationsklädda strandzoner som på liknande sätt som idag 

skuggar och avgränsar ån. Eftersom ån därigenom uppnår viss avskildhet be-

döms det inte som troligt att den urbana miljön medför allvarligare störningar 

på förekomsten av laxfisk. 

De vattenkemiska förhållandena i Mölndalsån bedöms inte förändras och en 

fortsatt god vattenkvalitet kommer att kunna upprätthållas. 

Genomgång av relevanta kvalitetsfaktorer har gjorts. Bedömningarna för de bi-

ologiska kvalitetsfaktorerna bottenfauna och kiselalger visar att god eller hög 

status fortsatt uppnås. För fisk bedöms möjligheterna att uppnå god status som 

goda, inte minst efter genomförandet av de substratförbättrande åtgärder som 

tillgodoser större lek- och uppväxtområden för laxfisk. 

Konnektiviteten i vattenförekomsten ökar då fiskvägar anläggs i de övre de-

larna, vid Stensjön och Grevedämmet enligt annan miljödom. 

Kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd med åtta parametrar bedöms inte påtag-

ligt förändras, då de allra flesta parametrar inte berörs av planerade arbeten. 

Kvalitetsfaktorn bedöms som fortsatt otillfredsställande. I VISS anges status 

för morfologiskt tillstånd som dålig. 
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Bilaga 1 Strukturplan och plan för geotekniska åtgärder 
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