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1 Bakgrund 
Mölndals stad planerar utbyggnad av bostäder i området Heljered sydväst om  
Kållered. Ett PM togs fram 2011 för beskrivning av de naturmiljökonsekvenser som be-
döms uppstå i området (Norconsult AB 2011), vilket uppdaterades år 2016 med fokus på 
konsekvensbeskrivningarna. Materialet redovisas också mer samlat genom att relevanta 
delar av tidigare framtaget material inarbetats i PM:et. En kompletterande fältkontroll av 
några biotopskyddade diken som kommer att bli föremål för en dispensansökan angående 
biotopskyddet gjordes i juni 2016. I övrigt har inga nya fältinventeringar gjorts, utan sam-
manställningen bygger på befintligt framtaget material. I den föreliggande versionen som 
uppdaterades i juni 2020 har PM:et kompletterats med en analys av ekosystemtjänster. 
Sammanställningen har gjorts av Norconsult AB, på uppdrag av HB Kålleredsfastigheter. 
 

Figur 1. Översiktskarta med aktuellt område markerat (Lantmäteriet) 
 
Den föreslagna utbyggnaden i etapp 2 innebär utbyggnad av bostäder i enlighet med det 
förslag som redovisas i bilaga 1.  
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2 Naturvärden 

2.1 Allmänt om naturförhållandena 

Utbyggnadsområdet omfattar den uppodlade dalgången i Heljered där Hedbäcken slingrar 
sig fram i dalgångens mitt. På höjdområdena söder respektive norr om dalgången vidtar 
löv- och blandskogsområden. På de högsta punkterna i söder dominerar hällmarksområ-
den, vilka är på väg att växa igen med enbuskar, tall och björk m m. Hedbäcken omges i 
den östra delen av dalgången mest av enstaka lövträd, främst klibbal. I den västra delen är 
lövskogszonen bredare och längst i väster finns en mer uttalad ravinbildning med betade 
ravinslänter. Bäcken har ett slingrande lopp och har alltså inte som så många andra vat-
tendrag i jordbrukslandskapet blivit omgrävd till ett rakt dike. 
 
De uppodlade markerna består till största delen av åkermark, vall eller kulturbetesmarker, 
varav flera idag saknar hävd och är på väg att växa igen. Naturliga betesmarker förekom-
mer inte inom de delar som här berörs. Jordbruksmarken innehåller relativt gott om land-
skapselement i form av främst öppna diken och stenmurar vilka också kan gynna olika 
ekosystemtjänster (se särskild rubrik 2.7 Ekosystemtjänster). 
 
Utbyggnadsområdet gränsar i söder till naturreservatet och Natura 2000-området Sand-
sjöbacka (se särskild rubrik nedan). Vidare finns några dokumenterade lövskogsområden i 
direkt närhet till utbyggnadsområdet. Lövskogarna är dokumenterade i länsstyrelsens 
lövskogsinventering och i kommunens uppdatering av naturvårdsplanen (Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2015, Mölndals kommun 2015). En av lövskogarna omfattar bland annat 
Ekensås i öster. Området har efter bebyggelseexploatering under senare år påverkats av 
ingrepp i sin västligaste del. Tre andra mindre lövskogsbestånd med varierande ädellövin-
slag är belägna direkt söder om utbyggnadsområdet. Strax norr om området finns ytterli-
gare en ekdominerad lövskog. I kommunens uppdaterade naturvårdsplan är lövskogsbe-
stånden i söder redovisade som ett område med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Ek-
skogen norr om utbyggnadsområdet är bedömd till klass 3 (påtagligt naturvärde). 
 
De beskrivna lövskogarna söder om utbyggnadsområdet finns också beskrivna som ett 
sammanhängande område, Ekensås/Bratterås, i Göteborgs Ornitologiska Förenings sam-
manställning av värdefulla häckfågelområden i Mölndals kommun (Göteborgs Ornitolo-
giska Förening 2010). Skogen är varierad och innehåller många småbiotoper av värde för 
fågellivet. 
 

2.2 Hedbäcken 

Hedbäcken utgör en del av Kålleredsbäckens vattensystem. Ävabäcken är också ett namn 
som förekommer i äldre underlag. Hedbäcken fungerar som ett reproduktionsområde för 
öring, vilket ett elfiske utfört i juni 2016 visar (se bilaga 2). Vid elfisket fångades ganska rik-
ligt med såväl årsungar av öring som äldre öringar, vilket visar att den berörda bäck-
sträckan används som uppväxtområde för öring. Det kan röra sig om både havsvandrande 
öring och strömstationär öring. Den berörda sträckan bedöms i någon utsträckning kunna 
användas som lekområde, men på grund av att partierna med strömmande vatten med 
grusig botten är ganska begränsade, är det troligt att sträckan har större betydelse som 
uppväxtområde för öring. Enligt den bäckinventering som utfördes av kommunen 2006 
(Mölndals kommun 2006) förekommer det vissa partier med strömmande vatten och gru-
sig-stenig botten uppströms det aktuella utbyggnadsområdet. Eventuellt används dessa 
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som lekområden. I Kålleredsbäcken längre nedströms (vid lokal nära Åbromotet) har både 
lax och öring konstaterats i samband med elfisken, senast 2013 (www.slu.se/elfiskeregist-
ret). Elfiske har tidigare utförts i Hedbäcken 2006, men gav då endast småspigg (Per-Erik 
Jacobsen, Sportfiskarna, muntl.). 
 

2.3 Natura 2000-området Sandsjöbacka 

En bevarandeplan för Natura 2000-området och naturreservatet Sandsjöbacka fastställdes 
av länsstyrelsen 2005 (Länsstyrelsen Västra Götaland 2005). Området vidtar cirka 150-200 
meter söder om utbyggnadsområdet. Det utgör ett Natura 2000-område enligt EU:s fågel-
direktiv. Huvudsyftet med området är att bevara värdena för de utpekade fågelarterna 
sångsvan, bivråk, nattskärra, spillkråka, trädlärka och orre. 
 

2.4 Artportalen 

I artrapporteringssystemet Artportalen (Artportalen, 2020) finns några artuppgifter av in-
tresse från området eller områdets utkant. Buskskvätta, rödlistad i kategori NT (nära ho-
tad), noterades revirhävdande vid Hedbäcken 2012, och björktrast (NT) noterades i 
samma område som födosökande år 2017. Från samma år finns uppgift om växten äppel-
mynta Mentha x rotundifolia i Heljereds by, norr om Heljeredsvägen. Växten är ursprungli-
gen odlad och uppträder sällsynt förvildad. Från 2014 finns uppgift om ett relativt stort be-
stånd av grönfibbla Crepis capillaris längs gång- och cykelvägen vid Ekenleden. Arten är 
sällsynt i regionen. 
 

2.5 Bedömning av naturvärden 

En bedömning av naturvärdena i området enligt en värdepyramid gjordes av Norconsult 
AB (dåvarande GF Konsult AB) för planprogrammet år 2000. Sedan dess har exploate-
ringen skett främst i sydöstra delen av området. Objekten med de största naturvärdena 
såsom lövskogarna, dalgången samt biotopskyddade objekt bedöms att inte ha påverkats 
på ett betydande sätt. Det kan även nämnas att det rekommenderades att en komplette-
rande fältinventering skulle göras av två betesmarker inom området. Denna utfördes 
också under år 2000, men föranledde ingen ändrad bedömning av naturvärdena enligt 
värdepyramiden. 
Sandsjöbackaområdet som vidtar söder om utbyggnadsområdet bedöms enligt den högsta 
värdekategorin (A) i sin egenskap av Natura 2000-område, se figur 2. Inom själva utbygg-
nadsområdet finns inget område som bedömts vara av nationellt eller regionalt intresse. 
Hela dalgången har dock bedömts vara av större lokalt naturvärde enligt kategori C. Inom 
kommunen är skogsmarken rikt företrädd och små jordbruksområden utgör då värdefulla 
inslag av betydelse för den biologiska mångfalden eftersom jordbruksområdena rymmer 
en helt annan typ av flora och fauna än skogsmarken. I Heljered har jordbruksmarken rela-
tivt stort inslag av olika landskapselement i form av slingrande vattendrag, öppna diken, 
stenmurar med mera, vilket bidrar till ett högt naturvärde. Den öringförande Hedbäcken 
är ett särskilt värdefullt delområde i dalgången. Som områden med större lokala naturvär-
den bedöms även de dokumenterade lövskogsområden vilka gränsar till utbyggnadsområ-
det, främst mot söder. 
 



 

Uppdaterad 2020-09-10 
Heljered, etapp 2 
Bedömning av naturmiljökonsekvenser  

 

7 (29) 

 

2.6 Biotopskydd 

Generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken gäller för vissa landskapselement i 
jordbrukslandskapet. I det aktuella området bedöms biotopskydd gälla för öppna diken, 
stenmurar och en naturlig bäckfåra. Några tidigare biotopskyddade objekt bedöms nu ha 
utgått på grund av bebyggelseexploatering under senare år eller på grund av att omgi-
vande mark vuxit igen så pass att den inte längre kan bedömas som jordbruksmark (se fi-
gur 3). 
 
 

 
Figur 2. Bedömda naturvärden i Heljered 
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Figur 3. Bedömda biotopskydd inom planområdet 

 
 
 



 

Uppdaterad 2020-09-10 
Heljered, etapp 2 
Bedömning av naturmiljökonsekvenser  

 

9 (29) 

 

2.7 Ekosystemtjänster 

Inom ramen för det pågående planarbetet har Norconsult AB även fått i uppdrag att in-
ventera och kartlägga befintliga ekosystemtjänster, samt att analysera var det finns pot-
ential för stärkande och nyskapande av ekosystemtjänster i planområdet. Syftet med ana-
lysen är att tillföra ett ekosystemtjänstperspektiv till arbetet med detaljplanen.  
 

2.7.1 Vad är ekosystemtjänster 
 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster i naturens ekosystem som på något sätt 
gynnar oss människor och därmed även gyn-
nar samhället i stort. Det är helt enkelt alla 
tjänster som vi får gratis från naturen och som 
vi behöver för vårt välbefinnande och vår 
överlevnad. Ett väl fungerande ekosystem 
med träds grönska, pollinerande bin, kvitt-
rande fåglar och rofyllda strövområden i vårt 
närområde bidrar till människans välbefin-
nande. Trots detta tar vi ofta naturens bidrag för givet och hänsyn tas sällan till eko-
systemtjänster i planprocesser och avgörande beslut.  
 
Alla ekosystemtjänster hänger ihop och är på något sätt beroende av varandra, men ofta 
delas de in i de fyra kategorierna stödjande, reglerande, försörjande och kulturella tjänster 
(se figur 4):   
 

 
Figur 4. Ekosystemtjänster indelade enligt Naturvårdsverkets definition av stödjande (grön), regle-
rande (blå), försörjande (brun) och kulturella (orange) ekosystemtjänster. Ikoner: Boverket/New Di-
vision. 

 
 

Ekosystemtjänster är ekosy-
stemens direkta eller indirekta 
bidrag till människors välfärd. 
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2.7.2 Metodbeskrivning  
 
Metoden för ekosystemtjänstanalysen är baserad på den tre-stegs metod som beskrivs av 
c/o Citys ”Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning”: identifiera, bedöma och 
verkställa (2014) och Boverkets vägledning om arbete om ekosystemtjänster i den byggda 
miljön (2019). Inom ramen för föreliggande analys identifierades och bedömdes befintliga 
ekosytemtjänster. Att verkställa och integrera ekosystemtjänster i planprocessen behöver 
göras av kommunen och byggherren, inom analysen ges dock förslag till åtgärder för att 
verkställa och integrera ekosystemtjänster i den nya detaljplanen och enligt situationspla-
nen (se avsnitt 4). Området som analyserades omfattar ungefär 16 hektar och motsvarar 
planområdet för detaljplanen Heljered etapp 2 (se figur 5).  
 
 

 
Figur 5. Planområde för Heljered etapp 2. Gränsen för planområdet definierar även utredningsom-
råde för ekosystemtjänstanalysen.  

Kartläggningen och analysen av ekosystemtjänster gjordes i tre moment:  
1) avgränsning och kartering av befintliga ekosystemtjänster genom GIS-analys av befint-
ligt material (bl a Lantmäteriet, Länsstyrelsen Västra Götaland, VISS, situationsplan),  
2) analys och bedömning av planen och dess påverkan på ekosystemtjänster, och  
3) syntesanalys och sammanställning i kartor och text av valda ekosystemtjänster där be-
fintliga värden och brister framgår (framförallt i avsnitt 2.7.3) samt konsekvenser och ut-
vecklingspotential beskrivs (avsnitt 3.6 och 4).  
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2.7.3 Stödjande ekosystemtjänster 
Stödjande ekosystemtjänster är de tjänster som behövs för att de övriga tre grupperna av 
ekosystemtjänster ska fungera. Ekosystemtjänsterna i denna kategori behövs för att upp-
rätthålla robusta ekosystem som kan producera andra ekosystemtjänster. Biologisk mång-
fald, ekologiskt samspel och livsmiljöer är en förutsättning för att växt- och djurarter ska 
kunna bidra med bland annat pollinering, råvaruförsörjning och naturupplevelser. På 
samma sätt är naturliga kretslopp en förutsättning för vattenrening, och jordmånsbild-
ning en förutsättning för matproduktion.  
I planområdet för Heljered etapp 2 har tre ekosystemtjänster identifierats som bedöms 
vara av större betydelse i området, dessa är; biologisk mångfald, ekologiskt samspel, och 
livsmiljöer.  
 

 
 
Stora delar av planområdet omfattas av jordbruksmark som i nuläget används som vall, 
träda eller kulturbetesmarker. En del landskapselement såsom öppna diken och stenmurar 
förekommer på jordbruksmarken inom eller strax intill området. Dessa är viktiga element 
för ekosystemtjänsterna biologisk mångfald och livsmiljöer eftersom de skapar variation i 
landskapet och utgör viktiga livs- och födosöksmiljöer för växt- och djurarter, framförallt i 
områden som ligger nära bebyggda ytor och tätorter. Dessutom kan de fungera som sprid-
ningsvägar vilket gynnar ekologiskt samspel i ekosystemet. Även mindre lövträd kan fun-
gera som stepping stones och främja spridning av lövträdsberoende arter.  
 
Hedbäcken, som utgör en del av Kålleredsbäckens vattensystem, är inte rätad utan har ett 
slingrande lopp vilket är idag mycket ovanligt för ett vattendrag i jordbrukslandskapet och 
mycket positivt för den biologiska mångfalden samt vattenhållande förmågan. Hedbäcken 
bidrar också till ekosystemtjänsten livsmiljöer eftersom öring använder den för reprodukt-
ion. I östra delen omges bäcken mest av enstaka lövträd, främst klibbal. I västra delen av 
dalgången är lövskogszonen bredare. 
Norr samt söder om området förekommer lövskogsområden som är dokumenterade i 
länsstyrelsens lövskogsinventering (Länsstyrelsen Västra Götaland 2014). Skogsområdena i 
söder innehåller många småbiotoper som är värdefulla för fågellivet och några rödlistade 
arter har rapporterats från området (se även avsnitt 2.4 om artportalens rapporteringar). 
Söder om planområdet finns Natura 2000-området Sandsjöbacka (Natura 2000-område 
enligt EU:s fågeldirektiv) som även är ett naturreservat och bidrar till goda livsmiljöer för 
en mångfald av arter (se figur 6 för en sammanfattande presentation av befintliga stöd-
jande ekosystemtjänster). 
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Figur 6. Befintliga områden som tillhandahåller stödjande ekosystemtjänster 

  

2.7.4 Reglerande ekosystemtjänster 
 
Reglerande ekosystemtjänster är processer som ständigt sker i naturen. Dessa eko-
systemtjänster bidrar med viktiga tjänster som vi ofta inte kan se med blotta ögat, men 
som är mycket viktiga för vår fortlevnad. Här ingår tjänsterna rening av luft och vatten 
som växtlighet och jordlager bidrar med, samt skydd mot erosion och extremväder som 
grönområden erbjuder. Grönområden bidrar också med reglering av lokalklimat vilket gör 
att vår närmiljö blir svalare vid värmeböljor. Växter och jordlager kan dessutom bidra med 
reglering av buller och på så sätt minska störningar i vår vardag. En klassisk ekosystem-
tjänst som ingår i denna kategori är pollinering genom insekter, vilken är en förutsättning 
för vår matproduktion. Reglering av skadedjur och skadeväxter är en annan tjänst som 
ingår här men som inte studeras i detalj eftersom det hänger ihop med biologisk mångfald 
- vilket också har betydelse för vår matproduktion (läs mer om biologisk mångfald och livs-
miljöer i avsnitt 2.7.3). Alla ekosystemtjänster inom denna kategori bedöms vara relevanta 
för planområdet och ingår därför i analysen. 
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Vatten- och klimatreglering har fått stor betydelse i den moderna stadsutvecklingen med 
tanke på de pågående klimatförändringarna som orsakar fler värmeböljor, torka och andra 
extremväder.  Våtmarker och grönområden, även åkermark med vall eller träda, fördröjer, 
filtrerar och renar vatten från föroreningar samt förebygger översvämningar, erosion och 
torka. Därför har alla gröna ytor som är inte hårdgjorda och är bevuxna med någon form 
av vegetation ett visst värde för dessa tjänster. I planområdet berörs därmed nästan hela 
området, med undantag för vägytor, byggnader och andra hårdgjorda ytor. Nyttan av eko-
systemtjänsterna bedöms vara högre i områden med uppvuxen vegetation och i större, 
mer sammanhängande områden. Områden längs Hedbäcken och längs de befintliga di-
kena i jordbrukslandskapet är framförallt viktiga för fördröjning av vatten med tanke på 
maximalt vattenflöde under extremväder. I figur 7 syns en bild från den VA-, dagvatten- 
och skyfallsutredning som har gjorts för området där maximalt vattenflöde under skyfall 
situationen framgår (Norconsult, 2020). 

Figur 7: Resultaten från skyfallsutredningen Heljered visar att områdena omkring dikena och Hed-
bäcken har betydelse för ekosystemtjänsten vattenreglering (källa Norconsult 2020, VA-, dagvatten, 
skyfallsutredning Heljered, bilaga 4D) 

 
Reglering av lokalklimat syftar på ekosystemtjänster som skapar ett gynnsammare klimat i 
vår närmiljö. Sådana ekosystemtjänster är i hög grad knutna till skogar och större träd, 
men även till annan grönska, som bidrar till ett mikroklimat närmast bostäder med jäm-
nare temperatur, ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd. All skog har ett basvärde vad 
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gäller att skapa ett gynnsamt lokalklimat. Nyttan hos ekosystemtjänsten är dock extra hög 
i bostadsnära skogsområden (figur 8). Planområdet är generellt fattigt på såväl träd som 
vattenmiljöer, vilket är typiskt för jordbrukslandskapet som ofta utgör ett bristområde vad 
gäller klimatreglerande ekosystemtjänster. Högre vegetation runt fastigheten Heljered 
1:10, i villaträdgården till fastighet 1:11 och längs Hedbäcken bidrar dock i mindre omfatt-
ning till reglering av lokalklimat i den mån att vegetationen bidrar till ett mikroklimat 
närmast bostäderna med jämnare temperatur, ökad luftfuktighet, skugga och vindskydd. 
 
Minst 75 % av alla blommande odlade och vilda växtarter är helt eller delvis beroende av 
insektspollinering, exempel på sådana grödor är jordgubbar, äpplen och raps. Honungsbin 
ansågs länge vara de viktigaste pollinatörerna för grödor. Forskning har dock visat att vilda 
pollinatörer, såsom solitära bin, humlor och blomflugor, bidrar mycket mer till polline-
ringen av grödor än vad man tidigare trodde. En rik biologisk mångfald kan bidra till att det 
finns flera arter som pollinerar och sannolikheten att alla arter drabbas samtidigt av till ex-
empel sjukdomar och parasiter minskar. Som lämpliga livsmiljöer för vilda bin räknas na-
turområden med höga naturvärden, artrika, blommande vägkanter, skogsområden med 
död ved som erbjuder boplatser, och sandiga habitat. Enligt Länsstyrelsens GIS-lager för 
sandig mark (Länsstyrelsen, 2020) bedöms det finnas stor potential för att arbeta vidare 
med att förstärka miljöerna för sandgynnade arter, där bland annat pollinatörer ingår i 
området. I nuläget finns det några blommande miljöer av trivialflora i området utan höga 
naturvärde, som till exempel längs vägkanter, diken och längs bäcken som kan tillhanda-
hålla förutsättningar för ekosystemtjänst pollinering; bättre förutsättningar för boplatser 
för vilda bin finns längre söderut mot naturreservat och Natura 2000-området. Därför be-
döms området i nuläget bidra bara med en viss nytta till ekosystemtjänsten pollinering 
men utvecklingspotential finns (se figur 8 för en sammanställande presentation av befint-
liga reglerande ekosystemtjänster i området).  
 

Figur 8. Befintliga områden som tillhandahåller reglerande ekosystemtjänster.  
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2.7.5 Kulturella ekosystemtjänster 
 
Kulturella ekosystemtjänster är sådana som bidrar till vår fysiska och mentala hälsa, och 
som ger oss olika former av upplevelser och möjliggör sociala interaktioner. Många män-
niskor tycker om att vistas i naturen på sin fritid, och vi tänker ofta inte på att vi utnyttjar 
en ekosystemtjänst när vi vandrar i skogen, tittar på fåglar eller vilar i skuggan av ett träd. 
Forskning visar också att naturområden bidrar med olika hälsofördelar såsom sänkta 
stressnivåer och förbättrad motorik hos barn. Kulturella ekosystemtjänster kan vara kopp-
lade till kunskap och naturpedagogik. Att vistas i naturen kan ge en bättre förståelse för 
de ekologiska processerna och ekosystemets betydelse. Genom att bättre förstå de natur-
liga processerna bakom till exempel matproduktion, vattenrening och pollinering kan 
människor bli bättre på att vårda och skydda naturen. Grönska och natur kan även ge upp-
hov till kulturella ekosystemtjänster i form av symbolik och andlighet. Det handlar om hur 
naturen och specifika platser kan ha betydelse för olika religioner och kulturer. Naturmil-
jöer kan vara värdefulla som kulturarv då de berättar om platsens historia och kan bidra 
till områdets identitet (Boverket, 2019c). I planområdet bedöms alla fem vedertagna eko-
systemtjänster i denna kategori spela en viktig roll. För vissa tjänster råder dock en del 
brister, som delvis kan förbättras av ett genomförande av planen. 
 
 
 

 
 
Merparten av planområdet utgörs av jordbruksmark som bara delvis är möjlig att vistas 
inom. Ett antal mindre vägar inom planområdet ger dock möjligheten att röra sig längs åk-
rarna och kan bidra till ekosystemtjänsten fysisk hälsa, dock finns idag inga gångstigar el-
ler cykelvägar inom området enligt Lantmäteriets terrängkarta. Ett antal trädbeklädda par-
tier förekommer i den centrala delen av planområdet samt längs Hedbäcken och större 
skogsområden förekommer i södra delen samt strax norr om planområdet. I söder, cirka 
200 meter från planområdet, finns naturreservatet Sandsjöbacka samt Sandsjöbacka Na-
tura 2000-område som är lättillgängliga och innehåller ett antal gångstigar. Dessa områ-
den ingår även i ett riksintresseområde för friluftsliv. Cirka 200 meter norr om planområ-
det finns ett lövskogsområde som är dokumenterat i länsstyrelsens lövskogsinventering. 
Enligt Lantmäteriets terrängkarta finns det ej några gångstigar i skogen.   
 
Naturområden med höga naturvärden och områden som bedöms vara särskilt värdefulla 
för mentalt välbefinnande förekommer både söder och norr om planområdet. Söder om 
finns till exempel naturreservatet och Natura 2000-området, och norr om finns lövskogs-
områden) (se även avsnitt 2.3 för beskrivning av värdefulla naturområden). Skogarna an-
ses även vara lämpliga områden för fågelskådning och för att uppleva fågelsång och till-
handahåller därmed även värdefulla områden för ekosystemtjänsten kunskap och inspi-
ration; alla dessa områden ligger dock utanför planområdet. Inom själva planområdet, 
väster om Sanders väg, finns ett mindre område som kan bidra till en naturkänsla. Själva 
planområdet samt kringliggande områden, inklusive naturområden som beskrivs ovan, är 
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påverkade av både väg- och tågbuller enligt Länsstyrelsens kartering. Detta minskar möj-
ligheterna att uppleva tysta områden med naturljud. Hedbäckens dalgång hyser också 
högre naturvärden som kan främja mentalt välbefinnande. Dock, vilket redan nämnts 
ovan, är dalgången relativt otillgänglig på grund av kringliggande åkermark och ett genom-
förande av planen skulle kunna förbättra tillgängligheten (se avsnitt 3.6). 
Inom planområdet förekommer två fornlämningar och två övriga kulturhistoriska läm-
ningar. Dessa utgörs av en boplats samt en fyndplats (för en flintyxa) i västra delen av om-
rådet, en bostadsplats i den centrala delen av området och en fyndplats i sydvästra hörnet 
av planområdet. Lämningarna är dock inte synliga och troligtvis är deras värde från ett kul-
turarvs- och identitetsperspektiv begränsat. Fornlämningar utgör ingen ekosystemtjänst i 
sig, men de kan bidra till och förstärka känslan av kulturarv och identitet, vilket utgör en 
ekosystemtjänst (se figur 9 för en sammanställande presentation av befintliga kulturella 
ekosystemtjänster i området).  
 
 

 
Figur 9. Befintliga områden som bidrar till kulturella ekosystemtjänster. 
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2.7.6 Försörjande ekosystemtjänster 
 
De försörjande ekosystemtjänsterna är sådant som vi människor har en direkt 
nytta av och ofta sådant som vi använder i vår vardag. Här ingår exempelvis 
matförsörjning och vattenförsörjning, vilket är en förutsättning för vår överlev-
nad. Här ingår även den energi vi utvinner från bland annat vind och vatten, 
samt de råvaror vi får från skog och mark.  
 
De försörjande ekosystemtjänsterna i planområdet är inte särskilt välutvecklade eftersom 
området inte använts till utvinning av energi eller andra råvaror och ingen grundvattenfö-
rekomst finns i trakten. Det finns dock potential för ekosystemtjänsten matförsörjning 
inom planområdet. Största delen av planområdet utgörs av jordbruksmark (se figur 10 och 
åkermarken klassificerades enligt Lantbruksstyrelsens till klass 3 till 4 (se figur 12). Grade-
ringen av åkermarken publicerades av Lantbruksstyrelsen 1971 och var tänkt att användas 
för att underlätta avvägningarna mellan exploateringsintressen och intresset att bevara 
möjligheten till jordbruksproduktion. Ju högre klassning, desto tyngre skulle jordbruksmar-
ken väga och här utgick Lantbruksstyrelsen från markens ekonomiska avkastning (Länssty-
relsen, Skåne 2015). Graderingen har dock upptäckt uppvisa en del brister och därför pre-
senteras den här bara för en grov uppskattning. Jordbruksverket anser inte att man inte 
bör använda den längre. Idag bedöms all jordbruksmark vara av nationellt intresse. 
En analys av äldre kartor av området tydliggör dock att markanvändningen över tiden har 
förändrats från brukad åkermark till vallodling eller träda. Idag bidrar alltså marken inte till 
matförsörjningen direkt, eftersom inga grödor, spannmål eller frukt odlas. Den bidrar dock 
indirekt till matförsörjningen genom att vall kan användas som foder till djur inom lantbru-
ket. Dessutom skulle det vara möjligt att återställa marken så att den kan användas till od-
ling igen skulle detta vara nödvändigt vid till exempel en krissituation eller liknande. 
 

 
Figur 10. Befintliga områden som bidrar till försörjande ekosystemtjänster 
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Figur 11. Klassificering av åkermark i 
Sverige enligt lantbruksstyrelsens indel-
ning från 1971 

 
 

3 Naturmiljökonsekvenser 

3.1 Dalgången 

Den föreslagna utbyggnaden innebär att några ingrepp i de högsta naturvärdeskategori-
erna inte kommer att ske. Däremot är utbyggnaden ett betydande ingrepp i närheten av 
dalgången, som i sin helhet är bedömd som ett område med större lokala naturvärden. 
Byggnaderna kommer till största delen att ta i anspråk åkermarker eller igenväxande 
före detta åkermarker, vilka i sig inte har några höga naturvärden men bidrar till en rad 
ekosystemtjänster (se avsnitt 3.6). I jordbrukslandskapet finns ett rikt växt- och djurliv 
knutet till olika småbiotoper såsom bäckar, diken, stenmurar, vägkanter etc. Många av 
dessa arter, däribland den noterade rödlistade arten buskskvätta, är beroende av att land-
skapet hålls öppet genom jordbruket. Även om en hel del av småbiotoperna kommer att 
kunna sparas bedöms det som oundvikligt att dalgången kommer att förlora en stor del av 
de naturvärden den besitter idag. 
 

3.2 Hedbäcken 

Bäckfåran kommer att ha kvar sitt nuvarande utseende. och naturvärdena i bäcken kom-
mer att bibehållas. 
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3.3 Lövskogsbestånd 

Strax söder om planområdet finns flera lövskogsbestånd som finns dokumenterade i läns-
styrelsens lövskogsinventering och i kommunens naturvårdsplan. En av ekskogarna har re-
dan påverkats av ingrepp på grund av bebyggelseexploatering i närheten under senare år. 
Den nu föreslagna bebyggelsen ligger i direkt närhet av berörda lövskogsbestånd men gör 
inga ingrepp i dessa. 
 

3.4 Natura 2000-området Sandsjöbacka 

Det är i huvudsak ett öppet odlingslandskap som tas i anspråk av den föreslagna bebyggel-
sen. Några fysiska ingrepp i Natura 2000-området görs inte. De utpekade fågelarterna i 
Natura 2000-området är i huvudsak knutna till andra naturtyper än de som här berörs. Ar-
terna bedöms därför inte påverkas alls, eller påverkas högst marginellt av den föreslagna 
utbyggnaden. 
 

3.5 Biotopskydd 

Flera av de angivna biotopskyddade dikena kommer att läggas igen, men de kommer åt-
minstone i viss utsträckning att grävas om i nya lägen och ansökningar för detta kommer 
tas fram. Detta behandlas närmare i en dispensansökan om biotopskydd. Några stenmurar 
berörs inte i föreslagen utbyggnad. Den biotopskyddade naturliga bäckfåran (Hedbäcken) 
kommer att bevaras.  
 

3.6 Ekosystemtjänster 

3.6.1 Stödjande ekosystemtjänster 
 
Områdets utveckling kommer leda till att stora sammanhängande öppna jordbruksområ-
den försvinner på grund av den planerade exploateringen i området. Dessa jordbruksom-
råden kan inte ersättas med likadana områden på annan plats. Många arter som finns i det 
öppna jordbrukslandskapet, däribland den noterade rödlistade arten buskskvätta, är bero-
ende av att landskapet hålls öppet genom jordbruket, vilket planförslaget kommer att 
motverka att motverka.  Den aktuella planen förskriver dock att mittenpartiet kommer 
vara relativt obebyggt vilket bedöms vara fördelaktigt för naturvärdena. Dessutom har 
projektet som mål att byggnationen utförs koncentrerat och tätt för att kunna lämna så 
mycket åkermark som möjligt orörd. Även befintliga vägar kommer utnyttjas i den mån 
det går för att undvika större intrång än nödvändigt. Det är dock viktig att poängtera att 
även om planförslaget till viss del kompenserar förlusten av biotoper som hör till det 
öppna odlingslandskapet, så kompenserar det med andra typer av biotoper vilket kan re-
sultera i en förändring av artsammansättningar.  
 
Småskaliga habitatområden, exempelvis biotoper längs diken, odlingslotter, träddungar, 
alléer och buskage, är både viktiga värdeelement i landskapet och gynnar en råd eko-
systemtjänster. Dessa skulle kunna bevaras även vid ett genomförande av planen eller kan 
återskapas i nytt läge. Mindre trädbeklädda områden, alléer längs vägar och häckplante-
ringar kan fungera som spridningsvägar och bidrar till en förbättring av gröna länkar mel-
lan skogsområdena i de norra och södra delarna av planområdet. Även fruktträdgårdarna 
som avses anläggas bland bebyggelsen kan bidra med en korridorsfunktion för ett flertal 
arter, grova träd får gärna bevaras som viktiga livsmiljöer och möjliga stepping stones. De 
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odlingslotter som planeras på flera ställen i området, småbiotoper längs med dikena och 
vägar kan bidra till ett nyskapande av diverse livsmiljöer som är viktiga för bland annat för 
pollinerande insekter, fåglar och vattenlevande djur och växter (se även avsnitt om regle-
rande tjänster och avsnitt 4 om förslag på förbättringsåtgärder) (se även figur 12).  
 

 
Figur 12: Konsekvensanalys och utvecklingsmöjligheter för stödjande ekosystemtjänster enligt pla-
nen. 

 
 

3.6.2 Reglerande tjänster 
 
Det finns ett antal ekosystemtjänster som är knutna till det öppna odlingslandskapet och 
som delvis kommer äventyras av ett genomförande av planen. Stora grönområden med 
uppvuxet gräs och vall bidrar till fördröjning och reglering av vatten, hantering av skyfall, 
och skydd mot erosion. Dessa ekosystemtjänster kommer i viss mån försvagas i och med 
ett genomförande av planen. En genomtänkt dagvattenlösning kommer dock bidra till in-
filtrationsmöjligheter i området, högvattenhantering vid Hedbäcken (se även avsnitt 3.2) 
och öppen dagvattenhantering kan även gynna vissa kulturella ekosystemtjänster där till 
exempel vattenlek kan erbjudas (se även avsnitt 3.6.3 och Norconsult, 2020, VA-, dagvat-
tenutredning).  
Reglering av lokalklimat är särskilt viktigt vid extrem värme på sommaren och ger störst 
nytta nära bebyggelse och inne i tätorter, men även för ensamliggande bostäder på lands-
bygden ger träd och skogsområden en grundläggande nytta genom att skugga och svalka 
byggnader, gårdsplaner och trädgårdar samt erbjuda skugga vid utevistelse. Tjänsten till-
godoses genom plantering av fruktträd mellan byggnadsgrupper, men förbättringspot-
ential finns. Gröna tak och väggar kan ytterligare bidra till klimatreglering och skyddar mot 
UV-strålning medan lövträd bidrar till effektiv rening av luft. Även trädplanteringar i form 
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av solitärer, mindre träddungar, alléer och lähäckar skulle kunna bidra till ett bättre lokal-
klimat för människor.  
Buller från lokaltrafik kommer att öka på grund av att fler bilar kommer köras till och från 
de nya bostäderna. Det är därför viktigt att jobba aktivt med vegetationens roll i buller-
dämpning. I det aktuella planförslaget tillgodoses inte denna tjänst i särskilt stor utsträck-
ning, men en utveckling av planteringsplaner skulle kunna ha bullerdämpning som fokus 
och ge möjlighet att förbättra förutsättningar för tjänsten eftersom lövverk hjälper till att 
minska buller. 
Variationsrika naturmiljöer gynnar pollinerande insekter och bidrar till reglering av skade-
djur och skadeväxter. Ny- eller återskapande av olika vattenmiljöer och småbiotoper, od-
lingslotter, fruktträdplantering och mindre trädgårdsplanteringar med blommande växter 
kan bidra till en positiv utveckling av dessa tjänster och motverkar en brist i det aktuella 
landskapet som är av lite mer ensidig karaktär (se även figur 13 för en sammanställning av 
konsekvenserna).  
 

 
Figur 13: Konsekvensanalys och utvecklingsmöjligheter för reglerande ekosystemtjänster enligt pla-
nen  

 

3.6.3 Kulturella tjänster 
 
Planförslaget kommer öka möjligheten att röra sig inom utbyggnadsområdet tack vare an-
läggning av nya gångslingor och bidrar därmed till en förbättring av ekosystemtjänsten fy-
sisk hälsa. Dessutom planeras en anläggning av utegym och skogslekplats i den centrala 
delen av området vilket ger fler möjligheter för motion och träning utomhus jämfört med 
nuläget. Det bidrar även till fysisk och mental hälsa samt främjar möjligheten för sociala 
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interaktioner. Dessutom kommer anläggning av ett flertal odlingslotter och växthus ge folk 
möjligheten att träffas och umgås. Fruktträdgårdar och öppna dagvattenlösningar som av-
ses anläggas anses utgöra trivsamma landskapselement som lockar människor och skapar 
därför möjligheter för sociala interaktioner. Möjligheterna för sociala interaktioner kom-
mer troligtvis även gynnas av att planen kommer främja tillgängligheten till Hedbäcken. 
Exploateringen av området kommer att leda till en viss ökning av trafikbuller på grund av 
fler bilar som kommer köras till och från de nya bostäderna. Detta anses vara negativt 
med avseende på mentalt välbefinnande. Däremot bedöms möjligheten att förbättra till-
gängligheten till naturen igenom motionsslingor som positivt eftersom dalgången och om-
rådet vid Heljered backar bidrar ändå till större områden utan direkt påverkan av trafikbul-
ler, vilket kan upplevas som positivt för mental hälsa.  
Planförslaget har även möjlighet att bidra i mindre mån till ekosystemtjänsten kunskap 
och inspiration. Informationsskyltar vid odlingslotter och fruktträdgårdar gynnar förståelse 
och intresse för naturen. Även den genomtänkta lekstationen vid skogslekplatsen kan bi-
dra till positiva aspekter för de kulturella ekosystemtjänsterna. 
 

 
Figur 14: Konsekvensanalys och utvecklingsmöjligheter för kulturella ekosystemtjänster enligt planen 

 

3.6.4 Försörjande tjänster 
 
Det är i huvudsak ett öppet odlingslandskap som tas i anspråk för den föreslagna bebyg-
gelsen och denna landskapstyp kan inte återskapas eller nyskapas på annan plats. Målet i 
projektet är att göra så litet intrång i jordbruksmarken som möjligt. Odlingslandskapets bi-
drag till matförsörjning är i nuläget av ringa betydelse eftersom jordbruksmarken inte har 
använts som matproducerande mark de senaste sex-åtta åren. Den lokala odlingsmöjlig-
heten kommer dock förbättras i och med planförslaget, även om det handlar om en 
mindre skala (se figur 15). På minst tre lokaler avses det anläggas större odlingslotter och 
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växthus och fruktträdgårdar har planerats in. Förutom att erbjuda en möjlighet för stads-
nära odling bidrar dessa element till flera andra ekosystemtjänster såsom biologisk mång-
fald, livsmiljöer, spridningssamband och pollinering, men även kunskap och inspiration och 
mentalt välbefinnande (se respektive avsnitt i 3.6). I tider där konsumtionsmönster och in-
dustriellt framställd mat ifrågasatts medan lokalt producerad och ekologiskt odlade pro-
dukter efterfrågas, kan det bedömas som mycket positivt att kunna erbjuda denna möjlig-
het till boende i det nya bostadsområdet samtidigt som det kan bidra till att minska det 
ekologiska fotavtrycket för Mölndals kommun (se även figur 15 för en sammanställning av 
konsekvenser).  Det får dock beaktas att inga stora mängder av mat kan produceras på så-
dana ytor som avsatts i planen. Även potentialen för framtida bioenergiproduktion i form 
av solenergi skulle kunna utredas mer. Den mark som inte bebyggs skulle också kunna tas i 
bruk som jordbruksmark om det skulle behövas vid en krissituation.  
 
 

 
Figur 15: Konsekvensanalys och utvecklingsmöjlighet för försörjande ekosystemtjänster 

 

3.6.5 Syntes 
 
Denna ekosystemtjänstanalys, som baserats på nationella terrängkartan, olika GIS-
underlag från Länsstyrelsen Västra Götaland, SMHI och VISS samt situationsplaner för 
norra och södra delen för detaljplanområdet Heljered etapp 2, har behandlat tre stöd-
jande, åtta reglerande, fyra försörjande och fem kulturella ekosystemtjänster. I tabell 1 re-
dovisas bedömningen av befintliga ekosystemtjänster i nuvarande situation, vid genomfö-
rande av planförslaget samt motivering till bedömningen.  
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Tabell 1: Bedömning av ekosystemtjänstutveckling under nuvarande förhållanden och vid genomfö-
rande av planförslaget. (+) indikerar en positiv utveckling i det fall att fler förbättringsåtgärder (se 
avsnitt 4) vidtas 

Ekosystemtjänst Nuvarande  
situation 

Vid ge-
nomfö-
rande av  
planför-
slaget 

Motivering 

Biologisk mångfald och 
livsmiljöer 

+ -(+) Den befintliga biologiska mång-
falden gynnas av det öppna 
obebyggda odlingslandskapet 
samt områden av större natur-
värden vid planområdets gräns. 
Många arter som är knutna till 
det öppna odlingslandskapet 
kommer att försvinna även om 
en del värdena bedöms kunna 
ersättas med andra strukturer 
(små biotoper, öppna diken, 
dammar, blommande kolonilot-
ter) vilka kan gynna ett flertal 
andra arter och skapa nya livs-
miljöer 

Ekologiskt samspel + ++ Det öppna landskapet saknar en 
del landskapselement som kan 
främja samspel och spridning av 
arter mellan skogsområdena 
norr och söder om planområ-
det. Plantering av linjeobjekt 
som t ex trädalléer längs vägar 
och skapande av nya biotoper, 
som kan fungera som stepping 
stones, kan bidra till en positiv 
utveckling av tjänsten i området  

Reglering av lokalklimat, 
och skydd mot extrem-
väder och erosionsskydd 

+ +(+) Skydd mot erosion kommer 
minskas eftersom större områ-
den kommer att hårdgöras, ris-
ken för erosion bedöms dock 
inte försämras om möjligheten 
till infiltration och tillräckligt 
med grönytor bibehålls.   Nya 
dagvattendammar och plante-
ring av träd mellan byggnader 
kan bidra till en förbättrad re-
glering av lokalklimat 

Rening och reglering av 
vatten  

+ + Stora grönområden med upp-
vuxet gräs och vall som bidrar 
till fördröjning och reglering av 
vatten, kommer i viss mån 
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minskas vid ett genomförande 
av planen. En genomtänkt dag-
vattenlösning med t ex anlägg-
ning av dagvattendammar kom-
mer dock bidra till infiltrations-
möjligheter i området och dag-
vattenhantering i öppna diken 
anses som positiv för flera eko-
systemtjänster 

Luftrening + + Träd hjälper effektivt till med 
rening av luft från skadliga par-
tiklar och det vore positivt om 
fler träd planeras i området, 
vilka även skulle gynna fler eko-
systemtjänster 

Reglering av buller - (+) Utveckling av gröna plante-
ringar skulle kunna ge möjlighet 
att förbättra förutsättningar för 
tjänsten eftersom lövverk effek-
tivt bidrar till bullerdämpning 

Pollinering och reglering 
av skadedjur 
 

+ 
 

+(+) 
 

Skapande av nya landskapsele-
ment, bl a småbiotoper, 
odlingsytor och blommande 
kantzoner skapar variationsrika 
naturmiljöer som gynnar polli-
nerande insekter och bidrar till 
reglering av skadedjur och ska-
deväxter 

Matförsörjning + - Den befintliga jordbruksmarken 
bidrar till matförsörjningen i 
viss grad, eftersom det odlas 
vall som används som foder i 
djurhållning. Tätortsnära odling 
som planerast med odlingslot-
ter osv. bidrar med ett flertal 
bra ekosystemtjänster (livsmil-
jöer, kunskap och inspiration, 
sociala interaktioner, mentalt 
välbefinnande, med mera), men 
nyttan för matförsörjning är 
ändå ganska liten på grund av 
att det bedrivs i mindre skala 
och inga stora mängder mat 
kommer produceras 

Vattenförsörjning - - Inte relevant  

Råvaror - - Inte relevant 

Energi - (+) I framtiden kan potentialen för 
regenerativa energier t ex sole-
nergi på taken utredas 
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Fysisk hälsa + ++ Det finns bra utvecklingsmöjlig-
het för fysisk hälsa genom t ex 
anläggning av skogsgym, lek-
plats och motionsslinga, vilket 
inte finns i nuläget.  

Mentalt välbefinnande + +(+) Naturkänslan kommer försvinna 
i några delar av planområdet 
men detta kan vägas upp, ex-
empelvis med skapande av nya 
naturmiljöer och gemensamma 
trädgårdar/odlingsområden och 
tillgängligheten till Hedbäcken.  

Sociala interaktioner - ++ I nuläget råder brist på områ-
den för sociala interaktioner, 
men anläggning av olika ele-
ment som t ex odlingslotter, 
sitthörna, fruktträdgårdar, kom-
mer bidra till en positiv utveckl-
ing 

Kunskap och inspiration + +(+) Möjligheten till kunskap och in-
spiration koncentreras framför-
allt på Hedbäcken, men bra ut-
vecklingspotential finns med 
tanke på bl a naturlek och lo-
kala odlingsmöjligheter   

 
 
 
 
 

4 Förslag till miljöhänsyn och möjliga 
förbättringsåtgärder 

 
Biotopskyddade områden sparas så långt det är möjligt inom ramen för exploateringen. 
Om ett dike inte går att spara bör man eftersträva att gräva ett nytt dike på ny plats av 
motsvarande längd. Enligt planförslagen berör det flera diken som ska flyttas och dispens 
för detta ska sökas. Att gräva om ett rakt dike till ett slingrande lopp skulle vara en positiv 
åtgärd ur miljösynpunkt.  
 
Växtlighetens positiva effekter på en rad ekosystemtjänster ska inte underskattas. Det gäl-
ler inte bara påverkan på lokalklimat med svalka på sommaren och kölddämpning på vin-
tern. Träd och skogsdungar dämpar buller och skapar lä från hårda vindar, skapar livsmil-
jöer för ett flertal arter, bidrar till ett bra ekologiskt samspel och främjar människors hälsa.  
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Utöver de redan planerade åtgärderna skulle följande åtgärder rekommenderas:  
 

• Spara grövre träd i landskapet eftersom deras värde är svårt att ersätta, 

• skapa sammanhängande trädplanteringar och häckar, till exempel längs vägar, 
som kan skapa gröna spridningsvägar, skapa skugga och dämpa buller, 

• skapa blommande kantzoner med pollen- och nektarväxter längs med vägar för 
att gynna pollinerande insekter såsom humlor, vilda bin, honungsbin och andra 
nyttoinsekter, 

• skapa öppna, sandiga habitat på några ställen eftersom detta kan gynna polliner-
ande insekter, 

• återställ eller anlägg diken/bäckar med slingrande lopp för att likna naturliga för-
hållanden (detta kräver tillstånd/anmälan enligt 11 kap), 

• etablera faunadepåer och insektshotell – gärna i närheten av platser för naturlek 
för att även främja kunskap och inspiration, 

• pilevallar, häckar och andra planteringar i fältgränser kan bidra till skydd mot 
jorderosion, biologisk mångfald av arter och livsmiljöer, och pollination vilket i sin 
tur också gynnar odlingen, 

• skapa skyddszoner med insektsgynnande örtblandningar längs med vatten-
drag/diken för att bidra till småskaliga habitat som gynnar olika arter, 

• utöka områdena för odlingslotter till exempel genom anläggning av bärträdgård 
eftersom detta även främjar sociala interaktioner, kunskap och inspiration samt 
naturupplevelser, 

• anlägg flera gemensamma grönytor som kan fungera som mötesplatser till exem-
pel sittplatser, grillplatser, vindskydd eller liknande. En stor del av vistelsen i na-
turmiljö handlar dock ofta om naturupplevelsen och en känsla av stillhet. Den här 
typen av element bör därför inte finnas inom alla naturmiljöer; 

• använd genomsläppligt material för cykelparkering och se till att en lutning mot 
planteringen för vidare överflödigt vatten dit (figur 16) , 

• jobba aktivt med vegetation som bullerskydd, detta gynnar även mentalt välbe-
finnande, 

• erbjud möjlighet för insamling och användande av regnvatten för att fördröja ne-
derbörd samt hushålla med resurser. 
 

 
Figur 16. Exempel på cy-
kelparkering med ge-
nomsläppligt material 
som underlättar hante-
ring av större mängder 
vatten (Centrum för 
miljö och klimatforsk-
ning, 2018) 
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NejAvstängt fiske (Ja/Nej):

VATTENFÄRG (sätt X):

LOKAL. MEDELBREDD (m):

Lokalens andel torra partier (%)

Klart

LOKAL. MEDELYTA (m
2
):

Färgat

Grumligt

Pulsfrekvens (Hz):

AVFISKAD YTA (m
2
):

Mycket grumligt

STEN2

 SUBSTRAT OCH VEGETATION BEDÖMS ENLIGT (Domin.=D1, näst domin.=D2 etc.) Förekomsten klassas även 0-3 (se instruktion).

GRUMLIGHET (sätt X):

 Intermediär

x

x

 Bottentopografi: (sätt x)

SAND

ADRESS/TELE/E-POST: Norconsult, Theres Svenssons gata 11, 41755 Göteborg

1Strömstyrka (A): VOLTSTYRKA (V):

x

Klart

0,30

3,7

 NÄRMILJÖ (Ange dom. typ, D1, D2, D3):

BESKUGGNING:

KLIBBAL

 LOKALKOORDINATER:

6392593

6392593 1274983

 Vattendragskoordinater:

 MEDEL

FLYTBL

x

Höjd över hav (m):

2939Biflödesnr:

m
3
/s0,07

ASK

HÄLL 
(>200cm)

x

STEN2 
(10-20 cm)

BLOCK1 
(20-30cm))

BLOCK2 
(30-40cm)

BLOCK3 
(40-200cm)

 STRÅK-FORS

1
 ANTAL PER FISKEOMGÅNG

29

3 2

BLOCK2 BLOCK3 HÄLL

PÅV.ALG

PÅV.ALG

MOSSA

MOSSA

BLOCK1

ÖV.VÄXT.

ÖV.VÄXT.

ROSETT

ROSETT

SLINGE

SLINGE

Bilaga 2

mailto:axel.emanuelsson@norconsult.com


<100 <1000 >1000

<1% <5% <10% >10%

 Inga  Nedströms  Uppströms

 Strömlevande  Vandrande

JA

VATTENKEMI:

 pH  Alkalinitet (mekv/l)  Konduktivitet (mS/m)

 Färgtal (mg Pt/l)  Tot-Al (µg/l) Grumlighet (FNU/FTU)

Anmärkning:

Efter avslutat fiske mottages tacksamt
kopia på elfiskeprotokollet till:
SLU, Sötvattenslaboratoriet, Elfiskeregistret

Pappersbruksallén 22, 702 15 ÖREBRO

tele: 010-478 4242

e-post berit.sers@slu.se

Fiskevård/  red. 

Bäckröding

Arb. i v-drag/ 

grävning

Arb. i v-drag/ 

grumling

Vattenkraft/ 

reglering

Vattenkraft/   

torrfåra

Arb. i v-drag/ 

veg.rensad

Industri/ 

gruva

 PÅVERKAN       (1 = måttligt, 2 = kraftigt, 3 = mycket kraftigt)

Klimat/högflöde

erosion

Skogsbruk/ 

dikn.markber.

Ingen eller obetydlig påverkan (sätt ett kryss (X) i till höger  --->):

STRÖMLEVANDE/VANDRANDE LAXFISK? (Sätt x)

Bäckzons-

kalkning

Doserar-

kalkning

Våtmarks-

kalkning

 Senaste kalkdatum: KALKPÅVERKAN: (Sätt x)

x

<= Ange endast siffror

Elfiskelokalens avstånd till 

nedströms liggande sjö (km):

 Avrinningsområdets storlek (km
2
): (sätt x) <10

xx

 Elfiskelokalens avstånd till  uppströms 

liggande sjö (km). Saknas sjö uppstr. 

anges detta med ett kryss (X):

Olje-

utsläpp

Fiskevård/ 

biotopvård

Arb. i v-drag/ 

kanalisering

Arb. i v-drag/ 

rensning

Fauna/ bäver

Fauna/ mink

Fiskevård/ 

utplantering

Fiskevård/ 

rotenon

Fiskevård/ 

flottledsrest.

Provdatum

Skogsbruk/ 

skogsgödning

Skogsbruk/träd- 

&veg.rester

Skogsbruk/ 

röjning/gallring

Jordbruk/ 

igenväxning
Fiskdöd

Jordbruk 

allmänt

Metall-

utfällning

Jordbruk/ 

vattenuttag

Industri/ 

giftutsläpp

Sedimen-

tation

Skogsbruk/ 

hygge

Klimat/               

torka

Skogsbruk/ 

flottledsrens.

2

Försurning
Skogsbruk/  

avverkning

Avlopps-

recipient

Klimat/ 

bottenfrys.

x

Skogsbruk 

allmänt

Industri 

utsläpp

Organisk 

förorening

 Typ av kalkning:(sätt x)

Sjökalk-

ning

SKISS ÖVER ELFISKELOKALEN (Ange lokalmärkning, norrpil, flödesriktning), samt ev. foto-id, m m:

NEJ

 VANDRINGSHINDER: (Sätt x)

Lokalens värde som uppväxtbiotop för laxfiskungar (0, 1, 2):

x

Torvtäkt

 Andel sjö i avrinn.omr. (%): (sätt x)

Vägar/ 

bebyggelse
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Kulturella ekosystemtjänster
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Kulturella ekosystemtjänster
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