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Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520168 Risbohult
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Natura 2000
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Utpekande av Natura
2000-områden bygger på krav som finns i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Syftet är att
hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Alla medlemsländer ska peka ut områden dels för fåglar som anges i EU:s fågeldirektiv, dels för naturtyper och
arter som anges i art- och habitatdirektivet. Genom utpekandet åtar sig länderna att de utpekade
värdena i områdena ska bevaras långsiktigt. Natura 2000-nätverket är en av hörnstenarna i EU:s
arbete för att bevara biologisk mångfald. I fågeldirektivet och habitatdirektivet listas 170 naturtyper
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 90 av naturtyperna och drygt
100 av djur- och växtarterna i habitatdirektivets bilaga 1 och 2 finns i Sverige. Därtill häckar
regelbundet cirka 60 av fågeldirektivets fåglar i vårt land.

Bevarandeplaner
För varje Natura 2000-område ska Länsstyrelsen ta fram en beskrivning. Detta ska göras i särskilda
bevarandeplaner eller i en skötselplan om området även är naturreservat. I planen ska det finnas en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter
som ska bevaras och bidra till gynnsam bevarandestatus. Hot mot Natura 2000-områdets arter och
naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, t.ex. skydd eller skötsel, ska beskrivas. Informationen
ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.
Bevarandeplanen ska fastställas av Länsstyrelsen, som även är ytterst ansvarig för att målsättningen
med området uppfylls. Bevarandeplanen ska revideras när ny kunskap tillkommer eller när
förutsättningar för området ändras. Den ska tas fram och hållas aktuell i dialog med berörda
intressenter, och det är värdefullt om den som har ny information kontaktar Länsstyrelsen.
Bevarandeplanen är inte ett juridiskt bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel
kan andra beslut behövas, t.ex. skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter enligt eventuella
skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som gäller inom Natura 2000.
I bevarandeplanen redovisas gränser, naturtyper och arter enligt bästa tillgängliga kunskap. I de fall
där ny kunskap har till kommit, har Länsstyrelsen för avsikt att föreslå dessa ändringar till regeringen
när nästa tillfälle ges. Vid förvaltning och tillståndsprövning utgår man ifrån i verkligheten
förekommande naturtyper, varför det är nödvändigt att bevarandeplanen redovisar dessa, även om de
inte har hunnit beslutas av regeringen.

Tillståndsplikt och samråd
För att inte skada naturvärden krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det kan även gälla åtgärder
utanför Natura 2000-området, om de kan påverka miljön i området. Detta regleras i
miljöbalken (7 kap. 27-29 §§). Då det kan vara svårt att avgöra vilka åtgärder som på ett
betydande sätt kan påverka naturvärden behöver man samråda med Länsstyrelsen före
genomförandet. Vid skogsbruksåtgärder hålls samråd med Skogsstyrelsen. Mer information
finns hos Länsstyrelsen, läs på webben eller kontakta en handläggare.

Kartor
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kartverktyget ”Skyddad natur”. Det kan nås på Naturvårdsverkets hemsida genom att söka på
”kartverktyget skyddad natur”. I kartverktyget söker du upp aktuellt område och klickar på namnet för
mer information.
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Therese Ericsson

Bevarandeplan för Natura 2000-området
SE0520168 Risbohult
Kommun: Härryda
Områdets totala areal: 63,1 ha
Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2018-03-02
Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2018-06-13
Markägarförhållanden:
Privata markägare och staten.
Regeringsbeslut, historik:
SPA: Nej, pSCI: 2002-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01, regeringsbeslut
M2010/4648/Nm
Naturtyper och arter som ska bevaras i området:
Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
7140 - Öppna mossar och kärr
7160 - Källor och källkärr
9010 - Taiga
9050 - Näringsrik granskog
9080 - Lövsumpskog
91D0 - Skogsbevuxen myr
91E0 - Svämlövskog
1029 - Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera
Bevarandesyfte
Det överordnade bevarandesyftet för Natura 2000-nätverket är att bidra till bevarandet av
biologisk mångfald genom att bibehålla eller återskapa gynnsam bevarandestatus för de
naturtyper och arter som omfattas av EU:s fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt
tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.
Prioriterade bevarandevärden: I Natura 2000-området Risbohult är de prioriterade
bevarandevärdena taiga bestående av barr- och blandskogsdominerade sumpskogar. Prioriterade
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är även naturtyperna lövsumpskogar och/eller svämlövskogar (osäkerhet råder i klassningen av
de blöta lövskogarna) samt både öppna och skogbevuxna myrar, källor och källkärr.
Flodpärlmussla är en prioriterad art för området.
Motivering: Risbohult är ett för regionen mycket värdefullt skogsområde rikt på sumpskogar
med varierande trädslagsblandning och med höga botaniska värden. Stor del av skogarna är av
naturskogskaraktär och har liten påverkan från skogsbruk och andra versamheter. Mölndalsån,
vilket är klassad som utvecklingsmark till naturtypen "mindre vattendrag", samt områdets tydliga
källpåverkan är viktiga faktorer för områdets naturtyper och dess arter. Området har stor
betydelse för såväl växter som djur knutna till fuktiga och blöta skogar, våtmarker och rinnande
vatten. Den höga luftfuktigheten skapar speciellt gynnsamma miljöer för kryptogamer, vilket har
bidragit till en rik flora speciellt bland mossor och lavar. Här finns flera hotade och sällsynta
arter. Vattendraget är tydligt påverkat av människan bland annat genom reglering och
flottledsrensning, men är trots detta en viktigt livsmiljö för flodpärlmussla och flera andra arter.
Sumpskogarna är klassade som "mycket höga naturvärden" i länets våtmarksinventering och
området är av riksintresse för naturvården.
Prioriterade åtgärder: Att förhindra att områdets hydrologi påverkas negativt. Skogen ska i
huvudsak lämnas för fri utveckling. Röjning av invandrande gran bör ske vid behov i
lövsumpskogarna och svämlövskogarna. Vidare är det viktigt att arbeta för en bättre vattekvalité
och fria vandringsvägar i Mölndalsån. Skyddszoner vid avverkningar uppströms området är av
stor betydelse för flodpärlmusslan i området.
Beskrivning av området
Risbohults Natura 2000-område ligger mellan Härryda och Hindås i Härryda kommun. Området
omfattar ett större sammanhängande skogsområde som avgränsas mellan Risbohult, Skogstorp
och den norr om liggande järnvägen. Skogen består främst av äldre barr- och blandskogar med
liten mänsklig påverkan, men mindre lövträdsbestånd förekommer även. Karaktäristiskt för
området är den rika förekomsten av sumpskogar. Flera av skogsbestånden är påverkade av
översilning av framsipprande grundvatten, speciellt i sydöstra delen av området där det finns
källor och källkärr. På sina håll har miljöer med rikkärrskaraktär utvecklats.
Insprängt i skogen finns mindre myrar, vissa av dem är öppna eller sparsamt bevuxna av tall och
glasbjörk, medan andra myrar är helt skogbevuxna. Gränsen mellan barrsumpskog och
skogbevuxen myr kan ibland vara svår att avgöra. I norra delen av området rinner Mölndalsån
genom området. Vattendraget är påverkat av tidigare flottning, kraftutvinning i samband med
såg- och kvarnverksamhet samt att det nedströms området finns ett kraftverk som hindrar öring
och andra fiskar att vandra fritt i vattendraget. Vidare kalkas vattendraget kontinuerligt då det är
försurat. Miljöövervakningen visar att kalkningsåtgärderna ger god effekt och har förbättrat
vattenkvalitén i ån. Trots påverkan i vattendaget är det en viktig livsmiljö för ett flertal arter,
däribland flodpärlmussla (hotad art som är prioriterad för området), öring, elritsa samt
övervintrande strömstare och häckande forsärla.
Längs vattendraget finns lövrika sumpskogar som påverkas av åns översvämningar. Längs flera
sträckor dominerar al. Gran förekommer i varierande omfattning. De fuktiga miljöerna längs ån,
men även i anslutning till områdets skogsbäck, sumpskogar och källflöden skapar goda
förutsättningar för en rik och varierad flora bland såväl kärlväxter, mossor och lavar. Flera av
arterna är hotade, sällsynta eller hänsynskrävande, exempel på arter är skuggmossa, dunmossa
och hållav.
Områdets naturvärden uppmärksammades av Härryda kommun i början av 1990-talet. År 1994
inledde Länsstyrelsen processen för bildande av naturreservat. Regeringen fattade beslut om att
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föreslå området till Natura 2000-nätverket i januari 2002, samma år beslutade Länsstyrelsen om
naturreservatet Risbohult. Området är riksintresse för naturvård, klassat till högsta
naturvärdesklass i länets våtmarksinventering samt ingår i Myrskyddsplan för Sverige, vilken
omfattar landets mest skyddsvärda myrar.
Upplysning: Avgränsningen och statusen för områdets naturtyper är osäkra och behöver
inventeras bättre. Utbrednigen av naturtyperna på naturtypskartan i bilaga 2 baseras på bästa
tillgängliga kunskap, men bör på sikt förbättras.
Vad kan påverka negativt
Risken för negativ påverkan på områdets utpekade naturtyper och art bedöms vara förhållandevis
låg. Verksamheter och åtgärder som kan medföra en negativ påverkan på naturtyperna inom
området är reglerade i föreskrifterna till Risbohults naturreservat. De största hoten mot de
skogliga naturtyperna och myrarna är vanligtvis skogsbruk, markavvattning och exploatering.
För flodpärlmusslan och dess livsmiljö finns de flesta riskerna för negativ påverkan utanför
området.
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
- Verksamheter utanför området som kan påverka naturtypernas hydrologi. Områdets skogar,
våtmarker och källmiljöer är känsliga för förändringar av hydrologin.
- Inväxning av gran som konkurrerar med lövträden i svämlövskog och lövsumpskog.
- Ändrad vattenregim till följd av reglering av Mölndalsån, vilket kan påverka såväl vattendraget
som angränsande skogar negativt.
- Försämrad vattenkvalité, t.ex. på grund av ökad försurning och näringstillförsel från
skogsbruket i tillrinningsområdet eller andra verksamheter som kan orsaka grumling och
igenslamning av bottnar.
- Vandringshinder som hindrar öring och andra vandrande fiskarter att röra sig fritt i vattendraget.
- Rensade bottnar och påverkande strandzoner som försämrar livsmiljöerna för bland annat
öringen, vilken är värdfisk och nödvändig för flodpärlmusslans förökring.
För ytterligare information om vad som kan påverka områdets naturvärden negativt se
beskrivningen av "negativ påverkan" för respektive naturtyp och art.
Bevarandeåtgärder
Gällande regler:
-Tillståndsplikt gäller för åtgärder eller verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka
miljön inom ett Natura 2000-område. Även verksamheter/åtgärder utanför Natura 2000-området
kan vara tillståndspliktiga. Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder som direkt hänger
samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda området (7 kap
28 a § miljöbalken).
- Natura 2000-området Risbohult ligger inom riksintresse för naturvård.
- Natura 2000-området ligger inom Risbohults naturreservat och omfattas av dess föreskrifter
och skötselplan.
- Mölndalsån omfattas av strandskydd (100 m).
- Förbud mot markavvattning gäller i hela länet.
- Tillstånd krävs för utsättning av fisk.
- Flodpärlmusslan är fridlyst i hela landet.
Skydd
Området är skyddat som naturreservat, vilket beslutades 2002. Syftet är bland annat att bevara
och utveckla de naturtyper och arter som ingår i Natura 2000-området.
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Skötsel och åtgärder:
- Skogarna ska i huvudsak lämnas för fri utveckling. Gran som riskerar att konkurrera med
lövträden i svämlövskogar och lövsumpskogar bör röjas vid behov.
- Öppna myrar som riskerar att växa igen bör röjas från igenväxningsvegetation, gäller
framförallt källkärr och rikkärr med ljuskrävande arter.
- Eventuella avvattnande eller tillrinnande diken med negativ effekt på områdets naturtyper samt
flodpärlmuslan bör om möjligt tillåtas att växa igen, allternativt läggas igen för att minska dess
negativa effekt.
- Underhåll av länsvägen som går genom området samt angränsande järnväg i norr bör ske på
sådant sätt att risk för negativ påverkan på naturtyperna minimeras. Risk finns exemelvis för
avvattnande effekt och tillrinning av föroreningar på närliggande naturtyper.
- Inventering av lek- och uppväxtområden för öring för att eventuellt kunna förbättra dess
livsmiljöer. En stabil öringsstam är avgörande för flodpärlmusslans föryngring och fortlevnad i
Mölndalsån.
- Generellt gäller att naturtyperna i området behöver inventeras bättre för att få ökad kunskap om
deras utbredning, mänsklig påverkan och skötselbehov samt fastställande av naturtypens
bevarandetillstånd.
Utanför området bör åtgärder genomföras för att skapa fria vandringsvägar för öring och andra
vandrande fiskar. Vidare bör kalkning av Mölndalsån fortsätta så länge vattendraget är försurat.
Större delen av marken i avrinningsområdet består av skog. För att minska negativ påverkan i
form av markförsurning och tillförsel av grumlande ämnen orsakat av skogsbruket är det viktigt
att en skyddszon lämnas vid Mölndalsån och dess biflöden vid avverkning. Detta gäller i första
hand uppströms området, men är även av betydelse nedströms området då tillförsel av försurande
och grumlande ämnen generellt är negativt för vattendragets vattenkvalité och dess arter,
speciellt för öring och flodpärlmussla som rör sig sig i vattendraget. Skyddszonens bredd beror
på markens egenskaper och terrängförhållandena på den aktuella platsen, men som riktlinje bör
en skyddszon på minst en trädlängds bredd lämnas.
Se även "bevarandeåtgärder" för respektive naturtyp och art.
Uppföljning av naturtyper och arter
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. Uppföljningen ska ske
enligt de manualer för skyddade områden som har tagits fram av Naturvårdsverket. Mätbara mål,
så kallade målindikatorer, ska registreras i databasen SkötselDOS. Dessa målindikatorer följs
sedan upp. Målsättningen är att kunna se om de bevarandemål som satts upp i bevarandeplaner
och skötselplaner uppfylls, att skötseln fungerar och att Natura 2000-naturtyperna och arterna har
gynnsamt tillstånd.
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Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:
7140 - Öppna mossar och kärr
Areal: 5 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 1,6 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Inom området finns några mindre, öppna mosse- och kärrytor. De största myrarna finns i
sydvästra delen av området samt centralt beläget i anslutning till kraftledningsgatan som löper
genom området. Myrarna har främst fattig vegetation, men inslag av intermediära arter, arter
som trivs i mindre sura miljöer, förekommer i vissa delar. Myrarnas bottenskikt består av
vitmossor och i fätlskiktet är starr-arter vanligt förekommande, därutöver kan nämnas myrlilja
och ängsull. Inga spår av mänsklig påverkan i form av exempelvis dikning förekomer i de
våtmarker som ligger inbäddade i skogsmarken. Myren som ligger i anslutning till
kraftledningsgatan kan bära spår efter underhåll (röjning) av kraftledningsgatan.
Kunskapen om myrarna i området är generellt låg och kunskap om typiska arter saknas.
Ytterligare inventering vore önskvärt att genomföra för att förbättra kunskapen om
våtmarkerna.
Generellt gäller att naturtypen "öppna mossar och kärr" är mycket varierad och omfattar fattiga
till intermediära, öppna eller glest trädbevuxna myrar (< 30 % krontäckning). Hit hör plana
eller svagt välvda mossar och tillhörande laggkärr, nordlig mosse, plana och sluttande kärr
samt torvbildande mader (sumpkärr). Gungflyn, mjukmattor med mossrik vegetation som
flyter på vatten eller lös gyttja ingår även. Naturtypen indelas i två undertyper; svagt välvda
mossar samt kärr och gungflyn. Naturlig hydrologi och hydrokemi är viktigt för naturtypen,
mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning kan ibland förekomma. Vegetationen ska
spegla vad som är normalt för en hydrologiskt intakt myr. Vanligtvis utvecklas myrarna genom
naturlig succession, men vissa kan vara präglade av långvarig hävd och bör om möjligt
fortsätta slåttras eller betas. Naturtypen är den vanligaste våtmarkstypen i Sverige.
Exempel på typiska arter för naturtypen är nålstarr, vitstarr, Jungfru Marie nycklar,
sileshårsarter, kärrull, vattenklöver, myrlilja, vitag, tuvsäv, stor skedmossa (intermediära kärr),
björnvitmossa, sotvitmossa, drågvitmossa m.fl.
Naturtypen är känslig för förändrad hydrologi och förändrad hydrokemi, ökad näringstillförsel,
igenväxning och störning av myrens torvbildning samt fragmentering och minskade
populationer av karakteristiska och typiska arter. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig
förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Bevarandemål
Arealen av "öppna mossar och kärr" (7140) ska vara minst 1,6 hektar. Naturtypen ska bestå av
både mossar och kärr. Övergången mellan mosse och kärr kan vara flytande eller mosaikartad.
Bottenskiktet ska domineras av vitmossor. Typiska och karakteristiska arter samt andra
naturligt förekommande arter ska finnas och föryngra sig. Myrarnas hydrologi ska vara ostörd.
Avvattnande eller tillrinnande diken eller markskador som medför negativ påverkan ska inte
finnas, undantaget mycket begränsade delar. Grundvattenytan ska variera naturligt och vara
hög under större delen av året. Hydrokemin ska vara näringsfattig utan betydande mänsklig
påverkan.
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Myrarna ska vara öppna (< 30 % täckningsgrad), endast enstaka träd och buskar alternativt ett
glest trädskikt kan förekomma. Det ska saknas igenväxning av vass, buskar eller träd till följd
av mänskliga ingrepp (exempelvis dikning), alternativt förekomma i mycket begränsad
utsträckning. Övergången till skogbevuxen myr och angränsande skogsmark kan ibland vara
flytande. Arter som är främmande för naturtypen ska inte förekomma. Typiska arter av
kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Risken för negativ påverkan på områdets öppna mossar och kärr bedöms vara förhållandevis
låg. Många av de faktorer som kan påverka naturtypen negativt är regerade i naturreservatets
föreskrifter.
De mest aktuella hoten bedöms vara:
- Igenväxning. Utebliven hävd och uteblivna naturliga störningar är ett av de största hoten mot
öppna våtmarker. Många öppna våtmarker, framförallt kärr, har tidigare hävdats genom slåtter.
Utebliven hävd kan leda till igenväxning med buskar, sly och vass. Uteblivna naturliga
störningar som t.ex. onaturliga variationer i vattenståndet kan också orsaka negativ påverkan
på myrarnas vegetation. Igenväxning kan även ske på grund av det diffusa kvävenedfallet,
vilket gör att antalet vitmossor minskar, och andelen gräs, buskar och träd ökar. Igenväxning
kan även ske naturligt. Detta är vanligtvis en långsam process genom att träd och buskar
successivt etablerar sig på myrarna.
- Utöver kvävenedfall kan andra luftföroreningar ha en negativ påverkan på myrarnas naturliga
vegetationssammansättning.
- Underhåll av kraftledningsgatan kan medföra risk för påverkan på angränsande myrar, både
vad gäller påverkan på de hydrologiska förhållandena men även på vegetationen.
Generellt kan nedanstående faktorer också påverka naturtypen negativt:
-Dikning och andra markavvattnande åtgärder liksom dämning av närliggande vattendrag
kan påverka naturtypens hydrologi och hydrokemi på ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge
konsekvenser på vegetation och torvbildning samt torvnedbrytning.
-Torvbrytning. Torvbrytning är främst ett hot för större våtmarker. Torv används bl.a. som
energikälla och jordförbättringsmedel.
-Skogsbilvägar. Genom att anlägga skogsbilvägar över eller i närheten av myr kan både dess
vegetation och hydrologin och/eller hydrokemin skadas.
- Skogsbruk och andra verksamheter som innebär att närliggande fastmark avverkas kan
innebära att näringsämnen läcker ut på myren och att de hydrologiska förhållandena ändras.
-Körning med skogsmaskiner eller dylikt kan direkt och indirekt (avvattnande effekt) skada
myrarna. Även terrängkörning i form av exempelvis fyrhjuling kan skada myrarnas vegetation
samt ha en negativ påverkan på hydrologin.
-Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen ger drastiska förändringar på
vegetationens artsammansättning. Motsvarande spridning av kemiska substanser i myrarnas
närhet kan också skada genom luftburen deposition eller genom transport med tillrinnande
vatten.
-Samhällsbyggande med nya kommunikationsleder, anläggningar, master etc. kan förstöra ell
skada naturtypen. Antingen som en direkt effekt eller genom anläggningsarbetet.
Bevarandeåtgärder
Områdets öppna mossar och kärr bedöms vara skyddade genom föreskrifterna till Risbohults
naturreservat. Ytterligare bevarandeåtgärder bedöms inte vara aktuella. Om avvattnande diken
skulle förekomma bör dikena tillåtas att växa igen alternativt läggas igen för att på så vis
minska negativ påverkan. Underhåll av kraftledningsgatan bör ske med försiktighet så att inte
myrarnas hydrologi och vegetation riskerar att påverkas negativt. Eventuell bortröjd vegetation
ska inte lämnas kvar på myrarna, utan forslas bort från området alternativt läggas på en plats

BEVARANDEPLAN

Diarienummer

511-347-2018

Sida
7 av 22

nedströms myrarna för att förhindra tillförsel av näringsämnen och därmed risk för förändrad
vegetation.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet torde vara gynnsamt. Inga kända ingrepp förekommer. Det vore önskvärt
att inventera myrarna ytterligare för att få en bättre kunskap om dess typiska arter samt för att
få en bild av om det finns tendens till igenväxning.
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7160 - Källor och källkärr
Areal: 0,4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Längs en nordvänd drumlinsluttning i sydvästra delen av området finns en källpåverkad
blandsumpskog. Här finns ett flertal diffusa källutflöden. Dessa källflöden bildar ställvis små
rännilar eller, som i drumlinens västra del i anslutning till kraftledningsgatan, ett sluttande kärr
med både rika och medelrika partier. Sydväst om kraftledningsgatan finns även källutflöden
med små källkärr med stora tuvor av den typiska arten dunmossa.
Generellt gäller att källflödena och källkärren i området inte har kartlagts och kunskapen om
dem är bristfällig. Eventuellt bör det ovan nämda sluttande kärret klassas som rikkärr. Flera
karaktärristiska arter är gemensamma för källkärr och rikkärr. Bland arter som har noterats i de
källpåverade delarna och/eller i kärret är källgräsmossa, flikbålmossa, fetbålmossa,
skuggkvastmossa, skogshakmossa, spärrvitmossa, purpurvitmossa, kärrkrokmossa, kärrbryum,
ängsstarr, knagglestarr och den ovanliga arten tagelsäv.
Ytterligare inventering krävs för att kartlägga och fastställa utbredning och arealen av källor
och källkärr samt avgöra huruvida kärret i anslutning till källflödena öster om
kraftledningsgatan ska klassas som källkärr eller rikkärr. På grund av bristande kunskap finns
naturtypen inte inritad på naturtypskartan i bilaga 2.
Till naturtypen "källor och källkärr" hör källor och fattiga till intermediära källkärr som
påverkas av ständigt strömmande grundvatten. Små källbäckar kan förekomma. Vegetationen
är särpräglad och förekommer ofta fläckvis vid källorna och bäckarna. Trädskiktet kan variera
mellan 0-100 %. Naturtypens utbredning är vanligtvis liten och förekommer främst i boreal
region. Källmiljöerna har en speciell flora och fauna som varierar med vattnets
mineralsammansättning och krontäckningen i området. Naturtypen förutsätter ständig tillgång
på strömmande grundvatten och är beroende av opåverkad hydrologi och hydrokemi.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Exempel på typiska arter för naturtypen är bäckbräsma, gullpudra, källört, dunmossa,
källgräsmossa, källmossa, kärrkrokmossa och bandbryum.
Naturtypen är känslig för igenväxning av öppna källmiljöer, förändrad hydrologi som t.ex
förändringar i anslutande grundvattenförekomster och förändrad hydrokemi, ökad
näringstillförsel och störning av kärrens torvbildning samt fragmentering och minskade
populationer av karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen "källor och källkärr" (7160), ska vara minst 0,4 ha. Naturtypen ska bestå av små
källstråk och källkärr insprängda i gammal blandsumpskog av naturskogskaraktär. Områdets
hydrologi och hydrokemi ska vara intakt och präglas av en kontinuerlig tillförsel av
strömmande källvatten. Mänskliga ingrepp som t.ex. diken ska inte förekomma. Omslutande
skog ska formas av naturliga processer och ha ett flerskiktat trädskikt med förekomst av gamla
träd och död ved i olika nedbrytningsstadier. Källorna och källkärren ska ha en representativ
källpåverkad flora och fauna. Täta bestånd med vass eller annan igenväxningsvegetation ska
inte förekomma. Källorna och källkärrens trädskiktet kan variera från 0-100 % krontäckning. I
källkärr med ljuskrävande arter bör trädskiktets täckning inte överstiga 30 %. Typiska arter av
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mossor och kärlväxter ska förekomma tämligen allmänt.
OBS! Arealen av källor och källkärr är mycket osäker och behöver troligen justeras efter
kompletterade inventering.
Negativ påverkan
Risken för negativ påverkan på områdets källor och källkärr bedöms vara förhållandevis liten.
De flesta hoten mot naturtypen inom området är reglerade i naturreservatets föreskrifter. Det
mest aktuella hotet bedöms vara igenväxning av öppna källmiljöer med förekomst av
ljuskrävande arter samt verksamheter/åtgärder utanför området som kan påverka hydrologin
inom området. Då naturtypen är beroende av framspringande källvatten är det viktigt att
verksamheter/åtgärder utanför området som kan riskera att påverka hydrologin innanför
området utförs med väl planerad hänsyn.
För generella hot mot naturtypen se "negativ påverkan" för naturtyp 7140.
Bevarandeåtgärder
Områdets källor och källkärr bedöms vara skyddade genom föreskrifterna till Risbohults
naturreservat. Eventuellt kan röjning av igenväxningsvegatation vara aktuellt om det finns risk
för att ljuskrävande arter försvinner på grund av ökad beskuggning och konkurrens från
högvuxna arter.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet torde vara gynnsamt, men inventering krävs för att bekräfta
bevarandetillståndet.
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9010 - Taiga
Areal: 27 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 34,7 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Taigan i området består av gammal barr- och blandskog med få mänskliga ingrepp. Stora delar
av taigan består av grandominerad sumpskog. Lövrika bestånd förekommer i liten
utsträckning. Mängden död ved varierar i området, men är generellt låg. Det finns dock delar
av taigabestånden som har en riklig förekomst av död ved. På frisk mark är blåbär, kruståtel
och kvastmossa vanligt förekommande och i sumpskogarna dominerar ofta vitmossor och
björnmossa. Områdets fuktiga klimat bidrar till en rik flora. Här finns flera ovanliga och
sällsynta arter, bland annat den rödlistade hållaven. Exempel på typiska arter som har noterats i
områdets taiga är blåmossa, skogshakmossa, vedtrappmossa, kattfotslav och grynig filtlav.
Avgränsningen och statusen på taigan är något osäker. Eventuellt behöver arealen justeras.
Kompletterande inventering är önskvärt. Ett bestånd har klassats som utvecklingsmark till
taiga, eventuellt finns ytterligare utvecklingsmark i området.
Taiga förekommer generellt på torr-blöt och näringsfattig-näringsrik mark i
boreal-boreonemoral zon. Trädskiktet är normalt mellan 30-100% och består av gran, tall,
björk, asp, rönn och sälg. Inslag av andra trädslag kan finnas liksom även brandfält och
stormfällningar. Skogen ska vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog och den
ska befinna sig i ett sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en
kontinuitet för de aktuella trädslagen. Taigabestånd kan ha en viss mänsklig påverkan genom
exempelvis plockhuggning, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar. De hyser
ofta en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och evertebrater (främst skalbaggar).
Typiska arter för naturtypen är linnea, mattlummer, plattlummer, knärot, ögonpyrola,
grönpyrola, tallört, vedrappmossa, blåmossa, platt tjädermossa, skogshakmossa, garnlav,
kattfotslav, läderlappslav, sotlav, skinnlav, lunglav, kandelabersvamp, rosenticka,
koralltaggsvamp, ullticka, tallticka, rynkskinn m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin, fragmentering och minskade
populationer av karakteristiska och typiska arter. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig
förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Bevarandemål
Arealen "taiga" (9010) ska vara minst 34,7 hektar. Skogen ska formas av naturliga störningar
och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende, omkullfallna
träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. svamp- och
insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand ska påverka skogens dynamik och
struktur. Till följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma
under perioder.
Skogen ska karaktäriseras av riklig förekomst av barr- och blandsumpskogar. Hydrologi och
markens näringsstatus ska vara ostörd och naturlig. Skogen ska sakna eller endast ha en liten
påverkan från människan. Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas
följande strukturer/substrat: gamla träd (allmänt-rikligt); levande träd med döda träddelar
(tämligen allmänt): död ved i olika former både liggande och stående i olika
nedbrytningsstadier (rikligt). För landet och naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter,
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exempelvis ädelgran, ska inte finnas i taigan. Typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och
svampar ska förekomma tämligen allmänt.
OBS! Arealen taiga är något osäker och behöver eventuellt justeras efter kompletterade
inventering.
Negativ påverkan
Risken för negativ påverkan på områdets taiga bedöms vara förhållandevis låg då de flesta
faktorer som kan påverka naturtypen negativt är förbjudna i naturreservatets föreskrifter. Det
finns dock risk för att underhåll av kraftledningsgatan kan påverka angränsande taiga negativt,
både vad gäller påverkan på de hydrologiska förhållandena men även på vegetationen. I övrigt
bedöms det mest aktuella hotet vara verksamheter/åtgärder utanför området som kan påverka
hydrologin inom området samt att flera arter, men framför allt arter bland lavar, kan påverkas
negativt av nedfall av kväve och andra luftföroreningar.
Naturtypen kan generellt påverkas negativt av följande faktorer:
-Olika former av skogsbruk, i eller i direkt anslutning till naturtypen. Skogsbruk i taiga
skadar naturtypens strukturer och förutsättningarna för de typiska arterna. Uttag av träd leder
till att träden med dess strukturer och trädlevande arter försvinner vilket är negativt för
naturtypen. Avverkning i angränsande skog kan även innebära näringsläckage med förändrad
artsammansättning som följd samt att körning med skogsmaskiner eller andra tunga fordon kan
påverka hydrologin negativt.
-Upparbetning eller uttag av död ved ur naturtypen. Död ved i olika former är mycket viktiga
strukturer i naturtypen. Brist på död ved, framförallt grov död ved, är ofta ett hot mot flera
mossor, lavar och svampar som är beroende av dessa livsmiljöer.
-Dikning eller andra markavvattnande åtgärder kan påverka hydrologin negativt.
-Fragmentering, exempelvis genom vägdragning, uppförande av byggnader eller på
annatsätt ändrad markanvändning, leder till att avståndet till liknande skogsmiljöer kan bli
för stort så att de isoleras från varandra, vilket innebär att vissa arter inte kan spridas mellan de
olika bestånden.
-Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen i området kan ge drastiska
förändringar av naturtypens naturliga artsammansättning. Liknande spridning av kemiska
substanser utanför området kan eventuellt även skada naturtypen genom nedfall eller genom
transport med tillrinnande vatten.
-Kvävenedfall kan skapa eutrofiering och leda till oönskad förändringar av
artsammansättningen. Detta gäller framförallt vissa arter av lavar och mossor.
-Sur nederbörd kan också påverka känsliga arter negativt.
Bevarandeåtgärder
Taigan bedöms vara skyddad genom föreskrifterna till Risbohults naturreservat. Skogen är
därmed undantagen från skogsbruk och många andra verksamheter som kan skada naturtypen.
Skogen ska tillåtas att utvecklas fritt och formas av naturliga processer. Underhåll av
kraftledningsgatan bör ske med försiktighet så att inte taigans hydrologi och vegetation riskerar
att påverkas negativt.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillsåndet är inte gynnsamt. Taigans ålder och förekomsten av gamla träd är i vissa
bestånd för låg samt att mängden död ved i olika former generellt är för låg. Med tiden, i takt
med att bestånden åldras och tillåts att formas av naturliga processer bedöms bestånden kunna
nå upp till kriterierna för gynnsamt tillstånd.
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9050 - Näringsrik granskog
Areal: 1 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Det är osäkert om naturtypen näringsrik granskog finns i området. Eventuellt kan det finnas
bestånd med näringsrik granskog norr om landsvägen, i det syd-nordliga sumpskogsstråket
kring bäcken i västra delen av området samt i den källpåverkade sluttningen i sydost. Idag är
dessa skogsbestånd klassade som taiga, men eventuellt skulle delar av dessa bättre passa in på
naturtypen näringsrik granskog. Det krävs dock ytterligare inventering och dokumentation av
fältskiktet för att avgöra detta. Karaktäristiskt för näringsrik granskog är näringsrika jordar,
rörligt markvatten och ett örtrikt fältskigt. Taiga växer i regel på fattigare jordar och har ett
fältskikt som ofta består av ris.
Då osäkerhet råder om naturtypen finns i området ges enbart en generell beskrivning av
naturtypen nedan. Övriga delar lämnas tills vidare tomma och får fyllas i då mer kunnskap
inhämtats allternativt att naturtypen kan rapporteras bort från området om det vid inventering
visar sig att den inte förekommer. Naturtypen saknas på naturtypskartan i bilaga 2.
Näringsrik granskog förekommer ofta på basisk berggrund och i södra Sverige ofta på mullrik
brunjord. Naturtypen är näringsrik och torr-blöt och översilning kan förekomma. Naturtypen
ligger ofta i sänkor, på dalbottnar eller i sluttningar med finsediment och/eller rörligt
markvatten, men kan även förekomma på flack mark. Trädskiktets krontäckningsgrad är
normalt 50-100 %, och gran utgör minst 50 % av grundytan. Utöver gran kan samtliga
inhemska trädslag förekomma. Fältskiktet präglas vanligtvis av de näringsrika förhållandena
och örter förekommer vanligtvis rikligt.
Skogen ska vara, eller i en relativ nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med
avseende på egenskaper och strukturer. Skogen ska vara i ett sent eller i ett relativt sent
successionsstadium. Det ska finnas gamla träd och död ved och en kontinuitet för de aktuella
trädslagen. Skogen kan ha en viss mänsklig påverkan genom exempelvis plockhuggning, men
de har aldrig omfattats av större kalavverkningar.
Exempel på typiska arter i näringsrik granskog är trolldruva, majbräken, strävlosta, brudborste,
guckusko, tibast, knärot, blåsippa, ormbär, svarta vinbär, underviol, mörk husmossa,
skogshakmossa, kranshakmossa, trådticka, rosenticka, gul taggsvamp, ullticka, rynkskinn,
porslinsspindling och grangråticka.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska
ha fortsatt höga bevarandevärden.
Bevarandemål
Beskrivs vid senare tillfälle om näringsrik granskog dokumenteras i området.
Negativ påverkan
Beskrivs vid senare tillfälle om näringsrik granskog dokumenteras i området.
Bevarandeåtgärder
Beskrivs vid senare tillfälle om näringsrik granskog dokumenteras i området.
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9080 - Lövsumpskog
Areal: 6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut

Beskrivning
Det råder oklarhet huruvida lövsumpskog förekommer i området eller inte. Idag är skogen
kring Mölndalsån klassad som svämlövskog, eventuellt bör hela eller delar av svämlövskogen
klassas som lövsumpskog. Mindre bestånd av lövsumpskog skulle även kunna finnas inom den
areal som är klassad som taiga eller övrig skogsmark. Det krävs kompletterande inventeringar i
området för att klarlägga naturtypens förekomst i området.
Naturtypen lövsumpskog beskrivs generellt som fuktig till blöt lövskog med en täckningsgrad
på 50-100 %, varav lövträd som ask och triviallöv utgör minst 50 % av grundytan. Videarter
kan förekomma både i träd- och buskskiktet. Gran är vanligt inslag i naturtypen. Naturtypen
förekommer på frisk-fuktig mark påverkad av högt grundvattnen. Översvämningar är vanligt.
Sumpskog förekommer både på mineraljord och på torvmarker. Skogen ska vara, eller i en
relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog. Det ska finnas gamla träd och
död ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Träden står ofta på socklar. Skogen kan
ha påverkats av t.ex. plockhuggning, bete eller naturlig störning. Vanligtvis formas skogen av
naturliga störningar, men ibland, i brist på naturliga störningar, krävs aktiva insatser för att
upprätthålla naturtypens strukturer och funktioner. Skogen kan under perioder befinna sig i
yngre successionsstadier. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att
naturtypen ska ha fortsatt höga bevarandevärden.
Typiska arter för lövsumpskog är missne, bäckbräsma, klotstarr, skärmstarr, springkorn,
piskbaronmossa, mörk husmossa, dunmossa, stjärtmes, mindre hackspett, entita m.fl.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Beskrivs vid senare tillfälle om lövsumpskog dokumenteras i området.
Negativ påverkan
Se "negativ påverkan" för svämlövskog.
Bevarandeåtgärder
Se "bevarandeåtgärder" för svämlövskog.
Bevarandetillstånd
Oklart. Kunskap saknas.
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91D0 - Skogsbevuxen myr
Areal: 2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 2,7 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Inom området finns flera små skogsbevuxna myrar. Några av dessa ligger i ett syd-nordligt
stråk i nära anslutning till en liten skogsbäck. Därutöver finns det små spridda myrar i övriga
delar. Glasbjörk och tall är vanligt förekommande på myrarna och täckningsgraden kan
variera. Mänsklig påverkan på myrarna bedöms i de flesta fall saknas eller vara ringa,
undantaget den skogsbevuxna myren som ligger intill länsvägen där ett tydligt träduppslag
intill vägkanten indikerar att myrens hydrologi är påverkad. Förövrigt har just denna myr och
anslutande sumpskog en rik förekomst av den rödlistade hållaven, vilken har sin huvudsakliga
utbredning i västkustnära delar av landet. Kunskapen om typiska arter i de skogsbevuxna
myrarna är bristfällig och kompletterande inventering är önskvärd.
Naturtypen "skogsbevuxna myrar" beskrivs generellt som myrar som är bevuxna med barr-,
bland- eller lövskog. Krontäckningen skall vara 30-100%. Samtliga tallmossar räknas till
denna typ, medan de skogbevuxna kärren får ha en krontäckning på högst 70 %. Vid tätare
krontäckning räknas de till sumpskog. Skogen på myrarna ska vara eller i snar framtid kunna
utveckla naturskogskaraktär med en varierad åldersfördelning, förekomst av gamla träd och
död ved. Vegetationen domineras av bl.a. glasbjörk, tall, gran, ris, starr och vitmossarter.
Skogen ska formas av naturliga störningsprocesser. Naturlig hydrologi och hydrokemi är
viktigt för naturtypen, mindre äldre ingrepp som orsakat lokal störning av myren kan ibland
förekomma. Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha
fortsatt höga bevarandevärden. Skogsbevuxna myrar finns både som delar i större
våtmarkskomplex, exempelvis högmossar, men kan även vara friliggande myrar.
Exempel på typiska arter för naturtypen är stjärnstarr, klotstarr, mossviol, kärrviol,
flagellkvastmossa, komknutmossa, bollvitmossa, järpe, spillkråka, videsparv, tretåig hackspett
och tjäder.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändringar i
ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och minskade populationer av karakteristiska
och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen "skogsbevuxen myr" (91DO) ska vara minst 2,7 hektar. Myrarnas hydrologi ska vara
ostörd. Det ska inte finnas några avvattnande eller tillrinnande diken eller markskador som
medför negativ påverkan, undantaget mycket begränsade delar. Grundvattenytan ska variera
naturligt och vara hög under större delen av året. Torvbildning ska ske aktivt i myrarna.
Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt förekommande arter ska finnas och
föryngra sig. Småskaliga naturliga processer, t.ex. åldrande, avdöende och omkullfallna träd
och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp,
stormfällning, översvämningar eller brand ska påverka skogens dynamik och struktur.
Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Ofta domineras trädskiktet av tall och/eller
glasbjörk.
Strukturerna gamla träd ska förekomma allmänt-rikligt och död ved i olika former inklusive
levande träd med döda träddelar ska ha en tämligen allmän förekomst. Främmande trädarter
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(exempelvis contorta tall) ska inte finnas. Typiska och karakteristiska arter bland kärlväxter
och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
Negativ påverkan
Risken för negativ påverkan på områdets skogsbevuxna myrar bedöms vara låg. De största
hoten mot naturtypen är skogsbruksåtgärder och markavvattnande åtgärder, vilka är förbjudna
inom reservatet. Den skogsbevuxna myren intill vägen är lokalt påverkad av vägen som har en
avvattnande effekt men som även kan medföra ökad risk för tillrinning av miljögifter.
Naturtypen påverkas generellt negativt av följande faktorer:
-Alla typer av ingrepp på eller i anslutning till området och som påverkar de hydrologiska
förhållandena utgör hot. Sådana ingrepp kan vara dikning, torvtäkt, byggande av vägar
(omfattar även skogsbilvägar), järnvägar etc.
-Skogsbruk. Avverkning en myr förstör naturtypernas naturliga strukturer samt att körskador
kan uppkomma, vilka kan påverka hydrologin negativt. Skogsbruk i angränsande mark kan
också orsaka näringsläckage till den skogsbevuxna myren.
-Upparbetning eller uttag av död ved ur naturtypen. Död ved i olika former är mycket viktiga
strukturer i naturtypen. Brist på död ved, framförallt grov död ved, är ofta ett hot mot flera
mossor, lavar och svampar som är beroende av dessa livsmiljöer.
-Körning med skogsmaskiner eller dylikt kan direkt och indirekt (avvattnande effekt) skada
våtmarkerna. Även terrängkörning i form av exempelvis fyrhjuling kan skada myrens
vegetation samt ha en negativ påverkan på hydrologin.
-Spridning av till exempel kalk, aska och gödningsämnen på myren, men även angränsande
skogsbestånd, kan ge drastiska förändringar på vegetationens artsammansättning.
-Alla typer av exploateringar som t.ex. kraftledningar, master, torn i området kan orsaka
negativ påverkan, både genom skador på vegetationen och på fågellivet.
Bevarandeåtgärder
Områdets skogsbevuxna myrar bedöms vara skyddade genom föreskrifterna till Risbohults
naturreservat. Ytterligare bevarandeåtgärder bedöms inte vara aktuella. Vid förekomst av
avvattnande diken bör dessa om möjligt tillåtas att växa igen, allternativt läggas igen för att på
så vis minska negativ påverkan. Underhåll av genomgående länsväg bör ske på sådant sätt att
avvattnande effekt eller annan skada på naturtypen minimeras.
Bevarandetillstånd
Bevarandetillståndet torde vara gynnsamt. Viss negativ påverkan finns på den skogsbevuxna
myren som gränsar till länsvägen, påverkan bedöms dock vara lokal och ekologiska funktiona
bedöms i stort vara intakta.
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91E0 - Svämlövskog
Areal: 4 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslut
Ny Areal: 2,2 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslut
Beskrivning
Utmed Mölndalsån växer relativt ung, naturskogsartad lövskog med inblandning av enstaka
barrträd. Klibbal är det dominerande trädslaget, men även andra lövträd förekommer liksom ett
varierande inslag av gran. Jordmånen intill bäcken är ställvis fuktig och förhållandevis rik. Här
och var finns även små fragment av gräsmarksvegetation som vittnar om tidigare
betespåverkan. Gul svärdslilja, bäckbräsma, missne, stor igelknopp, videört, knägräs, strätta
och blåmossa är exempel på arter som växer intill ån. Bäckbräsma, missne och blåmossa är
exempel på typiska arter för naturtypen svämlövskog.
Kunskapen om lövskogen intill ån är bristfällig och det är något osäkert om hela eller delar av
skogen längs med vattendraget ska klassas som svämlövskog eller om hela eller delar av
skogen ska klassas som lövsumpskog (naturtyp 9080). En stor skillnad mellan naturtyperna är
att svämlövskogen periodvis är översvämmad och att det däremellan är förhållandevis torrt,
medan sumpskogen karaktäriseras av mer eller mindre konstant blöt-fuktig mark. Skillnaderna
i vattennivå och blöthet under året skapar olika förutsättningar för naturtypernas arter, vilket
gör att artsammansättningen ofta skiljer sig åt i lövsumpskog och svämlövskog.
Kompletterande inventering av skogen längs vattendraget krävs för att avgöra hur
strandskogen ska klassas.
Naturtypen svämlövskog karaktäriseras av lövskogar i anslutning till sjöar eller vattendrag på
jordar som är väl dränerade vid lågvatten. Skogen översvämmas regelbundet vid högvatten.
Det sker en kontinuerlig pålagring av finsediment i samband med översvämningarna.
Trädskiktets krontäckningsgrad är 30-100% och ask/triviallöv (var för sig eller tillsammans)
utgör minst 50% av grundytan. Ask, gråal och klibbal är de vanligaste trädslagen. Skogen ska
vara, eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog m.a.p. egenskaper
och strukturer. Den kan ha påverkats av t.ex. plockhuggning och bete. Vanligtvis formas
skogen av naturliga störningar, men ibland, i brist på naturliga störningar, krävs aktiva insatser
för att upprätthålla naturtypens strukturer och funktioner. Det ska finnas gamla träd, död ved
och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Skogen kan under perioder befinna sig i yngre
successionsstadier. Buskskiktet består ofta av olika videarter, brakved, olvon och vilda röda
vinbär. Fältskiktet innehåller ofta högörter och ormbunkar, men även fattiga starrtyper
förekommer. Karakteristiska arter är klibbal, gråal, glasbjörk, älggräs, humleblomster m.fl.
Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga
bevarandevärden.
Typiska arter för svämlövskog är majbräken, strutbräken, bäckbräsma, missne, springkorn,
sumpviol, piskbaronmossa, mörk husmossa, blåmossa, trubbfjädermossa, stenporella m.fl.
samt fåglarna stjärtmes och mindre hackspett.
Naturtypen är känslig för faktorer som stör den skogliga kontinuiteten och den naturliga
dynamiken. Den är också känslig för förändringar i hydrologin som t.ex. förändrad, onaturlig
vattenregim i vattendraget, förändringar i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och
minskade populationer av karakteristiska och typiska arter.
Bevarandemål
Arealen "svämlövskog" (91E0) ska vara cirka 2,2 hektar. Skogen ska formas av naturliga
störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer t.ex. åldrande, avdöende och
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omkullfallna träd och luckbildning liksom periodvisa omvälvande störningar t.ex.
översvämningar, insektsangrepp, stormfällning eller brand ska prägla skogen i området. Till
följd av naturliga störningar kan eventuellt yngre successionsstadier förekomma under
perioder. Näringsstatusen ska vara naturlig och hydrologin ostörd. Skogen ska påverkas av
regelbundna översvämningar från Mölndalsån. Alluviala avlagringar ska vid lågvatten vara väl
dränerade. Varken avvattnande eller tillrinnande diken som har en negativ påverkan på
sumpskogen ska finnas.
Svämlövskogen ska karaktäriseras av allmän till riklig förekomst av klibbal. Inslag av andra
triviala lövträd, exempelvis björk, förekommer även samt en viss grad av barrträd. Gran,
buskar och sly/ungträd ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och
värdefulla lövträden i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva trädarter ska inte
finnas området. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd och träd med
sockelbildning (allmänt-rikligt), träd med hackspettsbohål (enstaka-tämligen allmänt), död ved
i olika former såväl liggande som stående och i olika nedbrytningsstadier (måttligt-rikligt).
Typiska arter av kärlväxter och mossor ska förekomma tämligen allmänt.
OBS! Arealen är mycket osäker och behöver troligen justeras efter kompletterande inventering.
Negativ påverkan
Inom området bedöms risken för negativ påverkan på svämlövskogen vara förhållandevis låg.
Den största påverkan bedöms finnas utanför området.
De mest aktuella faktorerna utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
-Förändrad vattenregim i Mölndalsån vilket kan medföra att naturliga vattenståndsvariationer
uteblir samt medför risk för överdämning och uttorkning.
-Upplag av bottenmaterial från flottledsrensning som försvårar naturliga översvämningar
längs vattendraget.
-Verksamheter utanför området som leder till försämrad vattenkvalité, t.ex. ökad tillförsel av
näringsämnen.
Naturtypen kan generellt påverkas negativt av en rad andra faktorer som exempelvis
skogsbruk, dikning och exploatering. För ytterligare beskrivning av riskfaktorer se ”negativ
påverkan” för taiga.
Bevarandeåtgärder
- Röjning av konkurrerande gran bör ske vid behov så att granen inte riskerar att konkurrera ut
lövträden.
- Eventuellt bör upplagt material (sten och block från flottledsrensning) läggas tillbaka i
vattendraget för att på så sätt förbättra strandzonerna och möjligheten till naturliga
översvämningar. Floran bör dock inventeras noga inför en sådan åtgärd så att eventuella
känsliga och hotade arter inte riskerar att påverkas negativt. Även flodpärlmusslebeståndet bör
inventeras noggrant så att inte åtgärderna leder till negativ påverkan på arten, vilken har en
liten population i ån och därmed är extra känslig för negativ påverkan på populationen.
Bevarandetillstånd
Förekomst och bevarandetillstånd för svämlövskog i området är oklart. Ytterligare inventering
krävs för att fastställa förekomst och bevarandetillstånd.
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1029 - Flodpärlmussla, Margaritifera margaritifera
Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.
Beskrivning
I Mölndalsån, i sträckan som ligger inom Natura 2000-området, finns ett mindre bestånd av
flodpärlmussla. Beståndet uppskattades till färre än 500 individer vid inventering 2014.
Förekomsten av småmusslor i vattendraget är mycket liten. Vid inventeringen 2014 var endast
8 % av de undersökta musslorna mindre än 80 mm, riktigt små musslor saknades. Minsta
musslan uppmättes till 61 mm. Detta tyder på ingen eller mycket svag föryngring av
flodpärlmussla i området.
Flodpärlmusslan är helt knuten till rinnande vatten med sand-, sten- eller grusbottnar och
tillräckligt hög strömhastighet för att inte igenslamning ska ske. Mussellarverna lever upp till
10 månader som parasit på gälarna hos öring eller lax. Lokal reproduktion av värdfiskbestånd
är därför betydelsefull, särskilt eftersom det framförallt är ung öring som fungerar som värd.
För att kunna växa måste den lilla musslan hamna på en plats i en sand- eller grusbotten som
genomströmmas av friskt vatten så att musslan kan andas och filtrera näring. Efter några år
börjar musslorna sticka upp ur bottensubstratet. Flodpärlmusslan blir vanligen könsmogen vid
15-20 års ålder.
Flodpärlmusslan är känslig för utebliven förökning på grund av brist på värdorganismen lax
eller öring, dålig vattenkvalitet, igenslamning av bottnar, förändrad vattenregim, mekanisk
påverkan genom körning, tramp m.m. och i övrigt åtgärder som missgynnar värdorganismerna
lax och öring.
Bevarandemål
Det ska finnas en stabil och föryngrande population av flodpärlmussla i Mölndalsån.
Vattendraget ska ha en god vattenkvalité med klart vatten, som varken är försurat eller
övergött. Bottnarna ska vara väl syrsyresatta och substratet ska domineras av sten med inslag
av större block och grus. Strömhastigheten ska vara så hög att ingen igenslamning av bottnarna
sker. Det ska finnas en frisk och föryngrande stam av öring för att säkerställa möjligheten till
föryngring av flodpärlmussla.
Negativ påverkan
Inom området bedöms risken för negativ påverkan på flodpärlmusslan vara förhållandevis låg.
Den största påverkan bedöms finnas utanför området. Då flodpärlmusslepopulationen är
förhållandevis liten är den extra känslig för negativ påverkan.
De mest aktuella faktorerna utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
- Brist på lämpliga bottnar för såväl flodpärlmussla som värdfisken öring. Vattendraget är
tydligt rensat efter tidigare flottningsverksamhet.
- Kraftverk nedströms området som hindrar öring från att vandra fritt i vattendraget, vilket kan
minska öringsbeståndet och dess livskraftighet i ån.
- Förändrad vattenregim genom ändrad vattenreglering i ån. Flodpärlmusslan missgynnas av
försämrade strömmningsförhållanden och minskad förekomst av värdfisk.
- Försämrad vattenkvalité. Vattendraget är försurat men det sker kalkning uppströms området
för att motverka försurningen. Skogsbruk i tillrinningsområdet kan även bidra till försurning
vid avverkning samt ökad näringstillförsel vid skogsgödsling.
- Skogsdikning inom avrinningsområdet kan orsaka snabb avrinning och större
uttorkningskänslighet.
- Verksamheter uppströms området som kan orsaka grumling och igenslamning av
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vattendraget.
- Körning i och vid vattendraget uppströms området kan skada både musslor och dess livsmiljö
genom bland annat tillförsel av partiklar och försurande ämnen.
- Rensning av vattendraget utanför området. Rensning riskerar att musslor grävs bort samt att
det medför risk för igenslamning av bottnar nedströms samt att de rensade bottnarna många
gånger är sämre för såväl flodpärlmusslan som dess värdfisk.
- Fragmentering och små musselbestånd. Små bestånd löper större risk att försvinna på grund
av slumpfaktorer. Fragmentering, i form av vandringshinder och olämpliga livsmiljöer,
försvårar spridning av såväl värdfisk som musslor.
Flodpärlmusslan kan generellt även påverkas negativt av följande faktorer:
- Avverkning av träd och buskar längs vattendraget som leder till ökad solinstrålning, högre
vattentemperatur och förändrad vegetation i vattendraget. Ofta kan mängden
flytbladsvegetation öka, vilket kan skapa lägre flöden och risk för igenslamning av
vattendraget.
- Svagt värdfiskbestånd till följd av exempelvis reglering, vandringshinder och förstöring av
lekbottnar. Även sjukdomar kan påverka värdfiskbeståndet negativt.
- Försämrad vattenkvalité till följd av försurande ämnen, övergödning, bekämpningsmedel
etc. Övergödning bidrar även till ökad risk för igenslamning och sänkta syrehalter.
- Bäverdämmen och brötar av träd grenar och ris kan stoppa upp det strömmande vattnet och
minska vattenflödet.
- Mink kan vara ett hot genom att minska beståndet av öring.
- Signalkräfta kan vara ett hot mot flodpärlmussla då den äter små musslor.
- Vattenuttag för exempelvis bevattning samt dränering av angränsande mark ökar risken för
torrläggning, låga syrekoncentrationer i bottnarna och ökad risk för torrläggning.
- Förekomst av främmande fiskarter som exempelvis amerikansk bäckröding och regnbåge,
vilka kan konkurrera ut naturligt förekommande örings- och laxbestånd.
Bevarandeåtgärder
Inom området bör inventering av bottnar och strandzoner ske för att därefter avgöra om de kan
förbättras genom biotopvårdande åtgärder, exempelvis genom att lägga tillbaka block och sten
som lagts åt sidan vid flottledsrensningen. Vidare är det viktigt att följa upp mussel- och
öringsbeståndet för att få en bild av reproduktion och åldersfördelning hos såväl musslor som
öring för att säkerställa möjligheten till föryngring av flodpärlmussla. Flodpärlmusslan kan
även fungera som indikator på ett "friskt vattendrag".
Om mink eller signalkräfta skulle bli ett hot mot musslebeståndet bör skyddsfiske respektive
skyddsjakt ske för att minska negativ påverkan på musslorna.
Kalkningsverksamheten uppströms i tillrinningsområdet bör fortsätta för att motverka
försurningen i vattendraget. Kalkningen bör fortgå så länge försurningssituationen är aktuell.
Vidare gäller det att arbeta för att förbättra vandringsmöjligheterna för öring i Mölndalsån.
Därtill är förebyggande insatser och försiktighetsåtgärder i tillrinningsområdet viktiga för att
inte påverka vattenkvalitén negativt. Exempelvis är det viktigt med skyddszoner vid
avverkning längs vattendraget och dess biflöden. Detta gäller i första hand uppströms området,
men är även av betydelse nedströms området då tillförsel av försurande och grumlande ämnen
generellt är negativt för vattendragets vattenkvalité och dess arter, speciellt för öring och
flodpärlmussla som rör sig sig i vattendraget. Hur bred skyddszonen behöver vara beror på
markens egenskaper och terrängförhållandena, som riktlinje bor oftast minst en trädlängds
skyddszon lämnas. Dikning eller andra verksamheter bör heller inte utföras på sådant sätt att
vattenkvalitén eller vattenföringen riskerar att försämras.
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Bevarandetillstånd
Flodpärlmusslans bevarandetillstånd i området är inte gynnsamt. Populationen är
förhållandevis liten samt att små och riktigt små musslor som indikerar föryngring saknades
vid inventeringen i vattendraget 2014.
Sett till hela landet har flodpärlmusslan inte gynnsam bevarandestatus. Från att ha klassats som
en ”sårbar” art på rödlistan sedan 2000 är flodpärlmusslan sedan 2010 ”starkt hotad”. Arten
har försvunnit från en tredjedel av de svenska vattendragen den förekom i under början av
1900-talet och föryngring sker endast i en tredjedel av kvarvarande bestånd. Minskningen kan i
stora drag förklaras av vattenkraftsutbyggnad, regleringar och föroreningar, vilket både har
försämrat livsmiljön för flodpärlmusslan med framförallt förutsättningarna för livskraftiga
bestånd av dess värdar lax och öring.
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Natura 2000-naturtypskarta, Risbohult SE0520168
Härryda kommun
Natura 2000
7140 - Öppna mossar och
91E0 - Svämlövskog
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Habitatdirektivet
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Natura 2000-området ligger inom naturreservatet Risbohult. Vad gäller naturtupskartan är
kunskapen om de olika naturtypernas utbredning bristfällig. Kartan baseras
på bästa tillgängliga kunskap och bör på sikt förbättras. Källor och källkärr finns inte
markerade i kartan men förekommer som små inslag i framför allt skogen i sydöstra delen
av området.
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