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1 Sammanfattning 
På uppdrag av Härryda kommun och Naturskyddsföreningen Härryda har  

EnviroPlanning AB kartlagt påverkade våtmarker inom Härryda kommun, 

samt tagit fram förslag på restaureringsåtgärder för ett antal av dessa. Det pri-

mära syftet med restaureringsåtgärderna är att främja biologisk mångfald, öka 

landskapets vattenhållande förmåga, minska växthusgasutsläppen och att bi-

dra till grundvattenbildning. 

Påverkade våtmarker har identifierats genom GIS-analyser där höjddata och 

historiska flygfoton utgjort grunden för bedömningarna. De våtmarker som 

bedömts ha god potential för restaurering och därmed förstärkta miljönyttor 

har prioriterats för vidare studier i fält för att då kunna samla mer platsspeci-

fik information. De våtmarker som efter analys och fältbesök fortfarande an-

ses lämpliga för restaurering har sedan beskrivits med karta, foton, områdes-

specifika beskrivningar samt förslag på restaureringsåtgärder.   

Sammanlagt identifierades 903 troligt påverkade våtmarker i Härryda kom-

mun. Av dessa besöktes 51 i fält. Slutligen bedömdes 37 av de besökta våtmar-

kerna vara goda kandidater för restaurering.  

Den sammanlagda ytan av de 903 troligt påverkade våtmarker som identifie-

rats uppgår till ca 4150 hektar, eller 41,5 kvadratkilometer. Den sammanlagda 

ytan av de 37 prioriterade våtmarkerna som presenteras i denna rapport upp-

går till ca 750 hektar, eller 7,5 kvadratkilometer. 

Kartläggningen har genomförts som ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA. Na-

turvårdsverkets statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär 

för genomförandet. 
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2 Introduktion 
Syftet med denna rapport är att, inom Härryda kommun, presentera en kart-

läggning av påverkade våtmarker (mänskliga störningar av hydrologi och eko-

system) och en fördjupad sammanställning av ett antal våtmarker som lämpar 

sig för restaureringsåtgärder.  

Semikvantitativa bedömningsgrunder och fältstudier har använts för att be-

döma den potentiella nyttan av restaureringsåtgärder hos fyra huvudsakliga 

ekosystemtjänster; ökad vattenhållande/reglerande förmåga, återvätning av 

organogena jordar för att minska växthusgasutsläpp, våtmarkens grundvat-

tenbildande förmåga samt återskapande av habitat och naturliga processer för 

att stärka den biologiska mångfalden.  

Kartläggningen har genomförts som ett lokalt naturvårdsprojekt, LONA. Na-

turvårdsverkets statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär 

för genomförandet. 

2.1 Våtmarker 

2.1.1 Terminologi och definitioner 

Våtmarker kan definieras och avgränsas mot andra naturtyper på olika sätt, 

och i denna rapport används den nationella våtmarksinventeringens (VMI) 

definition: 

”Våtmark är en sådan mark där vatten under en stor del av året finns nära un-

der, i eller strax över markytan samt dessutom vegetationstäckta vattenområ-

den. Gränserna för hur nära markytan vattnet kan finnas i en våtmark varierar. 

I de flesta fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från annan 

mark. Minst 50% av vegetationen bör vara hydrofil, dvs. fuktighetsälskande. Ett 

undantag är tidvis torrlagda bottnar i sjöar, hav och vattendrag, de räknas till 

våtmarkerna trots att de kan sakna vegetation.” (Naturvårdsverket, 2009). 

Ett antal våtmarksbegrepp är tämligen svårdefinierade, främst på grund av att 

olika delar av världen definierar våtmarkstyper efter olika system. Nedan pre-

senteras en lista (Tabell 1) på återkommande begrepp och definitioner som 

använts i detta uppdrag: 

Tabell 1. Definitioner av återkommande våtmarksbegrepp (Löfroth, 1991), (Sveriges Geologiska 

Undersökning (SGU), 2020), (Naturvårdsverket, 2009). 

Begrepp Definition 

Myr  

Samlingsbegrepp för torvbildande våtmarker 

(mossar, olika typer av kärr och mosaiker av 

dessa) 
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Torv 

Organisk jordart bestående av växtrester som, 

på grund av den syrefattiga men ofta sura mil-

jön, bryts ned ytterst långsamt.   

Mosse 

En torvbildande våtmarkstyp som endast får 

vatten från nederbörd. Domineras vanligen av 

vitmossor som sakta bygger upp en distinkt 

kupol av biomassa (högmosse).  

Kärr  

Ett svårdefinierat samlingsbegrepp för våt-

markstyper som står i hydrologisk förbindelse 

med omgivande mark och/eller grundvatten. 

Kärr är ofta torvbildande och sura, men kan i 

vissa fall förses med basiska mineral från omgi-

vande mark vilket kan ge upphov till rik- eller 

extremrikkärr med helt annan karaktär. 

 

2.1.2 Våtmarkers ekosystemtjänster 

Våtmarker kan tillhandahålla en rad olika ekosystemtjänster, inte minst kopp-

lade till vattnets kretslopp (Tabell 2). Detta styrs dock till stor del av faktorer 

som; våtmarkens typ, placering i landskapet, struktur, storlek, eventuell sköt-

sel, påverkan (exempelvis utdikning), markens beskaffenhet och biogeografisk 

region (Russi, o.a., 2013).  

Tabell 2. Tabell över våtmarkers ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänst Struktur & funktion 

Kustskydd  Dämpar vågor, buffrar för vind 

Erosionskontroll Stabiliserar sediment och jord  

Översvämningsskydd  Reglerar vattenflöden 

Vattentillgång  Bidrar till grundvattenbildning 

Vattenrening  Upptag av näring och föroreningar 

Kolinlagring  Tillväxt av biomassa och lagring av denna 

Temperaturreglering  Reglerar och stabiliserar lokalklimatet 

Mat och material  Biologisk produktivitet och mångfald 

Biologisk mångfald  Lek- och uppväxtmiljö, rastplats,  

födosöksområde, skydd 

Turism, rekreation,  

utbildning och forskning 

Erbjuder unika och estetiska landskap, rik bi-

ologisk mångfald 
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Inom ramen för detta projekt har våtmarkernas potentiella nytta för följande 

ekosystemtjänster varit särskilt prioriterade: flödesreglering (översvämnings-

skydd), kolinlagring, grundvattenbildning och biologisk mångfald. 

Vattenhållning 

Genom att bromsa upp, magasinera och fördela vatten i ett större område 

motverkar våtmarker (på landskapsnivå) risken för översvämningar längre 

nedströms i avrinningsområdet (Figur 1). Denna förmåga styrs dock i hög 

grad av ett antal faktorer, däribland placering i landskapet, topografiska för-

hållanden i/kring våtmarken, jordens egenskaper och eventuell skötsel 

(Acreman & Holden, 2013). Den flödesreglerande förmågan påverkas även ne-

gativt av utdikning och andra mänskliga störningar.  

När det kommer till myrar (främst mossar) och dess vattenhållande förmåga 

förekommer bilden av att dessa fungerar som tvättsvampar med förmågan att 

suga åt sig stora mängder nederbörd. Detta är en förenklad bild då myrmarker 

i normalfall är tämligen vattenmättade och endast ”suger upp” nytt vatten i 

det översta skiktet av vitmossa (akrotelmen), som då även måste vara torr för 

att kunna absorbera (Paulsson & Rova, 2015). 

Växthusgasupptag 

Våtmarkers förmåga att ta upp och binda koldioxid kopplar dels till den ofta 

kraftiga tillväxten av växter i våtmarksmiljöer (exempelvis vass, mossa, träd 

och ris), dels till ackumulering av döda växter vars nedbrytning (och därmed 

utsläpp av koldioxid) bromsas eller hindras av de syrefattiga och ibland sura 

omständigheter som råder i våtmarken. 

Naturliga våtmarksområden är ofta rika på organiskt material i form av torv 

och gyttja som ackumulerats under tusentals år. När dessa dikas ut kommer 

Figur 1. Illustrativt exempel på hur våtmarker håller kvar vatten i landskapet vilket minskar ris-

ken för översvämningar nedströms vid kraftiga skyfall. Illustration: Kjell Ström. Källa: Naturvårds-

verket. 
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syre i kontakt med jordarterna som då börjar brytas ned, varefter koldioxid 

frigörs. Utsläppen från utdikade torvmarker i Sverige står för omkring 11–12 

miljoner ton CO2-ekvivalenter, dvs i samma storleksordning som all person-

bilstrafik i Sverige (Kasimir, 2013). Att återväta dessa marker är en kostnads-

effektiv metod för att motverka utsläpp av växthusgaser och samtidigt bidrar 

återvätningen med fler ekosystemtjänster. 

Grundvattenbildning 

Våtmarker och andra vattenhållande strukturer i landskapet kan bidra med 

infiltration till underliggande grundvattenmagasin i jord- och berg. Detta be-

ror dock till stor del på ifall våtmarkens bottenskikt eller närliggande mark är 

tillräckligt genomsläpplig (Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 2017). 

Biologisk mångfald 

Våtmarker har egenskaper från både land- och vattenbaserade ekosystem och 

utgörs viktiga livsmiljöer för över 5000 arter, vilket gör dem till några av våra 

mest artrika naturtyper. Av dessa klassas även omkring 500 som rödlistade 

arter (SLU Artdatabanken, 2020).  

De olika våtmarkstyperna har sina specifika processer och faktorer som på-

verkar den biologiska mångfalden, men gemensamt för alla våtmarkers biolo-

giska mångfald är upprätthållandet av naturlig hydrologi. Om dessa processer 

störs riskerar våtmarken att torka ut och övergå i andra naturtyper vilket får 

stora konsekvenser för den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket, 2019).  

Exempelvis är större, öppna myrmarker viktiga häckningsplatser för ett flertal 

fågelarter, men som vid igenväxning i stället ratas, då kråkfåglar får lättare att 

sitta och speja efter ägg och ungar (Paulsson & Rova, 2015).  

2.1.3 Negativ våtmarkspåverkan 

Människans syn och samröre med våtmarker har skiftat stort under historiens 

gång. Från att ha försett oräkneliga generationer med mat och material, till att 

under de senaste 200 åren betraktas som skräpmark som till varje pris skulle 

torrläggas och omvandlas till nyttomark som åker, trädplantage, vägar och bo-

städer. Idag är en stor del av landets våtmarker påverkade av människan, och 

förlusten av våtmarkernas ekosystemtjänster blir alltmer kännbara. Vidare är 

de flesta vattendrag i Sverige, på något sätt fysiskt påverkade av människan, 

vilket också bidrar till våtmarkernas tillbakagång.   

Många storskaliga förändringar av det naturliga vattenlandskapet ägde rum 

under 1800-talets andra hälft då en allt ökande befolkning drev på omställ-

ning av våtmark till jordbruksmark. Industrialiseringen möjliggjorde även allt-

mer storskaliga projekt som sjösänkningar, torvbrytning (Figur 2) samt om-

grävning, rätning, rensning och invallning av hela vattendrag.  

Den negativa påverkan från dessa historiska exploateringsprojekt består till 

mycket hög grad än idag men kan vara svåra att upptäcka på grund av igen-

växning och förändrad markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). 
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Mer sentida påverkan på våtmarker kopplas bland annat till utbyggnaden av 

storskalig vattenkraft, vilket drastiskt förändrat de naturliga hydrologiska 

processer som varit viktiga för närliggande våtmarker.  

Vidare har utbyggnad av infrastruktur, industri och bostäder lett till igenlägg-

ning och utdikning av stora arealer våtmark (Naturvårdsverket, 2009). 

Skogsbruk  

Ytterligare en stor påverkanskälla är det moderna skogsbruket som, för att 

förbättra tillväxten för trädplantage, kunna odla upp tidigare blöta marker och 

öka framkomligheten för stora maskiner, dikat ut stora arealer av de skogliga 

våtmarkerna (Naturvårdsverket, 2009). Sedan 1990-talet har dock nyetable-

ring av skogliga markavvattningsföretag minskat kraftigt pga. införandet av 

tillståndskrav för nya diken, och förbud mot markavvattning i delar av landet.  

Förutom de storskaliga markavvattningsföretagen har det moderna skogsbru-

kets användande av tunga maskiner en stor inverkan på de skogliga våtmar-

kerna i form av körskador, vilket stör den naturliga hydrologin 

(Naturvårdsverket, 2009). 

Hur stor andel av Sveriges 9,3 miljoner hektar våtmark som påverkats av ex-

empelvis utdikning är svårt att uppskatta, men enbart skogsbruket bedöms ha 

påverkat 1,5 miljoner hektar av Sveriges våtmarker (Naturvårdsverket, 2009). 

Vidare bedöms uppåt 90% av de ursprungliga våtmarkerna ha försvunnit i 

Skåne och Mälardalen (Naturvårdsverket, 2009) och omkring 70% från Västra 

Götaland (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2008).  

Figur 2.  Fotografi från torvtäkten i Lundsmossen strax norr om Landvetter samhälle, Härryda 

kommun (år 1904) – en av de våtmarker som bedömts vara lämplig för omfattande restaurering 

(Åtgärdsområde 7). Källa: Digitalt Museum. 
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Igenväxning 

Idag är igenväxning det största hotet mot våtmarker, vilket ofta är ett resultat 

av de tidigare beskrivna påverkanskällorna som stör hydrologin. Till detta 

kommer även klimatförändringarna som förändrar nederbördsmönster och 

förskjuter växtsäsongen samt atmosfärisk deposition av kväve vilket ökar till-

växthastigheten i tidigare näringsbegränsade naturtyper (Naturvårdsverket, 

2009).  

Igenväxning sker också som en naturlig del av landskapets förändring över 

tid, men denna process går dock tämligen långsamt i opåverkade våtmarker. 

Ett undantag gäller naturligt näringsrika våtmarker, som rikkärr och våtmar-

ker längs sjöar och vattendrag, vilka historiskt hölls öppna av människans 

hävd med bete och slåtter (Paulsson & Rova, 2015). När hävden upphör växer 

dessa artrika miljöer snabbt igen, vilket är fallet för majoriteten av dessa våt-

marker (Naturvårdsverket, 2009).  

För att avgöra vad som bör klassas som naturlig, respektive onaturlig igenväx-

ning kan man jämföra historiska kartor och flygfoton med mer sentida, och på 

så vis studera förändringar i växtlighetens utbredning (Figur 3). När dessa un-

derlag kombineras med lasergenererade höjdkartor kan man ofta identifiera 

anledningen till igenväxningen i form av diken, torvtäkter och omgrävda vat-

tendrag. 

 

Figur 3. Jämförelse mellan 

en ca 9 hektar stor mosse 

belägen i Klippans naturre-

servat i östra delen av Här-

ryda kommun (Åtgärdsom-

råde 33). Mossen visar re-

dan i början av 60-talet 

(t.v.) tecken på igenväxning 

pga. äldre dikningsföretag. 

Ett modernt flygfoto (t.h.) 

visar tydligt hur snabbt 

igenväxning kan gå när 

våtmarkens hydrologi är 

satt ur spel.  
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2.2 Restaurering av våtmarker 
Att restaurera naturtyper är ofta komplexa projekt, och våtmarksrestaurering 

är inget undantag. Det gäller att ta hänsyn till våtmarkens typ (och de proces-

ser som formar just den), vilken omfattning och typ av negativ påverkan som 

finns samt de förutsättningar som finns på platsen (Paulsson & Rova, 2015).   

Det är oftast inte möjligt att återskapa en på snudd identisk våtmark som fun-

nits på en plats efter decennier eller ibland århundraden av negativ påverkan. 

Målbilden för ett restaureringsprojekt bör därför inte fokuseras för mycket på 

ett önskvärt, ursprungligt utseende. I stället bör fokus ligga på att återskapa 

våtmarkens naturliga processer, vilka med tiden omformar den restaurerade 

våtmarkens utseende. Efter genomförda restaureringsåtgärder kan det ta 

många år innan våtmarken återgår till något som till form och funktion liknar 

det ursprungliga, och det är därför viktigt att tänka långsiktigt (Paulsson & 

Rova, 2015). 

Det ska tilläggas att restaurering för att återskapa ett funktionellt våtmarkse-

kosystem ibland ställs emot de biologiska värden som har etablerat sig då våt-

marken börjat övergå i skog eller andra naturtyper. Det är därför viktigt att 

fördjupade inventeringar (Naturvärdesinventering (NVI) eller artspecifika in-

venteringar) utförs i de områden som kan komma att påverkas av restaure-

ringsåtgärderna.  

I Härryda kommun finns ett flertal naturvårdsarter lokaliserade i skogsmark 

som tidigare varit våtmark (bl.a. hållav (VU), skuggmossa (signalart), korn-

knutmossa (NT) och grön sköldmossa (fridlyst, signalart), och det är därför 

viktigt att ta hänsyn till detta vid planering av restaureringsåtgärder (Nilsson, 

2021). 

2.2.1 Olika typer av restaurering 

Det finns en rad olika restaureringsåtgärder och nedan beskrivs några vanlig-

ast förekommande och som även föreslås för många av de våtmarker som pre-

senteras i denna rapport: 

Röjning av vegetation 

Gemensamt för nästan all våtmarksrestaurering är genomförandet av någon 

sorts röjning eller avverkning av vegetation som brett ut sig på grund av ut-

dikningar. Det kan handla om att avverka enstaka träd och buskar, till storska-

lig skogsavverkning där historiskt öppna myrmarker nästa helt tagits över av 

skog (Paulsson & Rova, 2015).  

I de fall där restaureringen även innefattar igenläggning av diken och framfö-

randet av tunga maskiner så kan det avverkade materialet (främst stockar) 

användas för dikesproppar och som stockmattor för att minska körskador.  
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Restaurering av utlopp 

I många fall är våtmarkens utlopp påverkade av rensning och kanalisering, vil-

ket ökar avvattningen. Vissa våtmarkers vattenstånd påverkas även av närlig-

gande sjöars vattenstånd, och mer än ofta saknas det naturliga sjöutloppet.  

Genom att återskapa naturliga sjöutlopp- och våtmarksutlopp kan vattenstån-

det återgå till ursprunglig nivå och variation (Degerman & Näslund, 2021).  

Igenläggning och proppning av diken 

Diken bör kartläggas både vad gäller deras utbredning, och om de kan tänkas 

vara ”aktiva” eller ej (ifall de fortfarande har en markavvattnande effekt). 

Vissa diken kan vara mycket gamla och helt igensatta (inaktiva) och bör inte 

prioriteras lika högt som aktiva diken. 

I de fall där det finns god tillgång på massor kan ett dike läggas igen helt, vilket 

då återställer hydrologin till ett så ursprungligt läge som möjligt. Annars kan 

så kallade ”proppar” skapas, vilka är återkommande dämmen i diket, vilka 

trycker ut vatten i sidled, och därmed reducerar dikets avvattnande effekt 

(Paulsson & Rova, 2015).  

Återkommande hävd som restaureringsåtgärd  

Många våtmarker som varit påverkade under lång tid kan ha börjat övergå i 

andra naturtyper, som skog, stora vassbälten eller näringsrika högörtsängar. 

Då det ofta tar flera år innan hydrologiska restaureringsåtgärder har uppnått 

full effekt kan våtmarker vara högproduktiva och snabbt växa igen på nytt.  

Som en del av återställandet till en ursprunglig våtmarkstyp kan återkom-

mande hävd genom exempelvis slåtter, bete eller röjning vara lämpligt och 

ibland nödvändigt för ett lyckat resultat (Degerman & Näslund, 2021).  

3 Metodik  
Kartor har gjorts med programmet QGIS v. 3.16.9 Hannover, (QGIS, 2021) och 

GIS-skikten redovisas i formatet .SHP 

Metodiken följer tre huvudsakliga steg: 

1. Analys av geodata för att hitta potentiella åtgärdslägen 

2. Prioritering/rankning efter potentiell miljönytta, läge, motstående in-

tressen mm. 

3. Fältbesök och slutprioritering av lägen 

3.1 Analys med GIS 

3.1.1 Beskrivning av geodata 

I detta uppdrag har följande geodatalager och/eller visningstjänster använts 

för att identifiera och avgränsa potentiellt påverkade våtmarker: 

• Ortofoto (tillhandahållet av Härryda kommun) 
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• Historiska ortofoton (Lantmäteriet, 2021) 

• Höjddata i form av GRID 1+/2+ (tillhandahållet av Härryda kommun) 

• Fastighetskarta (tillhandahållet av Härryda kommun) 

• Jordartskarta (Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), 2021) 

• Markavvattningsföretag (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2021) 

• Marktäckedata (Naturvårdsverket, 2021) 

• Markfuktighetskartor (SLU, 2021) 

• Naturvärden (Naturvårdsverket, 2021) 

• Länsstyrelsens informationskarta (Länsstyrelsen i Västra Götalands 

län, 2021) 

3.1.2 Utpekande av påverkade våtmarker 

För att metodiskt kunna studera de stora arealerna delades kommunen in i ett 

rutnät bestående av kvadratkilometerstora rutor (Figur 4). 

Genom att utgå ifrån SGU:s lager för torvförekomster i landskapet i kombinat-

ion med SLU:s markfuktighetskartor och modellerade vattenflöden kunde ma-

joriteten av våtmarkerna i Härryda kommun visualiseras. Därefter lades dessa 

lager ovanpå beskuggad höjddata (GRID 1+/2+) vilket underlättade avgräns-

ning av våtmarkerna, men gjorde också att eventuella skador, som diken, torv-

täkter och körskador syntes tydligare. För att ytterligare bedöma ifall en våt-

mark kunde tänkas vara påverkad studerades skillnader i vegetation och mar-

kanvändning mellan ortofoton från början av 1960-talet och från ca 2020. En 

visualisering av denna metod presenteras i (Figur 5). 

Figur 4. Karta som visar hur ett rutnät har använts för att metodiskt kunna analysera Härryda 

kommun. 
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3.1.3 Avgränsningar 

Som en del av bedömningen av påverkade våtmarker har vissa avgränsningar 

gjorts: 

• Våtmarker som helt försvunnit på grund av omställning till annat 

markslag har inte tagits med då det inte finns något kvar att restau-

rera. Ett exempel är ett flertal våtmarker (och tjärnar) som helt lades 

igen under anläggningen av Landvetters flygplats. 

• Mindre våtmarker har inte analyserats i samma omfattning som 

större, varpå att ett antal potentiellt påverkade våtmarker sannolikt 

har fallit bort. Detta beror på att små våtmarker dels är svårare att av-

gränsa mot tillfälligt fuktig mark, dels att påverkan ofta kan vara svår 

att identifiera och dels att det förväntade värdet/nyttan av att restau-

rera små objekt oftast är låg eller försumbar i jämförelse med större 

objekt. 

Figur 5. Schematisk arbetsgång vid identifiering, avgränsning och inritning av en påverkad våt-

mark. 1. Genom att arbete med en ruta i taget kan samtliga torvförekomster och fuktansamlingar 

granskas (den använda metoden för att kunna peka ut våtmarker i landskapet). 2–5. Genom att 

växla mellan jordart, markfukt och olika ortofoton får man en uppfattning av våtmarkens ur-

sprungliga utbredning och form, vidare kan även påverkan (diken etc.) pekas ut. 6. Slutligen ritas 

den uppskattade våtmarkens yta in (vilken tar hänsyn till den ursprungliga ytan, men även till 

motstående intressen som vägar och bebyggelse). I detta skede används även modellerade vatten-

flöden (blå linjer) för att bättre förstå de hydrologiska förutsättningarna.  
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• Våtmarker kan ibland vara komplexa system av myrar, vattendrag, 

tjärnar och sjöar, och att avgränsa en våtmark mot en annan kan där-

för vara ett projekt i sig. Inom projektets ramar har våtmarker främst 

avgränsats utifrån hydrologisk konnektivitet, dvs att vattnet rinner åt 

samma håll. Detta har kunnat göras effektivt genom att använda land-

skapets lutning och modellerade vattenflöden från SLU. 

3.2 Prioritering av lägen 
Efter att en lista på potentiellt påverkade våtmarker tagits fram kunde dessa 

sållas baserat på ett antal kriterier, med syfte att välja ut de som kunde antas 

ha bäst förutsättningar för restaureringsåtgärder. Av dessa skulle sedan 51 

områden besökas i fält. 

De kriterier som beaktades vid framtagandet av dessa objekt var: 

• Områdets storlek – Stora, sammanhängande våtmarksområden med 

negativ påverkan gavs viss förtur 

• Områdets påverkansgrad och typ av påverkan – Områden som blivit 

kraftigt påverkade genom dikning, rensning/rätning av in- och utlopp 

eller torvtäkt (där effekterna av påverkan var mycket framträdande) 

gavs viss förtur 

• Förekomst av motstående intressen – Olika typer av nutida markan-

vändning i och omkring våtmarken påverkar möjligheterna till restau-

rering. Exempelvis bedömdes skogs- och jordbruk som svagare mot-

stående intressen än vad närheten till vägar och bostäder gjorde. 

3.3 Fältbesök och slutprioritering 
För att få en bättre bild av varje åtgärdsområdes förutsättningar utfördes fält-

besök vid 51 olika våtmarker. Bland de aspekter som beaktades vid fältbesö-

ken ingick bland annat; den aktuella markanvändningen, den lokala hydrolo-

gin, natur- och kulturvärden, närliggande mark och fastigheter samt motstå-

ende intressen (ledningar, anläggningar etc.).  

De tidigare inritade ytorna justerades i vissa fall efter de observationer som 

gjordes i fält.  

3.3.1 Semikvantitativ bedömning av miljönyttor 

De åtgärdsområden som efter fältbesöket fortfarande ansågs genomförbara 

genomgick en sista sållning där den potentiella miljönyttan bedömdes. Detta 

gjordes genom att översiktligt kvantifiera de parametrar (hädanefter be-

nämnda bedömningsgrunder) som påverkar de utvalda ekosystemtjänsterna 

eller miljönyttorna. De miljönyttor som bedömdes inom detta projekt var: bio-

logisk mångfald, vattenhållande förmåga, kolinlagring och bidrag till grund-

vattenbildning.  
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Varje typ av miljönytta rangordnades enligt en fyrgradig skala: nyttoklass 1 

(viss nytta), nyttoklass 2 (påtaglig nytta), nyttoklass 3 (stor nytta) och nytto-

klass 4 (mycket stor nytta). Vilken nyttoklass som en miljönytta tilldelades ba-

seras på ett index som beräknats utifrån ett antal bedömningsgrunder där ett 

högre indexvärde indikerar större nytta.  

Bedömningsgrunderna poängsätts från 1–3, och multipliceras därefter för att 

erhålla ett indexvärde. Samtliga miljönyttor bedöms och poängsätts enligt 

samma process, men antalet och typen av bedömningsgrunder varierar.  

Varje miljönytta med tillhörande, bedömningsgrunder, klassningar, och index-

gränser redovisas i Tabell 3–10. 

Nedan visas ett exemplifierat flödesschema över bedömningsprocessen för 

ekosystemtjänsten biologisk mångfald. 

 

Korrelationen mellan de utvalda bedömningsgrunderna och styrkan hos de ut-

valda miljönyttorna/ekosystemtjänsterna baseras på vedertagna studier och 

facklitterära verk av våtmarkers ekosystemtjänster (Russi, o.a., 2013), 

(Naturvårdsverket, 2021) och ekosystem (fragmentering, naturliga processer, 

konnektivitet etc.) (Lindenmayer & Fischer, 2006) (Degerman & Näslund, 

2021). 

  

Figur 6. Bedömningsprocessen för biologisk mångfald görs enligt figuren. De andra typerna av miljö-

nyttor bedöms på samma sätt men med andra bedömningsgrunder och indexgränser (se Tabell 3–

10). 
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Tabell 3. Bedömningsgrunderna för vattenhållande förmåga med kriterier och motsvarande klass-

ningar. 

Vattenhållning 

Area Återvätningspotential 

Klass 1: <5 ha 
Klass 1: Få möjliga åtgärder och liten återvätt yta.  

 

Klass 2: 5–10 ha 
Klass 2: Påtaglig mängd möjliga åtgärder och påtagligt 

stor återvätt yta. 

Klass 3: >10 ha Klass 3: Många möjliga åtgärder och stor återvätt yta. 

 

Tabell 4. Indexgränser för vattenhållande förmåga och motsvarande nyttoklasser. 

Vattenhållning 

Indexgränser  Nyttoklass 

≤2  → 1 - Viss nytta 

3–4  → 2 - Påtaglig nytta 

5–6  → 3 - Stor nytta 

≥9  → 4 - Mycket stor nytta 

 

Tabell 5. Bedömningsgrunderna för våtmarkens potential som kolsänka med kriterier och motsva-

rande klassningar. 

Kolsänka 

Area Återvätningspotential Andel torv av area 

Klass 1: <5 ha 

Klass 1: Få möjliga åtgärder och 

liten återvätt yta. 

 

Klass 1: 0–33 % 

Klass 2: 5–10 ha 

Klass 2: Påtaglig mängd möjliga 

åtgärder och påtagligt stor 

återvätt yta. 

Klass 2: 33–67% 

Klass 3: >10 ha 
Klass 3: Många möjliga åtgärder 

och stor återvätt yta. 

Klass 3: 67–100% 
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Tabell 6. Indexgränser för våtmarkerns potential som kolsänka och motsvarande nyttoklasser. 

Kolsänka 

Indexgränser  Nyttoklass 

≤3  → 1 - Viss nytta 

4–7  → 2 - Påtaglig nytta 

8–12  → 3 - Stor nytta 

≥13 → 4 - Mycket stor nytta 

 

Tabell 7. Bedömningsgrunderna för våtmarkens förmåga att bidra med grundvattenbildning med 

kriterier och motsvarande klassningar. 

Grundvattenbildning 

Area 
Genomsläpplighet i och 

omkring våtmarker 

Grundvattenkapacitet  

(i jordart och berggrund) 

Klass 1: <5 ha 
Klass 1: Lera, silt eller enbart 

torv/berg. 

Klass 1: ≤5 L/s (jordart) och un-

der 600L/h (berg). 

Klass 2: 5–10 ha 
Klass 2: Grusig/Sandig morän, 

sand (ej fin). 

Klass 2: 5–25 L/s (jordart) och 

600–2000 L/h (berg). 

Klass 3: >10 ha 
Klass 3: Isälvssediment, grus, 

grovsand. 

Klass 3: >25 L/s (jordart) och 

600–2000 L/h (berg). 

 

Tabell 8. Indexgränser för grundvattenbildning och motsvarande nyttoklasser. 

Grundvattenbildning 

Indexgränser  Nyttoklass 

≤3  → 1 - Viss nytta 

4–7  → 2 - Påtaglig nytta 

8–12  → 3 - Stor nytta 

≥13 → 4 - Mycket stor nytta 
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Tabell 9. Bedömningsgrunderna för våtmarkens förmåga att bidra till biologisk mångfald med kri-

terier och motsvarande klassningar. 

Biologisk mångfald 

Area 
Påverkansgrad 

 

Närhet till andra 

våtmarker eller 

vattenförekoms-

ter 

Naturvärde hos om-

givande mark (inom 

100 m) 

 

Klass 1: <5 ha Klass 1: Viss påverkan 

på markfukt (torra par-

tier men fortfarande re-

lativt blött) och/eller 

viss igenväxning 

(ris/spridda småträd). 

Klass 1: >700 m Klass 1: Åkermark, ex-

ploaterat, hygge, plan-

tage. 

 

Klass 2: 5–10 ha Klass 2: Tydlig påverkan 

på markfukt och ur-

sprunglig biotop (tydlig 

dränering) och/eller 

högre igenväxningsgrad 

(flertal större träd). 

Klass 2: 100–700 

m (minst två vat-

tenförekomster 

inom detta spann) 

Klass 2: Äldre 

skog/plantage, berg, 

sten, sand/grusytor, 

påverkade/mindre 

sjöar, vattendrag 

och/eller våtmarker. 

 

Klass 3: >10 ha Klass 3: Kraftig påver-

kan på markfukt och ur-

sprunglig biotop genom 

djupa diken/torvtäkt, 

och/eller kraftig igen-

växning/övergång till 

skog. 

Klass 3: <100 m Klass 3: Naturvärden, 

kontinuitetsskog, opå-

verkade/större sjöar, 

våtmarker och/eller 

vattendrag, hävdad 

mark. 

 

 

 

Tabell 10. Indexgränser för biologisk mångfald och motsvarande nyttoklasser.  

Biologisk mångfald 

Indexgränser  Nyttoklass 

≤4 → 1 - Viss nytta 

5–15  → 2 - Påtaglig nytta 

16–36  → 3 - Stor nytta 

≥37 → 4 - Mycket stor nytta 
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4 Resultat 
Inom detta projekt identifierades trolig mänsklig påverkan i 903 våtmarker 

inom Härryda kommun. Fältbesök utfördes vid 51 våtmarker, och av dessa be-

dömdes 37 som lämpliga för restaureringsåtgärder.  

Den totala ytan av de våtmarker som presenteras i denna rapport är ca 750 

hektar, eller 7,5 kvadratkilometer. Den sammanlagda ytan av de över 903 våt-

marker som bedömts som vara påverkade uppgår till ca 4150 hektar, eller 

41,5 kvadratkilometer. 
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Figur 7. Översiktskarta där alla 903 våtmarker som bedömts som troligt påverkade markeras i 

blått. 

Figur 8- Översiktskarta där de 37 prioriterade våtmarkerna visualiseras i grönt samt med num-

mer som korresponderar mot dess nummer i rapporten. 
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4.1 Sammanställning av prioriterade våtmarker 

Åtgärdsområde 1 Vällsjöns våtmarksmosaiker 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6393085, E 326586 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av ett skogs- och våtmarksområde omkring Vällsjön i Pixbo 

där delar av området tidigare varit öppnare jordbruksmarker. Idag hyser 

området naturvärden kopplat till sumpskog och fuktängar. Flera kanaler 

och diken skär igenom området, med markavvattning som följd. En liten an-

lagd våtmark/damm finns i områdets östra del. Troligen har området varit 

betydligt fuktigare med periodiska översvämningsytor, men då Vällsjöns ut-

lopp är kanaliserat och rensat har sannolikt dessa minskat i frekvens och 

omfattning.  

Påverkat område 
Uppskattningsvis 19 hektar sump-

skog, fuktäng och bladvassbälten. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken/kanaler.  

Eventuell röjning och/eller åter-

kommande hävd av vissa av de hi-

storiskt öppna delarna.  

Återställande av sjöns utlopp. 

Motstående intressen 
Närliggande bostäder, bryggor, 

fotbollsplan 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 9. Område 1 utgörs av igenväxande f.d. jordbruksmark, sumpskog, bladvassbälten och fukt-

ängar intill Vällsjön i Pixbo.  
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Figur 10. Vällsjöns utlopp är kanaliserat och rensat och här finns även tilltagna erosionsskydd vil-

ket indikerar att vattenflödena kan fluktuera kraftigt (t.h.). I själva området finns en mångfald av 

fukthabitat (nedan t.v.). Flera diken skär igenom området (ovan t.v.) 

Figur 11. Åtgärdsområde 1 ligger omkring Vällsjön i Pixbo och är ca 19 hektar. Den mindre kartan 

visar det rensade och kanaliserade utloppet. 
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Åtgärdsområde 2 Håle dal 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6391632, E 326876 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av fuktig mark intill Hårssjöns norra strand. Närmst sjön är 

marken blöt-fuktig med en blandning av trädslag (gran, asp, björk, tall), ett 

mindre granplantage och hygge efter äldre barrskog. Fynd av revlummer, 

blåmossa och trådticka indikerar att den avverkade skogen haft längre kon-

tinuitet. De övre delarna har tidigare varit åkermark och ett flertal diken 

finns i området. Utmed den intilliggande grusvägen rinner även ett dike vil-

ket möjligen kan ha haft sitt naturliga utflöde i det aktuella området. Hårs-

sjöns utlopp är rensat och kanaliserat vilket påverkar hydrologin för närlig-

gande våtmarker. Delar av området är föremål för reservatsbildningspro-

cessen för Hårssjön- Rambo mosse. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 7 hektar försum-

pad åkermark, bladvassbälten, 

sump/svämblandskog och hygge. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna de-

larna. Återkommande hävd med 

slåtter eller bete. 

Återställande av sjöns in- och ut-

lopp. 

Motstående intressen Skogsbruk,  

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 12. De övre delarna av området består av fuktig och näringsrik högörtsäng med ohävdsarter 

på tidigare åkermark. En ledningsgata löper genom området.  
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Figur 13. De områden som ligger närmst Hårssjön består av bladvassbälten och sump/svämskog 

(t.h.). Delar av området har tidigare varit beskogade, men har avverkats. I området hittades rev-

lummer (t.v.) och trådticka vilka indikerar att skogen troligen var av naturskogskaraktär.   

Figur 14. Åtgärdsområde 2 ligger vid Hårssjöns norra kant och är ca 7 hektar.  
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Åtgärdsområde 3 Hårskeröds mosse 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6391703, E 327363 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en stor högmosse med omgivande kärr och barrsump-

skog under kraftig igenväxning. Området är dels utdikat, men påverkas san-

nolikt även pga. omgrävning av de bäckar som passerar genom området. 

Det finns även tecken på avvattningsdiken som löper från mossen till dessa 

bäckstråk. Ytterligare en hypotes är att mossen varit föremål för slåtter, vil-

ket hållit efter den naturliga igenväxningen. Flera naturvårdsarter för natur-

skog återfanns i områdets kanter, bland annat stora förekomster av revlum-

mer och blåmossa återfanns i de torrare delarna. Spillkråka både sågs och 

hördes i området. Området är föremål för reservatsbildningsprocessen för 

Hårssjön- Rambo mosse. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 27 hektar igen-

växande högmosse, laggkärr och 

barrsumpskog. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Återställande av bäck-

fåror som rinner längs områdets 

kanter. Röjning av hög och låg ve-

getation i de historiskt öppna de-

larna (mossen). Återkommande 

hävd. 

Motstående intressen 
Närliggande hästgård, grusväg, na-

turvärden 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 15. Områdets centrala delar består av en historiskt öppen mosse, nu under igenväxning. 
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Figur 16. Området utgörs till största del av igenväxande högmosse (ovan t.h.), vilken omges av 

laggkärr, sumpskog och fuktpräglad barrskog. De vattendrag som passerar genom området är rä-

tade och avvattnar nu området (t.v.). Blåmossa och revlummer påträffades i området (nedan t.h.)  

Figur 17. Åtgärdsområde 3 ligger nordöst om Hårssjön och i nästan direkt anslutning till åtgärds-

område 2. Området är ca 27 hektar.  
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Åtgärdsområde 4 Finnsjömossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392201, E 328790 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en central mosse omgiven av kärr och sumpskog. En 

grusväg skär rakt igenom hela mosseplanet, vilket effektivt delar området i 

två delar, vilket tveklöst påverkar hydrologin. Historiska kartor indikerar 

att en ledningsgata eller liknande struktur tidigare har löpt utmed samma 

bana som den till synes nya vägen följer. Utmed vägen finns även elljusspår 

och området verkar ingå i ett större friluftsområde. Detta begränsar troligen 

åtgärderna till att fokusera på den övriga påverkan som består av ett antal 

mindre diken, samt urgrävning av våtmarkens utlopp.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 7,5 hektar igen-

växande mosse, sumpskog och 

kärr. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna 

delarna (mossen). 

Återställande av utlopp. 

Återkommande hävd. 

Ersätt grusväg med breda spänger. 

Motstående intressen 
Anordningar för friluftsliv, vatten-

täkt 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 1 – Viss nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 18. En till synes nyanlagd grusväg med elljusslinga är dragen rakt igenom mosseplanet vil-

ket effektivt delar våtmarken på mitten. 
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Figur 19. Den nordvästra delen består av ett tämligen öppet kärr, men även här finns tecken på 

igenväxning (nedan t.v.). Flera åtgärder som är tänkta att gynna friluftslivet har skapat lett till 

stora markskador, vilket drastiskt försämrar en rad andra ekosystemtjänster. 

Figur 20. Åtgärdsområde 4 ligger söder om Mölnlycke, och direkt norr om Finnsjön och är ca 7,5 

hektar.  
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Åtgärdsområde 5 Råtjärnsmyrarna 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392384, E 327973 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av ett långsträckt myrkomplex ihop den lilla sjön Råtjärnen. 

Vattnet rinner i östlig riktning och passerar genom en smal bergspassage 

med sten och block. Området uppvisar kraftig igenväxning sedan 60-talet, 

men spåren av påverkan är tämligen diffusa. Det finns ett par diken i anslut-

ning till Råtjärnen, och även vissa tecken på rensning av sjöutloppet. I den 

östra delen finns två separata utlopp, och troligen har dessa rensats eller 

fördjupats något, men på grund av igenväxning är även detta svårt att 

styrka. Utebliven hävd och påverkan i tillrinningsområdet kan också bidra 

till den snabba igenväxningen. Våtmarksområdet med närområde har till 

synes höga naturvärden, med flera förekomster av signalarter (exempelvis 

gullgröppa och blåmossa).   

Påverkat område 

Uppskattningsvis 6 hektar myr-

mark, försumpad skog och rasbran-

ter. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna de-

larna. Eventuell höjning av områ-

dets utlopp. Återkommande hävd. 

Motstående intressen Naturvärden 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 21. Råtjärnen ligger i den östra delen och omges av våtmark som historiskt varit öppen. 
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Figur 22. Det är svårt att peka ut en enskild påverkan som den bakomliggande faktorn till igen-

växningen. Troligen handlar det om flera mindre åtgärder som i kombination med utebliven hävd 

har lett till igenväxning. T.v. och nedan t.h. syns ett par diken nära Råtjärnen.  

Figur 23. Åtgärdsområde 5 ligger söder om Mölnlycke, intill Råberget, och är ca 6 hektar.  
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Åtgärdsområde 6 Högaråsmossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399706, E 331774 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av Högaråsmossen. Denna mosse är under kraftig igenväx-

ning av tall men har ingen utbredd dikning. Ett mindre delvist igenvuxet 

dike förekommer i den sydvästra delen. Igenväxning beror i detta område 

troligtvis på diffus påverkan eller på upphörd hävd. Röjning pågår i dagslä-

get i de södra delarna av området för att gynna alkonblåvinge (EN) och dess 

värdväxt klockgentiana (EN). Området kan komma ingå i utökningen av na-

turreservatet och Natura 2000-området Maderna. 

Påverkat område 

Ca 17 hektar igenväxande myr-

mark med barrträdsdominerad 

skog i områdets perifera delar. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning av dike, röjning av 

hög och låg vegetation i de histo-

riskt öppna delarna samt återkom-

mande hävd. 

Motstående intressen 
Ev. skogsbruk och närliggande bo-

stadsområden. Naturvärden. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 4 – Mycket stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

 

Figur 24. Åtgärdsområde 6 är under igenväxning med sly, gräs- och halvgrästuvor samt små barr-

trädsplantor.  
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Figur 26.  Ett delvist igenvuxet dike förekommer i sydöstra delen av område 6 (t.v.). Röjning pågår 

i den södra delen för att gynna alkonblåvinge och dess värdväxt klockgentiana.  

Figur 25. Åtgärdsområde 6 ligger norr om Tahult och är ca 17 hektar. De blå linjerna visar vatt-

nets väg ut från området. Fem utflöden leder bort vatten från området. 
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Åtgärdsområde 7 Lundsmossen 

Koordinater 

(SWEREF 99 TM) 
N 6399667, E 333131 

Områdesbeskrivning 

Område 7 ligger mellan Pinntorp och Östra Önneröd. Området utgörs av 

sammanhängande högmossar med två centralt belägna tjärnar: Norra- och 

Södra Lundtjärnen. Stentjärnsbäcken rinner i sydlig riktning genom områ-

det och passerar vattenfyllda torvtäktsbassänger. Området har varit före-

mål för torvtäktsverksamhet som pågått under tidigt 1900-tal. Områdets ut-

flöde ligger strax söder om torvtäkterna och vattnet leds därefter vidare i 

ett vägdike i sydlig riktning förbi ett idrottsområde. 

Påverkat område 

Ett ca 60 hektar stort område med två tjärnar och 

vattenfyllda torvtäktsbassänger. Kraftig utdikning 

och torvtäkter ger en stor hydrologisk påverkan. 

Igenväxningen har gått långt och fastmarken består 

nu till största del av barrblandskog.  

Förslag på 

Restaureringsåtgär-

der 

Igenläggning eller proppning av flera diken. Röj-

ning av hög och låg vegetation i de historiskt öppna 

delarna (mossen). Höjning av vattennivån i vatten-

draget och torvtäktsbassängerna genom tillförande 

av substrat i områdets utlopp samt anläggande av 

dämmen eventuellt utformade på sådant sätt att 

fisk tillåts vandra. Eventuellt återkommande hävd. 

Området har stor potential för friluftslivet och 

skulle kunna anpassas för att gynna detta. 

Motstående intres-

sen 
Ev. skogsbruk 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 27. Inom åt-

gärdsområde 7 finns 

gamla torvtäkter 

som ger en kraftig 

hydrologisk påver-

kan på området. 
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Figur 29. Åtgärdsområde 7 är kraftigt påverkat av dikning (t.h.) och är igenvuxen med barrbland-

skog. Områdets vatten leds via dikessystemen och Stentjärnsbäcken ut i ett vägdike söder om om-

rådet. 

Figur 28. Åtgärdsområde 7 ligger mellan Pinntorp och Östra Önneröd och är ca 60 hektar stort. 

Kraftigt tilltagna dikessystem och torvtäkter påverkar hydrologin i området. 



 

33 (95) 
 

Åtgärdsområde 8 Torvmark vid Härkeshult 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6401036, E 335144 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 8 ligger precis vid Härkeshult väster om Stamsjöarna. Om-

rådet utgörs av torvmark som på 60-talet, av historiska kartor att döma, va-

rit jordbruksmark. I området finns även skogsbruksmark varav en del av 

denna nyligen avverkats. Revlummer, blåmossa och möjligen flera arter na-

turvårdsarter förekommer. Området har anpassats för friluftsliv med 

spänger och upphöjda stigar. Vildmarksleden går igenom området. Dikes-

nätverket i området för vattnet mot nordväst in i åtgärdsområde 9. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 7 hektar stort 

område. Den på 60-talet öppna 

marken är under igenväxning med 

stora mängder sly som ett resultat 

av den dikning som skett där. Pro-

duktionsskog av gran är etablerad 

på delar av torvmarken. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av låg vegetat-

ion i de på 60-talet öppna delarna. 

Återställande av områdets utlopp. 

Motstående intressen 

Återvätning riskerar att påverka de 

anordningar som anlagts för fri-

luftslivet. Ev. skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 30. Åtgärdsområde 8 har anordningar anpassade för friluftslivet som denna gångbro som 

passerar ett av dikena i området. 
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Figur 32. Skogliga naturvärden som blåmossa (t.v.) finns i åtgärdsområde 8. Vilmarksleden går 

igenom området (mitten). Bilden längst till höger visar det på 60-talet öppna området som nu är 

under igenväxning med stora mängder sly. 

Figur 31. Åtgärdsområde 8 ligger väster om Stamsjöarna och är ca 7 hektar. Dikningen är kraftigt 

tilltagen i området.  
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Åtgärdsområde 9 Våtmark vid Medtjärnen 

Koordinater (SWEREF 

99 TM) 
N 6401329, E 334794 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 9 ligger nordväst om Härkeshult och åtgärdsområde 8. Om-

rådet utgörs av en tjärn med omgivande kärr och mosse. Till stor del täcks 

området av barrskog med visst lövinslag. Granplanteringar finns också i 

området. Mossedelen är kraftigt dikad och dessa diken mynnar i sin tur i ett 

stort krondike. Utloppet från tjärnen är omgrävt och mynnar ut i krondiket. 

Även körspår påverkar hydrologin. Områdets utlopp är kanaliserat, men 

däms upp invid en fastighet i skogen intill. Området är under kraftig igen-

växning. 

Påverkat område 
Områdesytan uppgår till ca 11 hektar och består 

främst av en tjärn, mosse och myrmark. 

Förslag på 

Restaureringsåtgär-

der 

Igenläggning eller proppning av flera diken. Röj-

ning av låg vegetation. Återställande av tjärnens 

utlopp. 

Motstående intressen Skogsbruk och dämmet. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 33. Medtjärnen inom åtgärdsområde 9 har ett omgrävt utlopp vilket troligtvis sänkt tjär-

nens vattenyta.  
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Figur 35. Åtgärdsområde 9 är utdikat (t.h.) vilket lett till igenväxning (nedan t.v.). Ett dämme i 

områdets utlopp (ovan t.v.). 

Figur 34. Åtgärdsområde 9 ligger nordväst om Härkeshult och ca 11 hektar.  
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Åtgärdsområde 10 Myr vid Lilla Stamsjön 

Koordinater (SWEREF 99 TM)  

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 10 ligger mellan Härkeshult och Lilla Stamsjön. Området ut-

görs av en mosse omgiven av skogbeklädda kärr samt ett område med plan-

terad gran i den västra delen och där också en mindre betesmark. I området 

finns gamla stengärdesgårdar och kvarnruiner. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 8 hektar igen-

växande myrmark som främst ut-

görs av en kraftigt utdikad mosse.  

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av låg vege-

tation i de historiskt öppna de-

larna (mossen). 

Motstående intressen 

Skogsbruk. Ett flertal jakttorn och 

eldplatser. Ev. fornlämningar och 

kulturminnen. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Liten nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 
 
 

Figur 36. Inom åtgärdsområde 10 finns ett antal jakttorn och andra rekreationsanordningar.  
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Figur 37. Åtgärdsområde 10 är kraftigt påverkat av utdikning och är under igenväxning. 

Figur 38. Åtgärdsområde 10 ligger mellan Härkeshult och Lilla Stämsjön (t.h. i bild) och är ca 8 

hektar.  
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Åtgärdsområde 11 Tingstjärnsmossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399623, E 335778 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av främst av skogsbruksmark av tall och gran men några 

öppnare våtmarksytor finns. Det finns även flera tjärnar i området. Tjär-

narna förbinds med varandra genom grävda diken. Flera diken från omgi-

vande marker tillrinner även tjärnarna. Vattnet från den norra delen av om-

rådet rinner ut i Sandsjön medan det från den södra delen rinner ut i Ötjär-

nen. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 25 hektar av ut-

dikad skogs- och myrmark. Utlop-

pen från tjärnarna är påverkade. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Genom igenläggning eller propp-

ning av diken kan området återvä-

tas. Röjning av hög vegetation kan 

göras i samband med detta för att 

återställa myrmarken. Tjärnarnas 

utlopp kan återställas. 

Motstående intressen Skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 
 
  

Figur 39. Dikena (t.v.) i åtgärdsområde 11 förbinder tjärnarna med varandra och avvattnar områ-

det. Utloppet från Stora Tingtjärnen till Sandsjön är omgrävt/fördjupat. 
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Figur 40. Åtgärdsområde 11 ligger väster om Sandsjön och är ca 25 hektar. Den mindre kartan t.h. 

visar två diken som tillrinner Stora Tingstjärnen samt ett påverkat utlopp strax söder om dessa. Den 

mindre kartan t.v. visar en närbild på ett av flera diken i området.  

Figur 41. Dikad skogsmark (t.v.) och en av de öppna ytorna i åtgärdsområde 11 (t.h.). 
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Åtgärdsområde 12 Mosse vid Vaseliden 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399501, E 333808 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 12 ligger strax norr om Östra Önnered och utgörs till 

största del av en öppen mosse under igenväxning som är omringad av barr-

skog.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 9 hektar av spar-

samt dikad myr- och skogsmark 

som gränsar till ett tätbebyggt om-

råde i söder och en väg i väster. 

Överfördjupade utlopp i norra re-

spektive södra delen transporterar 

vattnet ut ur området.  

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Diken kan läggas igen eller propp-

pas. Restaurering av de två utlop-

pen står i konflikt med de be-

byggda ytorna utanför området 

men återställning av dessa kan rim-

ligen göras en bit uppströms där de 

bebyggda ytorna är relativt långt 

från fårorna. 

Motstående intressen 

Bostadsområde nära områdets 

södra utlopp. Gård nära norra ut-

loppet. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 
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Figur 42. Område 

12 utgörs av en cen-

tral mosse (nedan 

t.v.) som är under 

igenväxning och 

skogbevuxen mark i 

periferin. I norra 

(nedan t.h.) och 

södra kanten 

(ovan) av området 

rinner överfördju-

pade utloppsdiken 

västerut.  

Figur 43. Åtgärdsområde 12 ligger norr om Östra Önnered och är ca 9 hektar.  



 

43 (95) 
 

Åtgärdsområde 13 Stormossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6398927, E 334013 

Områdesbeskrivning 

Stormossen ligger öster om Östra Önnered och söder om Vaseliden. Områ-

det utgörs av ett stort och öppet kärr som dock är under viss igenväxning. 

Påverkat område 

Området är uppskattningsvis 19 

hektar stort men har endast diken i 

de perifera delarna. I norra delen 

är dikningen kraftigt tilltagen och 

igenläggning rekommenderas. I 

södra delen finns även där diken 

men området gränsar i söder till 

hustomter som ligger i en sänka 

vilket minskar möjligheterna till 

igenläggning. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Röjning av låg vegetation i de 

öppna delarna och återkommande 

hävd. Igenläggning eller proppning 

av flera diken i den norra delen 

samt där även röjning av hög vege-

tation. Ev. igenläggning eller 

proppning av diken i södra delen. 

Motstående intressen 
Ev. hustomter i norra delen. Hus-

tomter i den södra delen. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 1 – Viss nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 2 – Påtaglig nytta 

 

Figur 44. Åtgärdsområde 13 utgörs till stor del av ett öppet kärr. 
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Figur 46. Åtgärdsområde 13 är utdikad i den norra delen. Flera diken har där delvist växt igen 

men leder fortfarande vatten under vegetationstäcket. 

Figur 45. Åtgärdsområde 13 ligger öster om Östra Önnered och är ca 19 hektar. Den mindre kar-

tan visar dikena i den norra delen. 
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Åtgärdsområde 14 Mosse vid Djupedalsäng 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392799, E 328504 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 14 ligger strax söder om Djupedalsäng och nordväst om 

Finnsjön. Området utgörs av barrskog med lövinblandning och en öppnare 

central mosseyta med stora mängder myrliljor.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 4 hektar igenväx-

ande mosse. Området har ett djupt 

dike i östra delen. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

dike. Röjning av hög och låg vege-

tation i de historiskt öppna de-

larna. Ev. bränning eller hävd. 

Motstående intressen Ev. närliggande fastigheter. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 47. Blick ut över mossen i åtgärdsområde 14. 
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Figur 48. Det djupa diket i östra delen av åtgärdsområde 14 (t.v.) och anslutande mindre diken i 

östra hörnet (t.h.) 

Figur 49. Åtgärdsområde 14 ligger söder om Djupedalsäng och nordväst om Finnsjön. Området är 

ca 4 hektar.  
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Åtgärdsområde 15 Myr vid Björröd 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394480, E 336075 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 15 ligger strax söder om Björröd och väster om Landvetter 

flygplats. Område 15 utgörs främst av ett kärr beklätt med lövblandad barr-

skog men ett fåtal små öppnare ytor finns. Flera stora diken avvattnar kär-

ret och leder ner vattnet i en omgrävd och rätad vattendragsfåra som passe-

rar området. Vatten från åtgärdsområde 16 leds västerut in i område 15 via 

vattendraget. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 4 hektar igen-

växande myr. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation. 

Återställande av områdets in- och 

utlopp. 

Motstående intressen Skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

 
 

Figur 50. Vattendraget som rinner genom Åtgärdsområde 15 är kraftigt påverkat. 
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Figur 51. Området är kraftigt utdikat och det naturliga vattendraget är omgrävt. Dess utlopp leds 

genom två trummor för att kunna fungera som skogsbilväg.  

Figur 52. Åtgärdsområde 15 ligger söder om Björröd och är ca 4 hektar. Vatten från åtgärdsom-

råde 16 rinner igenom område 15 via ett rätat vattendrag. 
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Åtgärdsområde 16 Sirsemossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394296, E 336390 

Områdesbeskrivning 

Sirsemossen ligger strax väster om Landvetter flygplats och ingår i ett nät-

verk av våtmarker. Sirsemossen utgörs av ett mosseplan med kraftig utdik-

ning i norr och ett vattendrag som passerar i den norra delen av området. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 14 hektar igen-

växande mosse. Sirsemossen är 

kraftigt påverkad av utdikning och 

rensning/rätning av utlopp. Mos-

seplanet är under igenväxning 

med tall och gran men de centrala 

delarna är fortfarande ganska 

öppna.  

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna 

delarna. 

Återställande av vattendraget med 

tillförsel av substrat till fåran. 

Motstående intressen Skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 53. Öppnare yta i åtgärdsområde 16. 
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Figur 54. Området är bl.a. påverkat av kulvertering/väg som avdelar Sirsemossen från närlig-

gande Holkemossen (t.v.), körskador (mitten) och rätning/rensning av vattendrag/utlopp. 

Figur 55. Åtgärdsområde 16 ligger väster om Landvetter flygplats och är ca 14 hektar. Den mindre 

kartan t.h. visar en närbild på den dikning som gjorts i området. Områdets utlopp i nordväst är på-

verkat (mindre bild t.v.). 
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Åtgärdsområde 17 
Myrområde väster om Stora 

Stamsjön 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6401658, E 336381 

Områdesbeskrivning 

Området ligger strax väster om Stora Stamsjön och utgörs av en mosaik av 

mossar och kärr som befinner sig i olika igenväxningsstadier. Barrskog 

täcker numera stora ytor. En mindre del av området utgörs av täckdikad be-

tesmark. I området finns även en tjärn och ett vattendrag i den södra delen. 

Ett dikesnätverk som är särskilt tilltaget i den norra delen avvattnar områ-

det. Vattnet leds ner i Stora Stamsjön. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 28 hektar igen-

växande myr. Området är kraftigt 

utdikat och täckdiken förekommer 

även. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

diken i samband med röjning av 

hög vegetation. Bortgrävning av 

täckdiken och igenläggning med 

massor. Ev. Röjning av låg och hög 

vegetation och återkommande be-

teshävd. 

Motstående intressen Ev. skogsbruk och betesmark. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 4 – Mycket stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 56. Vy ut över tjärnen i åtgärdsområde 17. 
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Figur 58. Åtgärdsområde 17 ligger väster om Stora Stamsjön och är ca 28 hektar. De mindre kar-

torna visar närbilder på några av de större dikena. 

Figur 57.  I åtgärdsområde 17 leder täckdiken (ovan) och flera öppna diken (nedan) bort vatten 

mot Stora Stamsjön. Bilden nedan t.h. visar ett dike som mynnar direkt ut i Stora stamsjön som 

syns i bakgrunden. Diket är så djupt och brett att till och med en båt får plats däri. 
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Åtgärdsområde 18 Apelgärde-Dansered 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399045, E 343566 

Områdesbeskrivning 

Området ligger söder om Björkesjön ytan utgörs främst av skogsmarker 

(tallskog samt triviallövskog med ädellövsinslag) och friska till blöta betes-

marker. En åfåra rinner genom området och denna transporterar vatten 

från Björkesjön ned till Mölndalsån. Åfåran är omgrävd. Likaså är utlopps-

delen från Björkesjön utdikad vilket kan ha sänkt sjön. Tillsammans med 

flera diken avvattnar den omgrävda vattendragsfåran omgivande marker. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 11 hektar utdi-

kad skogs- och betesmark med en 

centralt belägen rensad åfåra. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Återförsel av rensat substrat till 

vattendragsfåran för att höja vat-

tennivån. Lägg igen eller proppa 

dikena som avvattnar området. 

Eventuellt röj träd och annan ve-

getation från skogen som växer på 

mossetorven i nordvästra delen av 

området. Utloppet från björkesjön 

bör återställas genom att återföra 

rensat substrat som nu utgör val-

lar vid sidan om vattendragsfåran. 

Återkommande beteshävd efter 

återvätning. 

Motstående intressen Skogsbruk och hästbetesmarker. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 59. Åtgärdsområde 18 ligger söder om Björkesjön och är ca 11 hektar.  
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Figur 60. Vattendraget som rinner genom åtgärdsområde 18 är omgrävt (t.v.) och flera diken av-

vattnar markerna i området (t.h.). 

Figur 61. Åtgärdsområdet utgörs främst av frisk till blöt betesmark (i bild) samt skogsmark. 
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Åtgärdsområde 19 Marker kring Dala å 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399998, E 344303 

Områdesbeskrivning 

Området ligger mellan Öjesjön i nordost och Björkesjön i sydväst. Mellan 

dessa sjöar och genom området rinner Dala å i sydvästlig riktning till Björ-

kesjön. Området utgörs främst av åker- och betesmark med inslag av skog. 

Centralt belägen i området finns en liten sjö som kallas Innersurkan. Dala å 

är inom området omgrävd och passerar vid sidan om Innersurkan. Flera 

djupa diken finns i området och mynnar ut i ån. Björkesjöns utlopp är utdi-

kat vilket kan ha sänkt sjön. 

Norr om åtgärdsområdet är Dala å modifierad på grund av två sågverk vars 

verksamhet dock sedan länge upphört. Åfåran har där, trots påverkan, god 

kontakt med översvämningsytorna. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 6,5 hektar dikad 

åker- och betesmark som etable-

rats på torvmarker. Mindre delar 

av området utgörs även av barr-

skog. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Nedströms de två sågverken kan 

Dala å återställas genom tillförsel 

av substrat till fåran eller genom 

återmeandring. Diken kan läggas 

igen eller proppas. Tillsammans 

skulle dessa åtgärder kunna åter-

ställa en stor yta. Beteshävd. 

Motstående intressen 
Skogsbruk, betesmark och åker-

mark. Ledningsgata. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 62. Åtgärdsområde 19 utgörs främst av åkermark och betesmark med inslag av skog (t.v.). 

Dala å rinner genom området (t.h.). 
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Figur 63. Centralt belägen i åtgärdsområde 19 finns en liten sjö som kallas Innersurkan. T.v. visas 

ett översvämmat område mellan Dala å och Innersurkan. Nedan till höger visas resterna av ett 

gammalt sågverk som ligger i Dala å strax norr om åtgärdsområdet. 

Figur 64. Åtgärdsområde 19 ligger mellan Björkesjön och Öjesjön och är ca 6,5 hektar. Den mindre 

kartan visar Dala å som rinner genom området i sydvästlig riktning. 
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Åtgärdsområde 20 Område öster om Öjesjön 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6400490, E 345432 

Områdesbeskrivning 

Området ligger sydöst om Öjesjön och utgörs av produktionsskog, myrmark 

och hagmark. Ett dikesartat vattendrag rinner ut i Öjesjön från den nord-

västra delen av området medan vattnet i den södra delen av området leds 

söderut mot åtgärdsområde 21 och Stora Örtjärnen. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 17,5 hektar kraf-

tig utdikat område som även har 

djupa körskador. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Upphörande av skogsbruk och röj-

ning av vegetation på de flacka 

markytorna. Igenläggning eller 

dämning av diken och körspår. 

Motstående intressen Skogsbruk, hagmark. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 

Figur 65. I åtgärdsområde 20 finns både flacka (ovan t.v.) och sluttande partier (ovan t.h.) med 

produktionsskog. Där finns en stor förekomst av djupa diken och körskador som avvattnar skogs-

marken och myrarna i området. 
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Figur 67. Åtgärdsområde 20 ligger sydöst om Öjessjön och är ca 17,5 hektar. De mindre kartorna 

visar närbilder på delar av områdets dikesnätverk.   

Figur 66. Utdikad myr t.v. och områdets hagmarker (t.h.) i södra delen av åtgärdsområde 20. 
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Åtgärdsområde 21 Mosse vid Stora Örtjärnen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399799, E 344983 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområde 21 ligger strax norr om Stora Örtjärnen och strax söder om 

åtgärdsområde 20. Åtgärdsområde 21 utgörs av en barrskogsbeklädd och 

utdikad mosse som även har rikligt med risvegetation.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 5 hektar igen-

växande mosse som numera till 

stor del är skogsbeklädd. Dik-

ningen är kraftig i området. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken.  

Röjning av hög och låg vegetation. 

Bränning av risvegetation 

Motstående intressen Ev. skogsbruk. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 
  

Figur 68. Åtgärdsområde 21 utgörs av en utdikad och igenväxande mosse med riklig förekomst av 

risvegetation och barrskog.  
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Figur 70. Åtgärdsområde 21 ligger norr om Stora Örtjärnen och är ca 5 hektar. Området är kraf-

tigt utdikat.  

Figur 69. T.v. visas inloppet till Stora Örtjärn. T.h. visas ett dike i en del av mossen som är bevuxen av 

myrlilja, pors och gräs. 



 

61 (95) 
 

Åtgärdsområde 22 
Mosse öster om Landvetter flyg-

plats 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394257, E 339119 

Områdesbeskrivning 

Området ligger strax öster om Landvetter flygplats och utgörs av en tämli-

gen öppen mosse men med viss igenväxningsproblematik. Äldre diken finns 

men verkar inte vara särskilt vattenförande. Områdets utflöde kan vara för-

djupat och kan därför behöva höjas. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 4 hektar dikad 

mosse med viss igenväxning. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

enstaka diken samt röjning av låg 

vegetation. 

Motstående intressen  

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 1 – Viss nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 71. Trots detta är markerna stundom väldigt fuktiga. Området består av en igenväxande 

mosse. 
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Figur 72.I delar av områdets mer opåverkade delar växer myrlilja (t.v.). I nära anslutning till våt-

marken bedrivs skogsbruk med flera körskador och mindre diken som följd (t.h.). 

Figur 73. Åtgärdsområde 22 ligger öster om Landvetters flygplats och är ca 4 hektar. 
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Åtgärdsområde 23 Myr väster om Kärrsjön 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394287, E 339555 

Områdesbeskrivning 

Området består av ett långsträckt myr/mosse-komplex öster om Kärrsjön. 

De norra delarna är påverkade av äldre diken. Områdets nordöstra utlopp 

är även påverkat vilket ökat avvattningen. I de södra delarna är påverkan 

mer diffus, men hela området uppvisar kraftig igenväxning. Möjligen har 

området hävdats historiskt vilket, efter att hävden upphört kan ha lett till 

tilltagande igenväxning.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 14,5 hektar igen-

växande myr och mosse, samt fuk-

tig barrskog. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna 

delarna.  

Återställande av utlopp. 

Återkommande hävd. 

Motstående intressen Skogsbruk 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 74. Området är ganska stort och den synliga påverkan är koncentrerad till de norra delarna 

där skog har etablerat sig.  
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Figur 75. Ett flertal diken finns i områdets norra delar, och flera är kraftigt igenvuxna. Andra är 

stora och djupa med tydlig vattenföring.  

Figur 76. Åtgärdsområde 23 ligger öster om Landvetters flygplats, nära område 22. Området är ca 

14 hektar.  
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Åtgärdsområde 24 Mölndalsån/Buare dal 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6397659, E 341695 

Områdesbeskrivning 

Området ligger mellan Härryda och Rya och norr om Bugärde. Flera diken 

förekommer i området som utgörs av betesmark, äldre åkermark (nu igen-

växningsmark) produktiv skogsmark, hygge och sumpskog. Mölndalsån rin-

ner genom området i västlig riktning. Åfåran är kraftigt rensad 0–150 m 

nedströms kraftverksdammen för att öka fallhöjden. Vattendragsfåran be-

söktes inte nedströms dessa 150 m men troligen förekommer viss rensning 

även där.  

Påverkat område 

Området är totalt ca 27 hektar be-

stående av sump- och svämskog, 

gammal jordbruksmark, hygge mm, 

omkring Mölndalsån. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Diken norr om området innanför 

området kan läggas igen eller 

proppas för att öka kvarhållandet 

av tillrinnande vatten. Rensat sub-

strat kan återföras till åfåran för att 

öka översvämningsfrekvensen och -

amplituden i området. 

Motstående intressen 
Vattenkraftverk, skogsbruk och be-

tesmark. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 2 – Påtaglig nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 77. Mölndalsån rinner igenom området och är rensad nära dämmet vilket sänkt vattennivån 

lokalt. Längre nedströms är vattennivån högre (i bild) men att det rensats även där kan inte ute-

slutas. 
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Figur 78. Fuktigare stråk av ursprungliga meanderslingor som tidigare kanske varit korvsjöar 

(t.v.). De norra delarna av området har historiskt brukats som åker, numera för skogsbruk, och 

har därför dikats ut, vilket torrlagt stora våtmarksområden (t.h.). 

Figur 79. Åtgärdsområde 24 ligger utmed Mölndalsån och är ca 27 hektar.visar ett av flera 

diken i området. 
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Åtgärdsområde 25 Stora Dammtjärns myrområde 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6395809, E 339966 

Områdesbeskrivning 

Området ligger strax öster om Landvetter flygplats vid Stora Dammtjärn 

Området utgörs av ett myrkomplex som delvist delats upp av en grusväg. 

Vattnet leds mellan de båda sidorna via en trumma. Den södra delen utgörs 

av en relativt öppen högmosse som varit föremål för torvtäkt. De norra de-

larna är mosaikartade med tjärnar, kärr och mossedelar. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 29,5 hektar igen-

växande myr, försumpad skog och 

fuktiga åker- och betesmarker. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna de-

larna (mossen). 

Återställande av sjöns in- och ut-

lopp. 

Motstående intressen Landsväg. Närhet till flygplats. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 80. I området södra delar finns spåren efter en gammal torvtäkt. Torvgravarna är väl syn-

liga men under igenväxning med mossa. 
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Figur 81. Området är tämligen stort med flera typer av påverkan, och förutom den äldre torvtäk-

ten finns avvattningsdiken för att gynna skogsbruket. Även anläggning av landsvägen som löper 

utmed östsidan har påverkat hydrologin, och i norr är utloppet vid Landvetter påverkat. 

Figur 82. Åtgärdsområde 25 ligger öster om Landvetter flygplats och är ca 29,5 hektar. De mindre 

kartorna visar närbilder på dikesnätverken i området. 
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Åtgärdsområde 26 Fäxhults tjärn och myr 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6393069, E 342666 

Områdesbeskrivning 

Området ligger strax väster om Fäxhult och utgörs av en tjärn, åker- och be-

tesmark samt skogbevuxen myr. Strax söder om tjärnen finns en igenväx-

ande mosse. 

Området är kraftigt utdikat, speciellt i nära anslutning till delarna som ut-

görs av åker- och betesmark. Dikena rinner ut i tjärnen och därefter vidare 

norrut. In- och utloppet till tjärnen är omgrävda, rätade och djupa. Delar av 

området som tidigare brukats som åker utgörs nu i stället av plantage eller 

igenväxningsmark. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 14 hektar igen-

växande myr, försumpad skog och 

fuktiga åker- och betesmarker. 

Förslag på 

Restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

flera diken. Röjning av hög och låg 

vegetation i de historiskt öppna 

delarna (mossen). 

Återställande av sjöns in- och ut-

lopp. 

Motstående intressen 
Ev. skogsbruk, åker- och betes-

marker. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 83. Inom åtgärdsområde 26 finns ett antal åker- och betesmarker samt tilltagna dikesnät-

verk. Trots detta är markerna stundom väldigt fuktiga. 
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Figur 84. Tjärnen är påverkad genom rensning/omgrävning av in- och utlopp och bör restaureras 

för att återskapa naturliga fluktuationer i vattenstånd (t.v.). Delar av området har brukats som 

åker, men har övergetts och blivit plantage (ovan t.h.). Mosseplanet är under igenväxning (t.h.). 

Figur 85. Åtgärdsområde 26 ligger öster om Sandsjön och är ca 14 hektar. Den mindre kartan vi-

sar ett referensfoto från 60-talet då området var betydligt öppnare, särskilt mossen mitt i bild.  
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Åtgärdsområde 27 Apelgärdet 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392936, E 343427 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en kraftigt utdikad myr med en central högmosseyta 

som till stor del vuxit igen med träd. Området omges, likt närliggande åt-

gärdsområde 28, av exploaterad mark (bostäder, plantage, jordbruksmark 

och industrimark). Den södra delen har historiskt brukats som åker men 

växer nu igen.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 5,5 hektar 

våtmark, försumpad skog och 

organogen f.d. jordbruksmark.  

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av di-

ken, speciellt de som avvattnar 

mossedelen. 

Röjning av hög och låg vegetation i 

de historiskt öppna delarna. 

Utloppet kan dämmas/höjas för att 

skapa ett våtare område. 

Motstående intressen 
Ev. skogsbruk, jordbruksmark, 

närliggande fastigheter 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 1 – Viss nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 86. Åtgärdsområde 27. Kraftig utdikning i områdets kanter leder till igenväxning. 
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Figur 87. Områdets centrala del består av en igenväxande högmosse (nedan t.h.). Området är kraf-

tigt utdikat, särskilt kopplat till utloppet. Genom att lägga igen/proppa de största dikena och åter-

skapa ett naturligt utlopp kan markfuktigheten ökas markant.  

Figur 88. Åtgärdsområde 27 ligger söder om Buasjön, väster om läge 28, och är ca 5,5 hektar. 
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Åtgärdsområde 28 Södra Bua/Kärrsgärdet 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6392954, E 343749 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs främst av blandskog med barrträdsdominans. Fuktigare 

partier finns i de södra delarna där fältskiktet utgörs av gräs i tuvor, yngre 

gran och tall, risvegetation och pors. Området har ett dikesnätverk som leds 

ner i ett centralt dike med strömriktning åt norr där det mynnar ut i Bua-

sjön. Våtmarksområdet ringas till stor del in av exploaterad mark. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 7,5 hektar utdi-

kad våtmark och försumpad skog. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av di-

ken. Röjning av hög och låg vegetat-

ion i kanterna för att motverka 

igenväxning. Alternativt kan utlop-

pet dämmas/höjas för att skapa ett 

våtare område. 

Motstående intressen 
Skogsbruk, jordbruksmark, närlig-

gande fastigheter 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 89. Åtgärdsområde 28 är till stor del utdikat för att möjliggöra skogsplantage. 
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Figur 90. Områdets diken är djupa och breda, och avvattnar effektivt större delen av området 

(ovan t.v.). Mycket av den ursprungliga myrmarken är antingen planterad med tall/gran, eller un-

der naturlig igenväxning av samma trädslag. 

Figur 91. Åtgärdsområde 28 ligger söder om Buasjön och är ca 7,5 hektar. 
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Åtgärdsområde 29 Gärdesmossen/Snaremossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394460, E 344080 

Områdesbeskrivning 

Området ligger nordost om Stora Bugärde och innefattar två större myr-

områden; Gärdes- och Snaremossen, vilka delar huvudsakligt utlopp längst i 

söder (mot Grundasjön). Gärdesmossen (den östra av våtmarkerna) är stor 

och öppen, men har ett flertal diken i sydöst och väst. Dessa har lett till att 

träd kunnat etablera sig i kanterna. Gränsar i söder mot jordbruksmark. 

Snaremossen är även den tämligen öppen, men utdikning i den östra kanten 

har lett till tilltagen igenväxning. Utloppet är rensat och rätat vilket ökar av-

vattningen. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 32 hektar 

sammanhängande våtmark, 

fuktig skog och organogen 

åkermark/vall. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

diken.  

Röjning av hög och låg vegetat-

ion i kanterna för att motverka 

igenväxning. 

Restaurering av utloppet för att 

höja vattennivån och minska 

avvattningstakten. 

Motstående intressen Skogsbruk, jordbruksmark 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 92. Ett stort antal diken förekommer i åtgärdsområde 29 – de flesta i periferin, men med 

tydlig igenväxning som följd (t.v.). Utloppsflödet är omgrävt och rätat vilket ökat avvattningstak-

ten (t.h.). 
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Figur 93. Områdena har kvar stora och öppna mosseplan utan hög vegetation, vilket gör dem sär-

skilt viktiga att bevara (ovan t.v.). Områdets kanter är i stället kraftigt utdikade med långt gången 

igenväxning (nedan t.v.). Utloppet är rensat och omgrävt och bör höjas och återställas (t.h.).  

Figur 94. Åtgärdsområde 29 ligger utmed väg 27/40, norr om Stora Bugärde och är ca 32 hektar. 
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Åtgärdsområde 30 Björkemyst/Stora Idtjärnen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6394544, E 346273 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en tjärn (Stora Idtjärnen), intilliggande högmossen 

Björkemyst samt kärr och fuktpräglad skog. Vattenståndet i tjärnen påver-

kar delvis markfukten i våtmarksområdet (de lägre delarna) och själva ut-

loppet, beläget i nordväst, är omgrävt och rensat. Själva mossen är till stor 

del igenvuxen med låg tallskog och har troligtvis varit det under en längre 

tid. Ett flertal diken genomkorsar mossen men är i dagsläget tämligen 

igensatta. En mindre torvtäkt finns i anslutning till tjärnens sydvästra kant. 

Avvattning sker även längst i söder, samt i öst genom mindre diken.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 7 hektar 

sammanhängande våtmark och 

fuktig skogsmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av di-

ken. Särskilt fokus på att återställa 

markfukten vid torvtäkten samt 

minska avvattningen i öst och syd. 

Röjning av hög och låg vegetation 

på högmossen för att motverka 

igenväxning. 

Viss höjning av sjöutloppet. 

Motstående intressen Närliggande fastighet och väg 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 95. Åtgärdsområde 30 ligger runt om Stora Idtjärnen och påverkas till stor del av sjöns vat-

tenstånd. En viss höjning av sjöutloppet hade återskapat ett fuktigare närområde. 
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Figur 96. Den centrala våtmarksytan utgörs av en utdikad högmosse vid namn Björkmysten under 

kraftig igenväxning (ovan t.h.). Övervuxna diken och en mindre torvtäkt bevuxen med skog vittnar 

om historisk påverkan (gissningsvis tidigt 1900-ta).  

Figur 97. Åtgärdsområde 30 ligger utmed väg 27/40, ca 4 km öster om Rävlanda och är 7 hektar. 
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Åtgärdsområde 31 Klippan Orrakullen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6397079, E 350214 

Områdesbeskrivning 

Området består av ett myrkomplex och skogsklädda höjder nästan helt be-

läget inom naturreservatet Klippans nordöstra del. Våtmarksområdet bre-

der ut sig i sydlig riktning och följer höjdgradienten i landskapet. De övre, 

centrala delarna utgörs av mosseplan med omgivande kärr som historiskt 

varit öppna. I dagsläget finns öppna ytor kvar men området är under igen-

växning med ris och träd. Området genomkorsas och kantas av flera diken, 

många överväxta och gamla, men aktiva (vattenförande) och tämligen 

djupa. I den södra branten koncentreras dikesflödet till en "ny" bäckfåra vil-

ket avvattnar huvuddelen av åtgärdsområdet. I norra delen finns en mindre 

torvtäkt, och troligen finns även torvtäktsförsök centralt i området. I nord-

öst, precis utanför reservatets gränser ligger en privat fastighet, vars till-

fartsväg skär igenom våtmarken.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 18,5 hektar 

sammanhängande våtmark och 

fuktig skogsmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Igenläggning eller proppning av 

diken. Särskilt fokus på att åter-

ställa markfukten vid torvtäkten. 

Röjning av hög och låg vegetation 

i de historiskt öppna delarna. 

Eventuell höjning av utflödet och 

bäckfåra genom tillförsel av sub-

strat. 

Motstående intressen 
Natura 2000 och naturreservat, 

närliggande fastighet och väg. 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 98. Klippans naturreservat utgör en viktig utpost av kontinuitet och mångfald – att förstärka 

och utöka befintliga habitat skulle ge arter mer livsutrymme. T.v. tegelticka. 
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Figur 99. Historiskt har de norra delarna varit tämligen öppna (nedan, t.v.), men efter ett sekel av 

markavvattning (ovan t.v.) växer nu dessa ytor långsamt igen med träd och ris. Här finns även 

spår av mindre torvtäkter (t.h.) där rektangulära sektioner har tagits ut. 

Figur 100. Åtgärdsområde 31 ligger i nordöstra delen av Klippans naturreservat och är 18,5 hek-

tar. 
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Åtgärdsområde 32 Rävlanda Södra 

Koordinater 

(SWEREF 99 TM) 
N 6391967, E 349954 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en igenvuxen högmosse omgiven av jordbrukslandskap, 

diken och påverkade vattendrag sydost om Rävlanda. Själva mossen reser 

sig ca 1–1,5 m över omgivande mark och har, med tanke på den uppvuxna 

skogen, troligen dikats ut och börjat växa igen under sent 1800-tal eller ti-

digt 1900-tal. De diken som återfanns ute på mossen var nästa helt 

igensatta och troligen inte vattenförande. Runt kanterna fanns dock fler 

smådiken som kan tänkas avvattna mossen än idag. Marken omkring brukas 

som betesmark, samt vall/åker, men är synbart fuktpåverkad. I den västra 

delen rinner Häbbäcken vars hydromorfologi är påverkad av rätning och 

rensning. Flera mindre bäckar ansluter – även dessa är helt rätade. Det är 

troligen svårt att återställa mossen till sitt ursprung när igenväxningen har 

gått så långt, men eventuellt kan markfukten ökas genom att tillåta större 

flödesvariationer på omgivande marker.  

Påverkat område 

Uppskattningsvis 25 hektar 

sammanhängande våtmark och omgivande fukt-

präglad mark. 

Förslag på 

restaureringsåtgär-

der 

De diken som fortfarande avvattnar mossen kan 

proppas. Viss röjning för att motverka omställning 

till skog. Intilliggande vattendrag och diken kan re-

staureras för att tillåta störa flödesväxlingar och 

översvämningar på närliggande marker.   

Motstående intres-

sen 
Jordbruksmark 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 2 – Påtaglig nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

 
Figur 101. Häbbäcken, som rinner utmed området är omgrävd och kraftigt påverkad. 
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Figur 102. Högmossen är helt igenvuxen med skog (t.h.) och dess diken är troligen över 100 år 

gamla. Runt om mossen löper ett antal diken och rätade bäckar, men trots den stora markavvatt-

ningen är närliggande marker ändå tämligen fuktiga (t.v.). 

Figur 103. Åtgärdsområde 32 ligger strax söder om Rävlanda och uppskattas till ca 25 hektar. 
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Åtgärdsområde 33 Klippan norra 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6397124, E 349632 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en utdikad högmosse och intilliggande kärr. Flera diken 

skär igenom området och ansluter sedan till ett stort krondike som leder 

vattnet vidare ut ur området i östlig riktning. I det nordöstra hörnet finns 

spåren av en mindre torvtäkt. De centrala delarna har historiskt varit helt 

öppna men är nu under igenväxning med träd och risvegetation.  

Påverkat område 
Uppskattningsvis 9 hektar 

sammanhängande våtmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Diken kan läggas igen eller propp-

pas för att göra området blötare.  

De historiskt öppna delarna kan 

röjas på hög och låg vegetation. 

Utloppet kan restaureras för att 

återskapa en naturlig avvattning.  

Motstående intressen Naturreservat, väg 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 104. En nästan helt rektangulär sänka återfanns i det nordöstra hörnet av åtgärdsområde 

33, vilket indikerar att det historiskt har brutits torv på platsen. 
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Figur 105. Diken korsar hela området och leds ut i ett tilltaget krondike med utlopp i nordöst (ne-

dan t.v. och t.h.). De centrala delarna har historiskt troligen varit helt öppna men är nu under 

igenväxning med träd och risvegetation.  

Figur 106. Åtgärdsområde 33 ligger i norra delen av Klippans naturreservat och är ca 9 hektar. 
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Åtgärdsområde 34 Klippan Södra 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6396126, E 349992 

Områdesbeskrivning 

Området utgörs av en långsträckt och smal dal med ett centralt beläget vat-

tendrag (Grandalsbäcken) omgivet av myr/kärrmark. Större delen av åt-

gärdsområdet ligger inom Klippans naturreservat. Själva myrdelen är tämli-

gen öppen och naturlig med ett fåtal äldre och små avvattningsdiken. Däre-

mot är vattendraget troligen rensat och omgrävt (särskilt vid utflödet från 

myren) vilket ökat avvattningstakten. Detta har lett till viss igenväxning i 

myrens södra del. Även längre nedströms syns viss rensning, och här finns 

även ett fundament av en gammal stenbro eller damm. I övrigt är vattendra-

get tämligen fint och till synes opåverkat. 

Påverkat område 

Uppskattningsvis 9,5 hektar 

sammanhängande våtmark och 

vattendrag. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Vissa diken kan läggas igen. 

De historiskt öppna delarna kan 

röjas på hög och låg vegetation. 

Substrat kan tillföras till utlopp 

för att bromsa avvattningen.  

Vattendraget kan tillföras sub-

strat. 

Motstående intressen Naturreservat 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 2 – Påtaglig nytta 

Kolsänka Klass 3 – Stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 3 – Stor nytta 

 

Figur 107. Vattendraget Granbäcken avvattnar Klippans naturreservat och omges till stor del av 

ett långsträckt och öppet kärr med till synes liten påverkan. 
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Figur 108. Granbäcken är troligen rensad och möjligen omgrävd men är i stort tämligen välbeva-

rad med gott om sten och substrat. Här skulle viss vattendragsrestaurering kunna höja vattenni-

vån uppströms vilket hade skapat fuktigare kantzoner. 

Figur 109. Åtgärdsområde 34 ligger i södra delen av Klippans naturreservat och är ca 9,5 hektar. 
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Åtgärdsområde 35 Säckemossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6398943, E 341704 

Områdesbeskrivning 

Åtgärdsområdet utgör en hydrologiskt separat del av ett större våtmarks-

område som sträcker sig norrut mot Stora Härsjön. Området utgörs av om-

växlande moss- och kärrdelar som på sina ställen (speciellt i mitten) är rela-

tivt öppna med låg igenväxning. I området finns flera diken, och särskilt den 

östra delen uppvisar flera tilltagna diken (till synes gamla) vars avvattnande 

effekt har lett till kraftig igenväxning med träd. Området har minst tre utflö-

den, men det mest vattenförande ligger i sydöstra delen. Här bildas en di-

stinkt vattenfåra, som delvis bedöms vara rensad/rätad. Skogsbruk verkar 

bedrivas i nära anslutning och flera kraftiga körskador identifierades i våt-

marken. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 11 hektar 

sammanhängande våtmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Diken kan läggas igen eller propp-

pas för att göra området blötare.  

De historiskt öppna delarna kan 

röjas på hög och låg vegetation. 

Substrat kan tillföras till utlopp 

för att bromsa avvattningen.  

Motstående intressen Skogsbruk och skogsbilvägar 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 3 – Stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 110. Kornknutmossa (NT) påträffades nära det östra utloppet (t.h.). Ett mindre område med 

gammal skog noterades i nära anslutning till våtmarkens östra delar (t.v.). 
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Figur 111. De centrala delarna är öppnare och fuktiga (ovan t.v.). Den östra delen är under kraftig 

igenväxning pga. äldre diken (nedan t.v.). Det största utflödet ligger i sydöst och är troligen rensat 

(t.h.). 

Figur 112. Åtgärdsområde 35 ligger norr om Rya hed, väster om Härskogsvägen och är 11 hektar. 
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Åtgärdsområde 36 Svärttjärnen/Fulatjärnen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6399244, E 342599 

Områdesbeskrivning 

Området består av ett svåravgränsat men hydrologiskt sammanhängande 

våtmarkskomplex. Den västra delen utgörs av en långsträckt myr med tall, 

gran och björk. De centrala delarna har historiskt varit öppnare men växer 

nu sakteligen igen. Området avvattnas delvis av rör och diken längs dess 

östra sida (vidare ner mot det östra området), samt genom ett större dräne-

ringsdike utmed dess västra sida, samt centralt i myren (vilket rinner ut 

från området). Det östra området utgörs av fyra tjärnar och omgivande kärr 

och högmossar (dessa under igenväxning). Tre av tjärnarna är sammanlän-

kade med kanaliserade utlopp. Hela området avvattnas längst i söder av ett 

omgrävt utlopp.  

Påverkat område 
Uppskattningsvis 39 hektar 

sammanhängande våtmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

Utloppet längst i söder bör restau-

reras och höjas. Vidare kan sub-

strat tillföras till de kanaliserade 

utloppen mellan tjärnarna. 

Diken kan läggas igen eller propp-

pas för att göra området blötare. 

Mindre rör kan avlägsnas eller hö-

jas för att minska avvattningen. 

De historiskt öppna delarna kan 

röjas på hög och låg vegetation. 

Motstående intressen Skogsbruk och skogsbilvägar 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 113. Den västra delen av åtgärdsområde 36 utgörs av en långsträckt myr med en bård av 

gran, tall och björk. Utmed dess östra kant finns flera mindre rör och diken.  



 

90 (95) 
 

 

Figur 114. De östra delarna av består av tjärnar, kärr och igenväxande högmossar. Mellan tjär-

narna har man kanaliserat för att avvattna snabbare (t.v.). Längst i söder har man grävt ett större 

utloppsdike och bräddrör (mitten). Vid inventering återfanns bl.a. kattfotslav (t.h.). 

Figur 115. Åtgärdsområde 36 ligger norr om Rya hed, öster om Härskogsvägen och är ca 39 hek-

tar. 



 

91 (95) 
 

Åtgärdsområde 37 Smedens mosse/Rismossen 

Koordinater (SWEREF 99 TM) N 6397716, E 348039 

Områdesbeskrivning 

De västra delarna av området (Smedens mosse) utgörs av en dal/svacka 

med myr- och skogsmark. Ett vattendrag (Holmabrobäcken) rinner åt nord-

ost och mynnar i Västra Nedsjön. Vattendraget är rensat i den norra och 

södra delen av området. I mitten av området har vattendraget en naturlig 

fåra och dess närområde utgörs av sumpskog. Flera diken, vilka mynnar i 

vattendraget, avvattnar området. De östra delarna ligger högre och utgörs 

till stor del av ett mosseplan och omgivande kärr. Här finns ett nätverk av 

tilltagna avvattningsdiken. Mossen växer sakta igen på grund av de föränd-

rade markvattenförhållandena. I de östra delarna finns gångstigar och om-

rådets kanter verkar vara populära rekreationsområden. 

Påverkat område 
Uppskattningsvis 50 hektar 

sammanhängande våtmark. 

Förslag på 

restaureringsåtgärder 

De rensade delarna av vattendraget 

kan återställas via tillförsel av sub-

strat. 

Diken kan läggas igen eller proppas 

för att göra området blötare. 

De historiskt öppna delarna kan röjas 

på hög och låg vegetation. 

Motstående intressen 
Skogsbruk, anordningar för friluftsliv, 

väg 

Bedömd nytta/värde av ekosystemtjänster vid restaurering 

Vattenhållning Klass 4 – Mycket stor nytta 

Kolsänka Klass 4 – Mycket stor nytta 

Grundvatten Klass 3 – Stor nytta 

Biologisk mångfald Klass 4 – Mycket stor nytta 

 

Figur 116. Flera diken avvattnar de västra delarna av åtgärdsområdet och ansluter till vattendra-

get. T.v. visas den norra delen av vattendraget och t.h. den södra delen. Vattendragsfåran är ren-

sad i båda dessa delar men har i mitten av området en mer naturlig form. 
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Figur 117. De östra delarna av åtgärdsområde 37 består av igenväxande mosseytor och omgi-

vande kärr samt ett antal höjder med morän och berg. Längst i nordöst finns en granplantering på 

tidigare torvmark. Marken är på platsen väldigt fuktig och översvämmas troligen regelbundet. 

Figur 118. Åtgärdsområde 37 beläget strax söder om Hindås uppgår till ca 50 hektar. 
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