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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 habitat-direktiv. Syftet är 
att hejda utrotning av vilda djur och växter och att hindra att deras livs-miljöer 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 habitat- direktivets 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 be- 
skrivning 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 
natur- typer, 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 skydds- beslut 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. 
 

 
 
Kartor 
Information om naturtypers utbredning och arter i ett enskilt område går att hitta med hjälp av kart- 
verktyget 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. 

 
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. 
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Områdets totala areal: 65,8 ha

Kommun: Lerum

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 EUs fågeldirektiv eller art- och habitatdirektiv. För det 
enskilda Natura 2000-området är det överordnade syftet att bevara eller återställa ett gynnsamt 

Bevarandeplanen uppdaterad av Länsstyrelsen: 2017-06-09

Bevarandeplanen fastställd av Länsstyrelsen: 2017-06-16

Regeringsbeslut, historik: 

SPA: Nej, pSCI: 1997-01-01, SCI: 2005-01-01, SAC: 2011-03-01,  regeringsbeslut 
M2010/4648/Nm

Markägarförhållanden: 

Lerums kommun, samt ett antal privata markägare.

Naturtyper och arter som ska bevaras i området:

1106 - Lax (i sötvatten), Salmo salar

1163 - Stensimpa, Cottus gobio

Naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet:

3210 - Större vattendrag

6230 - Stagg-gräsmarker

6270 - Silikatgräsmarker

9080 - Lövsumpskog

9160 - Näringsrik ekskog

9180 - Ädellövskog i branter

9190 - Näringsfattig ekskog

91E0 - Svämlövskog
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tillstånd för de naturtyper eller arter som utgjort grund för utpekandet av området.

Prioriterade bevarandevärden: I Natura 2000-området Säveån är de prioriterade 
bevarandevärdena dels själva vattendraget som har en stor andel strömmande och forsande 
sträckor och dels de lövsumpskogar och svämlövskogar som omger ån långa sträckor. Prioriterat 
bevarandevärde har också fiskarten stensimpa som förekommer i åns grundare delar under stenar 
och grus samt lax som har reproduktionslokaler i åns klara vatten.
  
Motivering: Säveån har obundna och opåverkade forssträckor vilket idag är ovanligt i Sverige. I 
ån förekommer en unik laxstam och ett rikt fågelliv med både sällsynta och känsliga arter. 
Säveån rinner fram i ett i huvudsakligen välbevarat och mycket naturskönt ravinlandskap med 
värdefulla ädellövskogar och sumpskogar längs stränderna.
 
Prioriterade åtgärder: Det är av stor vikt att vattendraget fortsatt får meandra och omges av en 
närmiljö med fri utveckling, rasbranter och trädöverhäng samt en omgivning av betade 
gräsmarksraviner och hagmarker. En naturlig flödesregim är också en viktig förutsättning. Dessa 
faktorer är av stor vikt för att bibehålla goda förutsättningar för djurlivet längs ån särskilt för arter 
som lax, stensimpa och ål, kungsfiskare, strömstare och forsärla. Att bevara ån med omgivning 
som en sammanhörande helhet av ekologiska strukturer är därmed viktigt, liksom att bevara de 
särskilt skyddsvärda skogliga värdena.

Beskrivning av området

Natura 2000-området omfattar Säveån längs sträckan mellan Floda och Stenkullen, strax norr om 
Hedefors kraftstation. Ån kännetecknas i denna del av en stor andel strömmande-forsande 
sträckor med omgivande branta, skogsbeklädda raviner som är relativt lite utsatta för 
exploatering. Ån med närmaste omgivning har varit naturreservat sedan 1973. I området finns 
ädellövskog med ett stort inslag av lind och lönn samt skogar som huvudsakligen består av 
klibbal, ek och asp. Flertalet svenska lövträd påträffas i området och även både gran och tall.  I de 
gamla, idag delvis hävdade hagmarkerna och lundarna växer också många grova ekar. Hassel är 
en vanlig art och växer i karaktäristiska knippen. Andra arter av buskar som förekommer är 
skogstry, vägtorn och brakved. I de fuktiga skogarna finns många olika slags mossor, bl.a. 
rävsvansmossa, klippskarpania, bäcknäbbmossa, truppfjädermossa och pellior. Här finns också 
markområden täckta av vit- och blåsippor. Utmed stora delar av ån finns en rik lundflora där arter 
som storrams, ormbär, rödblära, ängsruta och skogsbingel har noterats. I området finns även en 
mycket stor gran som är ett s.k. naturminne. De branta ravinerna med träd- och busköverhäng 
utgör lämpliga häckningslokaler för kungsfiskaren och den rikliga förekomsten av träd som 
hänger ut över ån innebär goda förutsättningar för kungsfiskarens födosök. Säveån bedöms ha 
goda förutsättningar för en riklig naturlig produktion av laxungar. Området är av betydelse som 
häcknings- och födosöksområde för kungsfiskaren (rödlistad sårbar, VU). Öring, strömstare och 
forsärla är andra påträffade särskilt värdefulla arter som har en stark koppling till Säveån. Många 
andra arter av fåglar förekommer i Natura 2000-området, vissa som häckningsfåglar, några 
exempel är drillsnäppa, grönsångare, lövsångare, entita, stjärtmes m.fl. Höljorna och dammarna 
utgör omtyckta övervintringsplatser och där förekommer regelbundet gräsand, vigg,  knipa, 
storskrake, kanadagås och rörhöna m.fl. För fridlysta, rödlistade och Natura 2000-arter, se nedan!

pH-värdet i huvudfåran är relativt neutralt, medan vissa biflöden uppströms är beroende av 
kalkning för att den värdefulla akvatiska faunan skall kunna bevaras. Närsaltsmässigt kan Säveån 
betecknas som mesotrof.

Området hyser en mycket stor andel mycket goda lek- och uppväxtområden för öring och lax. 
Vid Hedefors kraftstation söder om Natura 2000-området, har ett s.k. omlöp anlagts för att lax 
och andra fiskarter ska kunna vandra förbi kraftstationen och komma längre upp i vattensystemet 
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till fina och viktiga lekområden. En ringlande bäck, ca 375 m lång, har anlagts och fyllts med 
sten. Omlöpet stod klart år 2013 och innebär en nästan fördubblad tillgänglig yta goda-mycket 
goda reproduktionsområden för laxen. Ungefär i mitten av Natura 2000-området ligger Hillefors 
kraftverk vilket idag utgör ett hinder för vandrande fiskarter. Hillefors är troligen passerbart vid 
vissa flöden men det är osäkert i hur stor utsträckning lax verkligen lyckas passera här. Arbetet 
med att förbättra passagen för vandrande fiskarter förbi Hillefors har därför startats, i dagsläget är 
det ännu inte bestämt om det blir en fiskväg eller en utrivning. Vid Sävelångens utlopp finns 
ytterligare ett dämme.

Utmed Säveån finns många fornlämningsområden, de flesta är stenåldersboplatser men även 
rester från gamla sågverk, industrier och kvarnar finns.

Då en viktig del av helhetsmiljön utgörs av vatten är området känsligt för tillförsel av 
föroreningar via tillrinnande vatten. Området direkt utanför reservatet är utsatt för ett visst 
exploateringstryck i form av bebyggelse, vägar och järnväg. Dessutom pågår utvinning av 
vattenkraft. Därför finns redan idag starka restriktioner för vad som kan tillåtas inom området.

I Artportalen har följande fridlysta, Natura 2000-arter eller rödlistade arter noterats förekomma i 
Natura 2000-området:
Däggdjur: Bäver, brunlångöra, nord-, större- och vattenfladdermus (fridlysta och Natura 2000-
arter), dvärpipistrell (fridlyst).
Fisk: Lax, stensimpa, ål (rödlistad akut hotad, CR).
Fåglar: Kungsfiskare (sårbar, VU),  kungsfågel (VU), mindre hackspett (nära hotad, NT), 
nötkråka (NT), gröngöling (NT) och törnskata (Natura 2000-art).
Insekter: Källkvicklöpare (NT). 
Kärlväxter: Blåsippa (fridlyst).

Bevarandemål

Vattendraget ska ha en naturlig flödesregim, behålla sina strömmar, forsar, lekbottnar och andra 
värdefulla vattenmiljöer samt de naturmiljöer längs stränderna som utgör förutsättning för 
Säveån att i hela sträckningen kunna att erbjuda goda livsbetingelser för den reproducerande 
laxstammen och stensimpan samt även längs huvuddelen av sträckan ha gynnsamt 
bevarandetillstånd för Natura 2000-naturtypen naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 
(3210). Viktiga strandmiljöer är rasbranter, strandskogar och trädöverhäng. Skogsnaturtyperna 
ska skötas så att de uppnår gynnsamt bevarandetillstånd. Vattendraget ska, för kvalitetsfaktorer 
där detta är fysiskt möjligt, ha hög ekologisk status enligt EU:s ramdirektiv för vatten, i övrigt 
god status. Kvarvarande naturliga stränder längs Säveån ska bevaras och tidigare påverkade 
stränder där förutsättningarna finns för ett rikt biologiskt liv, ska förbättras så att förekomsten av 
flora- och faunavärden ökar och utvecklas.

Se även under art- och naturtypsbeskrivningar.

Vad kan påverka negativt

Allt som kan motverka syftet med Natura 2000-området bedöms kunna utgöra ett hot.

Exempel på vad som kan påverka området negativt och som kan utgöra ett hot mot bevarandet av 
arter och habitat är följande:
-  Vattenkraft. 
-  Åtgärder som innebär någon form av reglering så att det naturliga flödet i ån förändras.
- Utsläpp av föroreningar.
- Utplantering av fisk.
- Bortledande av vatten.
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- Ett fisketryck som överskrider produktionen och hämmar en optimal produktion.
- Nyexploatering med t.ex. bostadsbebyggelse, vägar, järnvägar och industrier nära ån. Ju 
närmare ån exploatering sker, desto större risk att stabilitetsåtgärder med ingrepp i naturmiljön 
kommer att krävas.
- Bortrensning av död ved.
- Avverkning av träd och buskar i kantzonen till vattendraget, även kalhuggning av närliggande 
områden.

Se även under art- och naturtypsbeskrivningarna.

Följande regleras genom naturreservatets föreskrifter:
- täktverksamhet
- avstjälpning av avfall
- anordnande av campingplats
- att utan Länsstyrelsens tillstånd anlägga väg, parkeringsplatser samt framdra mark- eller 
luftledning
- att utan Länsstyrelsens tillstånd utföra avverkning, röjning, planteringsarbeten, borttagning av 
enstaka träd, sprängning, schaktning, utfyllnad eller liknande åtgärd, förändra naturföremål eller 
ytbildning, använda kemiska bekämpningsmedel samt tillföra växtnäringsämne.
- att utan Länsstyrelsen tillstånd stängsla

Bevarandeåtgärder

Förutom vad som i övrigt gäller enligt miljöbalken och annan miljölagstiftning krävs tillstånd för 
att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område. 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). Om en verksamhet/åtgärd påverkar ett Natura 2000-område så kan denna vara 
tillståndspliktig även om den utförs utanför Natura 2000-området.

Skydd:
- Området ligger inom naturreservatet Säveån. Till reservatsbeslutet finns en skötselplan. 
Västkuststiftelsen sköter naturreservatet på uppdrag av Länsstyrelsen.
- Strandskydd råder de närmaste hundra metrarna upp på land på båda sidor om ån, med undantag 
för en kortare sträcka på södra sidan vid Floda reningsverk. 
- Längs ån finns ett djur- och växtskyddsområde som är ett fågelskyddsområde.
- Tillträdesförbud till vattenområdet gäller perioden 1 april - 31 juli.

Riksintressen m.m.:
- Riksintresseområde naturvård - Säveån, Nääs och Öjared.
- Riksintresseområde kulturmiljövård - Säveån med Hillefors grynkvarn.
- Särskilt värdefulla vatten - dalgång  mellan Sävelången och Aspen.
- Särskilt värdefulla vatten för kulturmiljövård - Säveån med Hillefors grynkvarn. 

Övrigt:
- Cirka hälften av Säveåns lek- och uppväxtområden för lax finns uppströms Hedefors. Därför är 
det viktigt att det finns fria vandringsvägar upp- och nedströms vid samtliga vattenkraftverk och 
dammar så att hela åns potential kan utnyttjas för rekrytering. Många fiskbestånd är idag 
decimerade bl.a. på grund av vattenkraftens miljöpåverkan i form av exempelvis vandringshinder 
och onaturliga vattenförhållanden. Med dagens status på framför allt lax- och ålbeståndet så är 
varje individ av betydelse för återetableringen uppströms Hedefors. Det behövs alltså fler 
individer än de som hittills räknats in av fiskräknaren vid Hedefors för att besätta de områden 
som finns uppströms. Effektuppföljning och övervakning är viktigt för att följa utvecklingen på 
fiskbestånden. Av resultaten kan man utröna om det behövs fler åtgärder antingen inom området 
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eller utanför området för att bevarandemålen ska uppnås.  
- Området är mycket omtyckt som strövområde för allmänheten. Samtidigt som det är viktigt att 
människor kan uppleva den fina miljön, bör man se över skötselplanen med hänsyn till hur 
folkströmmarna leds igenom området, bl.a. med hänsyn till det känsliga fältskiktet vid det s.k. 
Blåsippshavet. De lämpligaste häckningsmiljöerna för kungsfiskaren bör också skyddas från 
alltför närgångna vandrare. 

- Planera för föryngring och efterträdare till de gamla, grova träden som förekommer längs med 
ån, särskilt gäller detta för trädarten ek.

- I domen för Hillefors finns ett åläggande att installera en fiskväg. En fiskväg där skulle kunna 
gynna olika fiskarters upp- och nedvandring förbi kraftverket, öka det genetiska utbytet upp- och 
nedströms kraftverket och därmed gynna den biologiska mångfalden i området. 

- Mellan detta område och Säveåns nedre Natura 2000-område finns värdefulla lek- och 
uppväxtområden för laxen. Området mellan Hedefors och Aspen bör undersökas närmare med 
avseende på betydelsen för laxbeståndet och kungsfiskaren. Vid behov kan restaureringsåtgärder 
vidtas. Det är viktigt att se åns naturvärden och dalgången genom ett flertal kommuner som en 
helhet. Samarbete mellan kommunerna och Länsstyrelsen m..fl.  på miljöskydds- och 
naturvårdsområdet bedöms som nödvändigt för att få effektivitet i arbetet med att uppnå gynnsam 
bevarandestatus för berörda arter och miljöer. 

- Vattenregleringen vid Floda kraftstation bör vara sådan att onaturliga regleringsfluktuationer 
undviks.

Bevarandetillstånd

Se naturtyps- och artbeskrivningarna.

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:

3210 - Större vattendrag

10,15 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen förekommer längs tre slingrande sträckor; från Natura 2000-områdets östra gräns 
till strax söder om Floda reningsverk (ca 0,6 km), från kraftledningsgatan vid Brobacken till 
Skallsjö (1,6 km) och från Hillefors kraftverk ner till södra Knavraås (ca 1,4 km). Övriga tre 
sträckor av ån (ca 1,4 km) inom Natura 2000-området, når inte upp till fullgod Natura 2000-
naturtyp större vattendrag (3210), då de utgör indämda områden. 

Dalgången mellan Sävelången och Jonsered är särskilt trång och Säveån har skurit ut en djup 
och bred ravin. I den östra delen nedanför utloppet ur Sävelången bildar ån en lång forssträcka. 
Längre nedstöms, vid Keseberget finns den kanske vackraste forssträckan och ännu lite längre 
nedstöms efter Hillefors grynkvarn, finns ännu en forssträcka. Några gamla broar korsar 
fortfarande ån på några ställen, bland annat vid Kusebacka och Knavra.

Fiskfaunan i vattendraget är rik. Vid elfiske har ett tiotal arter noterats så som lax, öring, ål, 
lake, berg- och stensimpa samt nejonöga.  Bottenfaunan har inte inventerats inom detta 
Naturaområde men inventerades nedströms Jonsered 2007 och visade sig där vara artrik. Vid 
inventering av stormusslor i Säveån, Floda år 2007, 2008 gjordes fynd av allmän dammussla 
(Anodonta anatina) och en bit längre ner mot Jonsered, flat dammussla (Pseudanodonta 
complanata). 

Kring vattendraget finner man också fåglar som strömstare, kungsfiskare, forsärla och mindre 
hackspett med flera. Ån kantas av svämlövskog (91E0 el. 9750), blandlövskogar och 
värdefulla strandskogar med arter som klibbal, ask, alm, lind, ek och hassel. 

Vattendragets kvaliteter:
Säveån längs aktuell sträcka mellan Sävelången och Aspen har klassats med måttligt god 
ekologisk status. Vattenförekomsten har alltså sämre än god ekologisk status och en orsak till 
detta är att här finns en fysisk påverkan som orsakats av människan. Dammar och andra hinder 
kan hindra fiskar och andra vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. Djur och växter kan 
sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen på grund av exempelvis strandskoning och uppodlad 
mark. Vattenförekomsten har inte god status i nuläget och riskerar att vara sämre än god också 
till 2021.

Den berörda åsträckan har biotopkarterats 2007. Älven domineras av strömmande och forsande 
partier med indämda lugnflytande sträckor däremellan. Karteringen visar att det finns ett flertal 
goda lek- och uppväxtområden för lax och öring i området. Samtidigt visar karteringarna på 
relativt omfattande rensningar, då Säveån utgjort flottningsled tidigare. 2009 åtgärdades ca 200 
meter rinnsträcka vid Holma bro, Banverket, Hallegården och Knavra bro men avsevärt längre 
sträckor är i behov av återställning.

Vattenförekomstens sidledes konnektivitet är otillfredsställande eftersom stora delar av 
strandzonen försvunnit på grund av bebyggelse eller vägar.
Stränderna saknar många naturliga livsmiljöer för fiskar, smådjur och växter och 
vattenförekomsten är därför bedömd till otillfredsställande morfologisk status.  Med 
vattendragets närområde menas 30 meter från fårans kant. Situationen är dock avsevärt bättre 
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inom Natura 2000-området, med lövskog som mestadels sträcker sig mer än 30 meter från 
vattnet.

Utanför denna zon är dock vattandraget omgivet av såväl tätortsmiljöer som åkermark. I 
nordost finns Floda tätort och i sydväst Stenkullen med tillhörande småindustri- och 
handelsområden. Stambanan mellan Göteborg och Stockholm löper nära ravinkanten norr om 
ån. Här återfinns även  landsvägen mellan Stenkullen och Floda. Några mindre lokalvägar 
passerar åravinen liksom flera större kraftledningar. 

Utmed vattendragssträckan uppströms Natura 2000-området och upp till Mjörn finns totalt tre 
kraftverk i huvudfåran (Solveden, Floda, Hillefors) samt ett kraftverk i ett biflöde från sjön 
Torskabotten (Tollered). Nedströms området finns kraftstationer vid Jonsered och Hedefors. 
Fisk/faunavägar finns vid Jonsered och Hedefors vilket gör att åtminstone vandrande fisk kan 
ta sig upp till Hillefors. Den övre fiskvägen vid Jonsered fungerar dock otillfredsställande.

Hela vattensystemet är reglerat men framrinningen ska enligt vattendom följa en naturlig 
avbördningskurva där en viss vattennivå i Mjörn motsvarar en viss tappning från Solveden. Det 
finns visserligen möjlighet till korttidsreglering över dygn vid Solvedens kraftverk direkt 
nedströms Mjörn men denna reglering ska återregleras vid Floda direkt nedströms Sävelången. 
Även korttidsreglering i Tollered ska återregleras vid Floda. Dessutom används 
korttidsreglering vid Solveden mycket sällan. Hillefors ligger normalt vid dämningsgräns och 
släpper framrinnande vatten. Vattendraget bedöms har hög status avseende hydrologisk regim 
då flödet i stort sett motsvarar det naturliga. 

Trots att grundregleringen enligt ovan är relativt gynnsam har det dock förekommit incidenter 
där fel i de övre kraftverken lett till nära nog nolltappning som fortplantat sig nedströms. 
Länsstyrelsen bedriver tillsyn av verksamhetsutövarens egenkontroll och regleringsrutiner för 
att så långt som möjligt undvika denna typ av incidenter.

Säveån är varken försurad eller övergödd utan får betecknas som mesotrof. 

Generell beskrivning av naturtypen större vattendrag, 3210: 
Större naturliga vattendrag (huvudfåror och större biflöden av älvar och åar) eller delar av 
vattendrag med relativt näringsfattigt och klart vatten. Naturliga variationer i vattenståndet 
skapar en variation av strandmiljöer med hög biologisk mångfald. Vattendynamiken är 
skiftande (älvsjöar, sel, meandersträckor, kvillar, forsar och fall). I mynningsområdet är 
vattendragen mer näringsrika eftersom eroderat sediment och näring från de övre delarna 
transporteras nedströms. Vattendraget är i huvuddelen av sin sträckning, ej avsevärt påverkat 
av eutrofiering, försurning eller fysisk påverkan (kontinuitet, hydrologi, markanvändning i 
närmiljö), d.v.s. har dålig eller otillfredsställande status. Naturtypen förkommer i alpin och 
boreal region och avgränsas som vattendrag av strömordning ≥4 och/eller med en 
årsmedelföring >20 m³/s och är normalt > 1 m djup. Naturtypen avgränsas mot land av 
medelhögvattenlinjen. Typiska arter för naturtypen är bland andra: smålånke, ävjebrodd, 
flodnejonöga, lax, öring, stensimpa, flodpärlmussla, Gammarus pulex (kräftdjur), åsandslända 
(Ephemera danica), vattenfis, strandsandjägare, Baetis muticus och Baetis digitatus 
(dagsländor) m. fl.

Naturtypen är bland annat känslig för: övergödning (eutrofiering), försurning, försämrad 
vattenkvalitet, fysisk påverkan såsom bruten kontinuitet i närmiljön/buffertzonen (hydrologi, 
luftfuktighet, substrattillgång m.m.), onaturliga vattenståndsfluktuationer och flöden, 
störningar i de naturliga erosions- och sedimentationsprocesserna, påverkan som hindrar 
konnektivitet (fria vandringsvägar och flöde) i vattendraget och anslutande vattensystem, 
förändringar i ansluten grundvattenförekomst, markanvändning i närmiljön.
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Bevarandemål

- Arealen större vattendrag (3210) ska vara minst 7,85 ha. Följande bevarandemål är detsamma 
som är angivet i bevarandeplanen för Natura 2000-området Säveån, nedre delen: 
PROCESSER:
- Den hydrologiska regimen ska vara naturliknande med sel och forsar, erosionspartier och 
sedimentation. Den hydrologiska regimen ska lägst motsvara hög status enligt HVMFS 
2013:19.
- Det ska finnas fria passager för djur som lax, havsöring och ål samt växter, sediment och 
organiskt material till anslutande vattensystem och svämplan motsvarande lägst hög status med 
avseende på konnektivitet i uppströms- och nedströms riktning och lägst god status med 
avseende på sidleds konnektivitet, enligt HVMFS 2013:19. 

STRUKTUR:
Fysikaliskt-kemiska faktorer: 
Vattenkvaliteten ska vara god och får med avseende på kvalitetsfaktor för näringsämnen (EK-
värde för totalfosfor) samt försurning (pH-förändring i vattendrag), enligt HVMFS 2013:19, 
lägst motsvara hög status.
Bottenfauna:
Vattenkvaliteten ska vara god och får med avseende på kvalitetsfaktorn "bottenfauna" enligt 
HVMFS 2013:19, lägst motsvara hög status. Detta innebär:
- Försurningssituationen ska vara god och lägst motsvara hög status enligt MISA-index.
- Halten av näringsämnen ska vara naturligt intermediär (mesotrof) och lägst motsvara hög 
status enligt DJ-index.
- Allmän påverkan ska vara låg och lägst motsvara hög status enligt ASPT-index.
Morfologi:
- Vattendraget ska vara naturligt i huvuddelen av sin sträckning med avseende på rätning och 
rensning samt innehålla naturliga strukturer och får lägst motsvara god status för morfologi 
med avvseende på vattendragsfårans form, vattendragets planform, vattendragsfårans 
bottensubstrat, död ved, vattendragsfårans kanter, vattendragets kanter och strukturer i 
vattendraget, enligt HVFMS 2013:19. 
-Strandbrinkar med blottade branter ska finnas i riklig utsträckning.
-Blockrika vattendragssträckor ska finnas i allmän utsträckning.
-Död ved ska finnas i allmän utsträckning.

TYPISKA ARTER:
Typiska arter av fisk och bottenfauna ska finnas i riklig utsträckning.
Främmande arter eller stammar av fiskarter ska inte inverka negativt på artsammansättningen 
eller variationen av arter genom ändrade konkurrensförhållanden, genetik och/eller 
smittspridning.

Se även bevarandemål på områdesnivå.

Negativ påverkan

Lokala hot:
De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
 -Kraftigt rensade bottnar som ger en slät och ensartad livsmiljö för bottenfauna och fisk.
 -Utsläpp av förorenat dagvatten från vägar, parkeringsplatser samt andra hårdgjorda ytor vid 

t.ex. småindustri och verkäder.
 -Bräddningsstatner i Floda och Stenkullen. Frekvensen bräddningar har historiskt inte varit 

oroande hög men enstaka incidenter kan få mycket allvarliga konsekvenser om helt orenat 
avloppsvatten rinner direkt ut i Säveån inom eller uppströms värdefulla rinnsträckor.
-Olyckor med farligt gods från järnväg, E20 och lokalvägar
-Vandringshinder vid befintliga kraftstationer som kan leda till artmässigt och genetiskt 
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utarmade bestånd av fisk och andra organismer. På grund av hindren utestängs dessa från 
viktiga lekplatser och uppväxtmiljöer. 
 -Befintliga vattenkraftsanläggningar som vid störningar i driften kan skapa mycket låga 

flöden i Säveån. Incidenter med automatstoppade kraftstationer har lett till allvarliga tillbud 
långt nedströms.
 -Ål- och smoltskador vid utvandring genom kraftverken. Endast Hedefors har i dagsläget 

snedställda galler med flyktväg för utvandrande fisk. Undersökningar har visat att inte minst 
ålen har stora problem att ta sig hela vägen ut till havet.

Generella hot:
- Reglering av vattenföringen som innebär fortsatt/ökad påverkan i vattendraget, t.ex. sänkt 
minimitappning, ökad korttidsreglering, störd flödesdynamik, överdämning av våtmarks- och 
strandområden, torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden. 
 - Ingrepp i vatten och strandzoner som schaktning, tryckbankar, erosionsskydd och 

avverkning av strandnära vegetation.
- Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning, 
minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. Slutavverkning, 
markavvattning/ skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Verksamheterna kan 
orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad hydrologi i strandmiljön. Säveån 
omges dock av långa sträckor skyddad skog i naturreservat samtidigt som de övriga partierna 
kantas av små arealer produktiv skog.
- Jordbruk; intensiv växtodling i strandzonen ökar risken för erosion/grumling samt läckage av 
närings- och bekämpningsmedel. 
- Vattenuttag under perioder med lågvattensflöde (framför allt biflöden i jordbruksområden) 
innebär risk för uttorkning, förhöjda vattentemperaturer och syrgasbrist. 
- Utsättning av främmande arter, eller fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida 
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering. 
- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till vattendragets 
naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och artsammansättning.
- Försämrad vattenkvalitet orsakad av antropogena, diffusa källor – försurning, miljögifter 
(inklusive metaller) och eutrofiering. 
 
Se även övriga delar av planen.

Bevarandeåtgärder

Prioriterade bevarandeåtgärder:
- Länsstyrelsen driver ett projekt för att skapa fria vandringsvägar vid Hillefors vattenkraftverk. 
Då kommer laxen att åter få tillgång till ytterligare viktiga lekområden i detta Natura 2000-
område, vilket på sikt kommer att säkerställa Säveåns laxstam. Ålen och andra fiskarters 
vandring kommer också att underlättas.
- Fortsätta åtgärda vandringshinder uppströms, åtminstone upp till Mjörn. Först i tur står 
Hillefors samt ett utbyte av övre fiskvägen vid Jonsered till en faunapassage.
- Förbättra regleringsutrustningen så att incidenter med kraftigt förändrat flöde undviks. 
Möjliga åtgärder är förändrad programmering av regleringsautomatik, larm, ökad manuell 

 kontroll och/eller installation av nödluckor. Vattenregleringen vid Floda kraftstation bör ses 
över så att onaturliga regleringsfluktuationer undviks.
- Installera snedställda fingaller med flyktvägar på samtliga kraftverk upp till Mjörn för att 
skydda utvandrande ål och smolt. Idag har endast Hedefors tillräckligt bra utrustning.
- Fortsätta genomföra biotopåterställning genom blockåterföring i områden som enligt 
biotopkartering uppvisar rensning klass 2 och/eller uppväxtområde klass 1. Återställningen 
måste genomföras i nära samarbete med kulturmiljöintressena.
- Kartlägga utsläpp av förorenat dagvatten. Vid behov åtgärda med dagvattenrening, t.ex. 
våtmarker.
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- Noggrant följa utvecklingen av bräddningar till Säveån samt fortlöpande underhålla och 
utveckla ledningsnät, pumpstationer m.m.
- I övrigt fortsätta med utsläpps-, recipient-, och incidentundersökningar som kartlägger 
behovet av ytterligare utsläppsminskande och olycksförebyggande åtgärder, t.ex. från trafik 
med farligt gods.
-Starta miljöövervakning av bottenfauna för att bättre kunna följa utvecklingen när det gäller 
miljöpåverkan.

Övriga bevarandeåtgärder:
- Skogsstyrelsen bör vid behov meddela råd eller förelägganden vid skogsbruksåtgärder inom 
avrinningsområdet för att bl.a. säkra ekologiskt funktionella kantzoner vid vattendraget och 
dess biflöden samt undvika markskador som kan påverka hydrologin och vattenkvaliteten 
negativt och därmed förutsättningen för gynnsamt bevarandetillstånd.
- Förebyggande och bevarandeinsatser i jordbrukslandskapet inom avrinningsområdet; 
anpassade skyddszoner på åkermark, anlagda våtmarker (fosfordammar),  miljöersättning för 
fånggröda, ekologisk odling, extensiv vallodling och vårplöjning.
- Uppföljning av vattenuttagen inom avrinningsområdet så de inte påverkar lågvattenflödena på 
ett påtagbart sätt. Stopp för nya vattenuttag som ger påtaglig påverkan på dessa flöden.
- Död ved (>10 cm diameter) och träd i vattnet ska normalt tillåtas ligga kvar i vattnet. Om 
stora ansamlingar av bråte sker, kan den dämmande veden i första hand läggas i vattnet längs 
med vattendraget. 
- Beskärning av träd och buskar vid befintliga fiskeplatser får endast göras på ett försiktigt sätt 
som inte äventyrar växtligheten.

Gällande regler:
- Hela området är skyddat som naturreservat, Säveåns dalgång
- Hela området är under tiden 1 april t.o.m. 31 juli fredat från båttrafik (ex. kanoter och andra 
vattenburna farkoster) enligt ett tillägg till naturreservatsföreskrifterna, punkt 8 (Komplettering 
av bestämmelserna för Säveåns naturreservat, Länsstyrelsen Älvsborgs län, 11.1211-3333-80, 
24-202, 1982-07-21).

Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå och under arten Lax.

Bevarandetillstånd

Naturtypen (3210) har inte gynnsamt bevarandetillstånd, främst på grund av vandringshinder 
som begränsar vandringen av fisk och andra organismer, ål- och smoltskador vid utvandring 
genom kraftstationerna, reglering med incidenter som kraftigt avviker från en naturliknande 
vattenregim samt rensning av bottnar från block och sten. Ån är dessutom ständigt utsatt för 
vattenkemisk påverkan från omkringliggande verksamheter.
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6230 - Stagg-gräsmarker

2 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen finns eventuellt bara på små partier i området och bör utgå.

Bevarandemål

Negativ påverkan

Bevarandeåtgärder

Bevarandetillstånd



BEVARANDEPLAN Diarienummer

511-3540-2017 12 av 33
Sida

6270 - Silikatgräsmarker

1,98 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen finns söder om Sörgården i Skallsjö församling. Området var under 1950- och 
1960-talen åkermark men har sedan dess delvis naturaliserats. Gräset rödven förekommer 
rikligt tillsammans med ett fåtal typiska kärlväxtarter bland annat mindre blåklocka 
(gräsmarksuppföljning 2013). Under ängs- och betesmarksinventeringen noterades förekomst 
av de typiska arterna jungfrulin, knägräs, prästkrage och ängsvädd (2002). Enstaka träd och 
buskar som al, asp, hassel, hägg och vildapel förekommer i området främst i skogsbrynet 
närmast Säveån. Området har miljöstöd för särskild skötsel enligt landsbygdsprogrammet, 
mellan åren 2016-2020.   

Generell beskrivning av naturtypen: Artrika, hävdpräglade gräsmarker nedanför trädgränsen på 
torra till friska, silikatrika jordar. Naturtypen har utvecklats genom lång hävdkontinuitet. 
Krontäckning av träd och buskar, som inte är av igenväxningskaraktär, är 0 - 30%. 
Silikatgräsmarker är den vanligaste betesmarkstypen i Sverige och har vanligen en örtrik 
markvegetation. Örtrikedomen gör dem viktiga för många insekter, inte minst fjärilar och bin. 
Naturtypen kan uppträda i olika skepnader beroende på bland annat fuktighet och klimat. 
Typiska arter är bl.a. blåsuga, slåttergubbe, darrgräs, jungfrulin, slät dyngbagge (m fl 
dyngbaggsarter), månhornsbagge, vårtordyvel, ängspärlemorfjäril, smultronvisslare, 
slåttergräsfjäril m.fl.

Naturtypen är känslig för igenväxning, ökad beskuggning, uppluckrad grässvål samt 
konkurrens från ohävdsarter och främmande arter. Naturtypen är även känslig för förändringar 
i ansluten grundvattenförekomst, fragmentering och för minskade populationer av 
karaktäristiska och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen av Silikatgräsmarker (6270) ska vara minst 0,92 hektar. 
Regelbunden hävd ska påverka området, genom årligt bete (helst med nötdjur) (ej vintertid), 
eller genom slåtter och efterbete. Ingen skadlig ansamling av förna (t.ex. fjolårsgräs) ska finnas 
i området efter vegetationsperiodens slut. Typiska och karakteristiska arter samt andra naturligt 
förekommande arter ska finnas och föryngra sig. Naturtypen ska ha en ostörd hydrologi och 
näringsstatusen i marken ska vara naturlig. Krontäckningen av träd och buskar ska vara liten. 
Varken vedartad eller örtartad igenväxningsvegetation ska förekomma mer än i begränsad 
utsträckning. För naturtypen främmande arter ska inte finnas. Värdefulla träd och buskar, t.ex. 
bärande och blommande träd/buskar, hålträd, hagmarksträd, gamla trädoch brynbildande 
buskar ska förekomma. Typiska ska förekomma tämligen allmänt.

Negativ påverkan

- Upphört bete eller svagt betestryck kan leda till igenväxning och utarmning av den 
hävdgynnade floran.
- Gödsling, tillskottsutfodring och sambete med gödslad vall är exempel på åtgärder som ger 
näringstillförsel till marken vilket kan missgynna den konkurrenssvaga floran.
- Nedfall av luftburna föroreningar och kväve kan påverka artsammansättningen i fältskiktet 
negativt.
- Kalkning och insådd av främmande arter kan påverka floran negativt.
- Användning av avmaskningsmedel som innehåller avermectin kan vara negativt för den 
dynglevande insektsfaunan och bör därför bara användas vid behov.
- Floran kan påverkas av till exempel schaktning eller användning av marken för upplag eller 

0,92 ha. Ny Areal, ännu ej fastställd i regeringsbeslutNy Areal:
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av åtgärder som ger körskador.
- Markavvattnande åtgärder och dämning i området kan påverka hydrologi och hydrokemi på 
ett negativt sätt, vilket i sin tur kan ge konsekvenser på vegetationen.

Bevarandeåtgärder

- Skötsel enligt åtagandeplan för miljöstödet. Se under Beskrivning.
- Naturtypen behöver fortsatt årligt bete.
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är icke gynnsamt (2013).

Området har få typiska arter och viss näringspåverkan men kan utveckla artrikedomen och den 
biologiska mångfalden med fortsatt regelbunden hävd genom bete eller slåtter.
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9080 - Lövsumpskog

6,59 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen finns i stort sett längs med hela Säveån den akuella sträckan mellan Sävelången och 
Aspen. I lövsumskogen förekommer främst trädslagen al, asp och björk. Skogen utgör i första 
hand den strandvegetation med framförallt klibbal som växer i mer eller mindre branta raviner 
som inte översvämmas. Närmast vattenområdet är många alar grova och det finns många 
högstubbar. Det är gott om död ved. På äldre klibbal i området har gammmelgranlav noterats. 
Strandskogen är också värdefull som spridningskorridor och har stor ekologisk betydelse också 
för bottenfauna och fisk. Lövsumpskogen är även viktig för bland annat mindre hackspett. 

Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen 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. 
Typiska växter 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 karaktäristiska 
och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen Lövsumpskog (9080) ska vara minst 15,7 hektar. 
Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer 
t.ex. åldrande, avdöende och 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. Skogens hydrologi 
ska inte påverkas av markavvattning. Varken avvattnande eller tillrinnande diken som har en 
negativ påverkan på sumpskogen ska finnas. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya 
träd som efterträdare av främst följande trädarter: klibbal (allmän-riklig förekomst); andra 
lövträd (tämligen allmän förekomst), gran (enstaka förekomst). För naturtypen främmande 
och/eller invasiva arter ska inte finnas området. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla 
träd, träd med grov bark med skador och håligheter, levande träd med döda träddelar, liggande 
död ved och stubbar, stående döda eller döende träd. Typiska arter av kärlväxter och mossor 
ska förekomma allmänt-rikligt.

Negativ påverkan

- Exploatering av området i fråga.
- Avverkning, röjning, gallring, bortförsel av död ved utgör hot genom att lämpliga strukturer 
förstörs eller borttages. Även åtgärder i intilliggande områden kan vara skadliga genom att de 
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påverkar lokalklimatet i beståndet av intresse. Undantag kan finnas där åtgärden syftar till att 
utveckla något annat naturvärde.
- Produktionshöjande åtgärder i skogsbruket, exempelvis gödsling, markberedning, plantering 
och användandet av främmande trädslag.
- Invasion av gran och främmande trädslag.
- Störd hydrologi genom t. ex. dikning är särskilt allvarlig då naturtypen i hög grad får sin 
karaktär av det mer eller mindre permanent höga vattenståndet.
- Större markskador kan förutom rena mekaniska skador även medföra att hydrologin påverkas 
med följd att naturmiljön ändras.
- Fragmentering. Vissa organismers populationer påverkas negativt när skogsbestånden blir 
alltför isolerade i landskapet.
- Nedfall av kemiska ämnen. Vissa kemiska ämnen har förmågan att direkt skada organismer, 
men kan också påverka hela naturmiljön. Så har till exempel vissa kväveföreningar den 
effekten att de är skadliga för svampar och lavar, samtidigt som de kan vara gödande och ge 
förändringar i vegetationen. Andra skadliga ämnen är svavel- och metallföreningar.
- Brist på dynamik. Flera av arterna har mycket specifika krav på sin växtmiljö (habitat) och 
förekommer ofta i bara några få stadier i skogens utveckling. Om de dynamiska krafterna inte 
får verka kan det i landskapet uppstå brist på något av dessa stadier, med följd att de ingående 
arternas habitat försvinner. Detta gäller bland annat klimat- och väderfenomen och utbrott av 
vissa skadeorganismer. Älg och annat vilt kan förhindra föryngring av lövträden.
- Angrepp av invasiva trädsjukdomar och/eller skadeinsekter.

Se även negativ påverkan för området som helhet.

Bevarandeåtgärder

- Naturtypen bör få utvecklas fritt.
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är icke gynnsamt (basinventering 2007).
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9160 - Näringsrik ekskog

6 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Näringsrik ekskog finns i Natura 2000-områdets östligaste del vid Kusebacka samt i ett 
långsmalt område söder om fotbollsplanen vid Sörgården. På båda ställena men särskilt i 
ekskogen vid Kusebacka finns många mycket grova ekar. Markerna där har röjts och visst bete 
förekommer. Miljön är viktig för mossor, lavar, svampar och fåglar. Kryptogamfloran består av 
flera rödlistade arter. 

Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen förekommer på torr-fuktig jord, ofta mullrik 
brunjord. Den underliggande jordarten kan antingen bestå av lera, silt eller grövre, silikatrika 
jordarter. Naturtypen ligger ofta i sänkor, dalbottnar eller nära vattendrag och i dess miljöer 
kan gleyhorisonter förekomma i jordmånsprofilen. Krontäckningen är normalt 50 – 100% och 
ek/avenbok (tillsammans eller var för sig) utgör minst 50% av grundytan. Inslag av andra 
lövträd, ofta alm, ask, lind, lönn och hassel kan förekomma. Skogen ska vara, eller i en relativt 
nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper och 
strukturer. Den kan ha påverkats av t ex plockhuggning, bete eller naturlig störning. 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. Om naturliga störningsprocesser eller 
skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre 
successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt 
även i yngre successionsstadier.
Typiska arter är: murgröna, vildkaprifol, ekorrbär, liljekonvalj, bergslok, getrams, skogsstjärna, 
blåbär, fällmossa, guldlockmossa, platt fjädermossa, trädporella, rostfläck, almlav, grynig 
filtlav, havstulpanlav, rutskinn, ekskinn 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 karaktäristiska 
och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen Näringsrik ekskog (9160) ska vara minst 3,53 hektar. 
Småskaliga naturliga processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt 
omkullfallna träd och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. 
insektsangrepp, översvämning, stormfällning eller brand ska påverka dynamik och struktur. 
Även mänskliga ingrepp i form av frihuggande av gamla, grova och spärrgreniga ekar ska 
påverka området. Hydrologin och näringsstatusen ska vara naturlig och ostörd. Ädellövträd ska 
dominera skogen. Det ska finnas gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av 
följande trädarter: ek (allmänt-rikligt förekommande); hassel (tämligen allmänt 
förekommande). Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas ett buskskikt 
med framförallt hassel. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd, träd med grov bark 
med skador, håligheter och mulm, träd med hackspettsbohål, levande träd med döda träddelar, 
liggande död ved och stubbar, stående döda eller döende träd. Gran, buskar och sly/ungträd ska 
inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. För 
naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas i området. Det ska finnas typiska 
arter av kärlväxter, mossor och lavar. De typiska arterna ska ha allmän-riklig förekomst.

Negativ påverkan

- Invasion av gran, bok eller främmande trädslag.
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Se även negativ påverkan under naturtyp 9080.

Bevarandeåtgärder

- Gran bör hållas undan.
- Gamla, grova och spärrgreniga ekar ska skyddas mot igenväxning som innebär att de dör i 
förtid genom beskuggning och brist på ljus. De gamla träden bör friställas vid behov.  
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Bevarandetillstånd

Den näringsrika ekskogen har icke gynnsamt bevarandetillstånd (basinventeringen 2007).
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9180 - Ädellövskog i branter

3 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Naturtypen finns längs en ca 1 km lång sträcka förbi Knavraås. Den utgörs framförallt av 
ravinskogen mellan Knavrabron och Hillefors kvarn, i den norra släntens övre del. Äldre 
ädellövträd med inslag av lind och lönn men även av ek, alm och asp. Några mycket grova 
skyddsvärda ekar finns spridda i ädellövskogen. Svampfloran är intressant med arter som 
bläcksopp och fliköra. Skogsbingel dominerar delvis i fältskiktet.

Generell bekskrivning av naturtypen: Naturtypen omfattar blandskog med lind, ask, alm och 
lönn på sluttande marker, exempelvis skredmarker eller i raviner. Skogstypen förekommer på 
kalkrika, men ibland även silikatrika jordar. Den omfattar både kalla och fuktiga miljöer med 
skuggtoleranta arter och torra, varma miljöer som domineras av lind. Skogen ska vara, eller i 
en relativt nära framtid kunna bli naturskog eller likna naturskog med avseende på egenskaper 
och strukturer. 
Typiska arter: Trolldruva, smålunneört, skogsbingel, skogssvingel, baronmossor, 
guldlockmossa, platt fjädermossa, grov fjädermossa, piskbaronmossa, grov baronmossa, 
fällmossa, klippfrullaria, lunglav, garnlav, stiftgelélav, läderlappslav 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 karaktäristiska 
och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen Ädellövskog (9180) i branter ska vara minst 4,21 hektar. 
Skogen ska i huvudsak formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga 
naturliga processer, t.ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd och 
luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, översvämning, 
stormfällning, skred eller bete ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin och 
näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig. Ädellövträd ska dominera skogen. Det ska finnas 
gamla träd och föryngring av nya träd som efterträdare av framför allt följande trädarter: ek 
(allmänt-rikligt förekommande); lönn, lind och alm (tämligen allmänt förekommande). 
Trädskiktet ska vara olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla 
träd, gamla träd med grov bark med skador och håligheter, träd med hackspettsbohål, levande 
träd med döda träddelar, liggande död ved och stubbar, stående döda eller döende träd. Gran 
ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt gamla och värdefulla träden i området. 
För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska inte finnas i området. Det ska finnas 
typiska arter av kärlväxter, lavar och mossor. De typiska arterna ska ha allmän-riklig förekomst.

Negativ påverkan

- Förändringar i de naturliga ravinmiljöerna. 
- Åtgärder som påverkar naturtypens hydrologi, som t.ex. dikning  eller dämning.
- Konkurrens av framförallt gran

Se även negativ påverkan under naturtypen 9080.

Bevarandeåtgärder

- Naturtypen bör huvudsakligen lämnas till fri utveckling. 
- Gamla, grova och spärrgreniga ekar ska skyddas mot igenväxning som innebär att de dör i 
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förtid genom beskuggning och brist på ljus. De gamla träden bör friställas vid behov.  
- Planera för föryngring och efterträdare till de gamla, grova träden som förekommer längs med 
ån, särskilt gäller detta för trädarten ek.
- Gran bör hållas undan.
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är gynnsamt (basinventering 2007).
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9190 - Näringsfattig ekskog

0 ha. Arealen ej fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Näringsfattig ekskog finns i Natura 2000-områdets nordöstligaste del. Den utgör den östra 
halvan av ett höjdområde nära Kusebacka mellan Sväveån och vägen. I skogen dominerar ek 
men även hassel och tall förekommer. 

Generell beskrivning av naturtypen: Ekskog på näringsfattiga sura, sandiga och podsolerade 
jordar och morän som är torr-frisk, i vissa fall blöt. Trädskiktets krontäckningsgrad är mellan 
30 - 100% och domineras av ek. Ibland är träden senvuxna, låga och knotiga och kan bilda så 
kallad krattekskog. Skogen ska vara eller i en relativt nära framtid kunna bli naturskog. Det ska 
finnas gamla träd, död ved och skogen ska vara i ett sent eller relativt sent successionsstadium. 
Ostörd hydrologi och naturlig näringsfattig status är viktigt för naturtypen. Skogen ska i första 
hand lämnas för fri utveckling men det kan ibland vara nödvändigt att göra kompenserande 
åtgärder som exempelvis friställning av gamla spärrgreniga ekar för att förlänga livslängden 
samt luckhuggning för att gynna ekföryngring.
Typiska arter är murgröna, vildkaprifol, ekorrbär, fällmossa, guldlockmossa, trädporella, 
glansfläck, rostfläck, almlav, grynig filtlav, lunglav, bårdlav, rutskinn, ekskinn 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 karaktäristiska 
och typiska arter

Bevarandemål

Arealen Näringsfattig ekskog (9190) ska vara minst 1,44 hektar. 
Skogen ska i huvudsak formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga 
naturliga processer, t. ex. trädens föryngring, åldrande och avdöende samt omkullfallna träd 
och luckbildning, liksom periodvisa omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, 
översvämning, stormfällning, brand eller bete ska påverka dynamik och struktur. Hydrologin 
och näringsstatusen ska vara ostörd och naturlig. Ek ska dominera skogen. Det ska finnas 
gamla ekar och föryngring av ek som efterträdare till de gamla träden. Trädskiktet ska vara 
olikåldrigt och flerskiktat. Följande strukturer/substrat ska finnas: gamla träd med grov bark 
med skador, håligheter, levande träd med döda träddelar, liggande död ved och stubbar,  
stående döda eller döende träd. Gran ska inte tillåtas ta överhanden eller skada de biologiskt 
gamla och värdefulla träden i området. För naturtypen främmande och/eller invasiva arter ska 
inte finnas i området. Det ska finnas typiska arter av kärlväxter, mossor, lavar och svampar. De 
typiska arterna ska ha allmän-riklig förekomst.

Negativ påverkan

Se negativ påverkan under naturtypen 9080.

Bevarandeåtgärder

- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.
- Gamla, grova och spärrgreniga ekar ska skyddas mot igenväxning som innebär att de dör i 
förtid genom beskuggning och brist på ljus. De gamla träden bör friställas vid behov.  
- Bortsett från frihuggning av skyddsvärda gamla ekar vid behov, bör skogen bör lämnas för fri 
utveckling.
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Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är icke gynnsamt (basinventering 2007)
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91E0 - Svämlövskog

17 ha. Arealen fastställd i regeringsbeslutAreal:

Beskrivning

Svämlövskog finns på två ställen i Natura 2000-området, vid Knavraås och i den östra delen 
vid Brobacken. Naturtypen utgör låglänta partier utmed ån med samlade bestånd av klibbal. Ett 
område som särskilt väl representerar naturtypen ligger vid Knavraforsen, norr om ån. Al är det 
dominerande trädslaget men även alm är relativt vanlig. I fältskiktet finns älggräs, 
humleblomster, vitsippor samt olika starrarter. Död ved förekommer, bl.a. i form av relativt 
klena högstubbar. 

Generell beskrivning av naturtypen: Naturtypen ligger 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, bete eller naturlig störning. 
Skogen är i ett sent eller i ett relativt sent successionsstadium. Det ska finnas gamla träd, död 
ved och en kontinuitet för de aktuella trädslagen. Om naturliga störningsprocesser eller 
skötselåtgärder i syfte att imitera sådana har påverkat området kan även områden i yngre 
successionsstadier ingå. Egenskaper och strukturer som är typiska för naturskog finns normalt 
även 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. Karaktäristiska arter är klibbal, gråal, glasbjörk, älggräs, humleblomster 
m.fl.
Typiska arter 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 eller 
onaturlig vattenregim i vattendraget, förändringar i ansluten grundvattenförekomst, 
fragmentering och minskade populationer av karaktäristiska och typiska arter.

Bevarandemål

Arealen Svämlövskog (91E0) ska vara minst 2,27 hektar.
Skogen ska formas av naturliga störningar och intern dynamik. Småskaliga naturliga processer 
t.ex. åldrande, avdöende och 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 närliggande vattendrag. Alluviala avlagringar ska vid 
lågvatten vara väl dränerade. Varken avvattnande eller tillrinnande diken som har en negativ 
påverkan på sumpskogen ska finnas. I skogen ska finnas substrat för främst mossor men också 
för lavar i form av döda grenar, torrträd, hålträd, lågor m.m. i olika nedbrytningsstadier. Gamla 
eller grova träd samt strukturer som sten, block och vissa jordarter ska förekomma. Typiska 
arter av kärlväxter, mossor och fåglar ska förekomma allmänt-rikligt.

Negativ påverkan

- Åtgärder som påverkar naturtypens hydrologi, som t.ex. dikning  eller dämning.
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Se även negativ påverkan under naturtypen 9080.

Bevarandeåtgärder

- Naturtypen bör få utvecklas fritt.
- Välbevarad grundvattenstatus är en viktig förutsättning för att naturtypen ska ha fortsatt höga 
bevarandevärden.

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet är icke gynnsamt (basinventering 2007).
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1106 - Lax (i sötvatten), Salmo salar

Artens förekomst är ej fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Lax förekommer som naturreproducerande, s.k. vilda bestånd, i cirka 2 000 älvar som mynnar i 
norra Atlanten, både i Nordamerika, på Grönland, i Europa samt Ryssland inom Barents hav. 
Av dessa finns idag vilda laxbestånd i cirka 20 svenska vattendrag som mynnar i Kattegatt och 
Skagerrak. Bestånden av naturreproducerad lax i de svenska vattendragen är generellt relativt 
svaga. Jämfört med på 1980-talet är tätheten av laxungar per ytenhet i älvarnas 
uppväxtområden idag cirka 50 %. Denna utveckling beror till stor del på en sjunkande 
överlevnad under vistelsen i Atlanten, sannolikt orsakad av storskaliga förändringar i miljön 
beroende på klimatologiska förändringar. Överlevnaden under havsvistelsen har sjunkit från 
över 10 % till cirka 4 % och beror inte på en ökad fiskeridödlighet (Havs- och 
vattenmyndigheten 2015, Rapport 20 15:20 Förvaltning av lax och öring).

Den lax som förekommer i Säveån är en ursprunglig och genetiskt opåverkad art. En genetisk 
studie genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen, Vattenfall och SLU av vild och och odlad lax 
från Göta älvs vattensystem år 2011. Ett av syftena var att studera i vilken mån vildfödd lax 
från olika biflöden representerar genetiskt åtskilda bestånd samt att skatta den genetiskt 
effektiva populationsstorleken hos framförallt Säveåns lekbestånd. En jämförelse med DNA 
från gamla laxfjäll (insamlade 1932) visar att laxbeståndet i Säveån endast har förändrats 
marginellt och därför kan betraktas som genetiskt ursprungligt. Vid skattning av den genetiskt 
effektiva populationsstorleken per generation hos dagens bestånd av lax i Säveån fann man den 
inte alarmerande låg ur ett kortsiktigt bevarandeperspekt iv. Samtidigt finns dock tecken på att 
Säveåns laxbestånd har minskat i numerär sedan första halvan av 1900-talet och dagens 
smoltproduktion (smolt = utvandrande laxungar) bedöms ligga långt under sin potentiella nivå. 
Åtgärder som syftar till att öka lekbeståndets storlek är därför befogade.

Natura 2000-området hyser en stor andel mycket goda lek- och uppväxtområden för öring och 
lax. Hedefors kraftverk, ca 500 meter nedströms Natura 2000-området, har tidigare utgjort ett 
vandringshinder för lax och andra vandrande fiskarter. De har p.g.a. vandringshindret inte 
kunnat nå de fina lekområdena uppströms inom detta Natura 2000-område. Cirka hälften av 
Säveåns lek- och uppväxtområden för lax finns uppströms Hedefors. Därför är det viktigt att 
det finns fria vandringsvägar upp- och nedströms vid samtliga vattenkraftverk och dammar så 
att hela åns potential kan utnyttjas för rekrytering. 

I Säveån har ett projekt (Säveåprojektet) bedrivits mellan åren 2005-2015 vilket haft som mål 
att återskapa fria fiskvägar förbi Hedefors kraftverk och även att restaurera nedre delen av 
Säveån samt öka förståelsen för Säveåns värden. Projektet avslutades 2015 med uppfyllt mål. 
Ytterligare ca 5 ha lekområde är nu tillgängligt för Säveålaxen och större havsöring. Fria 
vandringsvägar har skapats för lax, öring, ål, smolt och flera andra arter också när det gäller 
nedströms vandring. Ett nytt naturreservat (Säveån-Hedefors) har bildats kring Hedefors som 
säkerställer omlöp och strömmande, forsande miljöer kring och nedströms kraftstationen. 
Anläggningen vid Hedefors blir ett viktigt studieobjekt vad gäller återskapande av fiskvägar i 
äldre anläggningar. Fiskvägen vid Hedefors utgör avslutningen av projektet kring Säveån där 
även fiskvägarna vid Jonsered förbättrats samt naturreservatet Jonsereds strömmar bildats. I 
projektet har också ett bredare perspektiv innefattande kulturmiljöfrågor och 
landskapsbildsfrågor beaktats. 

Fallhöjden vid Hedefors är ca 10 meter. Vattenföringen under laxens vandringstid kommer att 
vara ca 2,3 m³ per sekund. Den fria vandringsvägen förbi Hedefors utgörs av det omlöp d.v.s. 
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den ringlande bäck, som anlagts vid kraftstationen. Bäcken som stod klar under 2013 är ca 375 
m lång och är fylld med sten. 
 
En fiskräknare har installerats i Hedefors. Befintlig fiskräknare i Jonsered kan utnyttjas för att 
följa mer långsiktiga förändringar i laxens lekpopulation. Omlöpet har förberetts för pittag-
mätning. Elfiskeserier finns uppströms och nedströms. Program för ytterligare uppföljning 
finns.

Antalet nettouppvandrande (uppvandrande med avdrag för antalet nedvandrande) laxar förbi 
fiskräknaren vid Hedefors har kunnat mätas under två år, 2014 och 2015 sedan omlöpet vid 
kraftverket blev klart. (Under 2014 var dock fiskräknaren en tid ut funktion varvid antalet 
registreringar kan vara underskattat). Resultaten för åren visar att under 2014 var 
nettouppvandringen 22 laxar (17 st smålaxar, 4 st mellanlaxar och 3 st storlaxar).  Antalet 
registrerade laxfiskar (lax och öring) uppgår till 19 st. Av dessa registrerades 13 i uppströms 
riktning och 6 st. nedströms. Antalet nettouppvandrande laxfiskar bedöms vara 7 st. varav 6 st. 
små (50-69 cm) och en stor (=>90 cm). Det låga antalet laxar (och öringar) 2015 antas beror på 
att uppvandringen förbi Jonsereds kraftverk var relativt liten under året. Den låga besättningen 
av lekområden mellan Aspen och Hedefors minskade sannolikt fiskens motivation att vandra 
vidare uppströms Hedefors. Sett till fiskräknarens drift och funktion under säsongen bedöms 
resultaten ge en representativ bild av fiskvandringen (antalet laxfiskar, storleksfördelning av 
dessa laxfiskar samt fördelning mellan lax och öring) förbi berörd fiskväg under året.

Arbete med att möjliggöra för laxen att även vandra förbi Hillefors kraftstation, som ligger 
ungefär i mitten av Säveåns Natura 2000-område, har nu påbörjats.

Natura 2000-området biotopkarterades 2007.  Den totala arealen tämligen bra -mycket bra 
lekområden inom Naturaområdet täcker enligt inventeringen en yta av drygt 45 000 m2, och 
den totala arealen tämligen bra -bra uppväxtområden en yta av omkring 70 000 m2.  Samtidigt 
fanns vid detta tillfälle ytterligare mer än 
20 000 m2 rensad- kraftigt rensad yta med möjlighet att lyftas till bra uppväxtområden genom 
biotopvårdsåtgärder. Det motsvarar ungefär 1000 meter rinnsträcka. 2009 åtgärdades ca 200 
meter rinnsträcka vid Holma bro, Banverket, Hallegården och Knavra bro, vilket gör att 
huvuddelen av åtgärderna ändå återstår.

Generell beskrivning av arten: Forsande och strömmande partier i vattendrag är viktiga lek- 
och uppväxtmiljöer för lax. Vattendrag där det finns lax är av varierande storlek, från några 
meter breda bäckar till de största av våra älvar. För en enskild individ är det bara det vattendrag 
där individen föddes som är tänkbart att återkomma till för lek. Leken sker över stenbottnar 
med inslag av grus (kornstorlek 10–100 mm). Under tiden i vattendragen håller ynglen till i 
strömmande eller forsande partier med sten och mindre block (100–300 mm, undantagsvis 
även större block). Laxynglen tillbringar minst 1, men vanligen 2–4 år (längre i norr), i 
vattendragen innan de smoltifieras, lämnar uppväxtmiljöerna och vandrar ut till havet där de 
äter upp sig under en period på 1–4 år. Under de första åren utgörs födan av allehanda limniska 
smådjur. Födan till havs utgörs inledningsvis av djurplankton (bl.a. Calanus finmarchicus) och 
småfisk, som t.ex. sill, tobis och lodda i Västerhavet. Laxen tillbringar sedan större delen av 
livet i havet. Efter 1-4 år i havet uppsöker laxen med stor precision sin hemälv. Uppvandringen 
för lek är starkt kopplad till perioder med lämpligt flöde och temperatur. Huvuddelen av fisken 
stiger under perioden maj-oktober, men både tidigare och senare uppvandring förekommer. 
Leken sker i snabbt rinnande vatten under oktober – november. Rommen grävs ned i bottnen 
där äggen utvecklas under vintern och kläckning sker påföljande vår (mars–maj). Artens starka 
homingbeteende gör att nyetablering och spontan återetablering av utslagna bestånd är ovanligt.

Arten är känslig för: försämrad vattenkvalitet, förändrat vattenflöde i hemälven, 
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vandringshinder i hemälven, förändringar i eller avsaknad av lek- och uppväxtmiljöer och 
ståndplatser för lekfisk, avsaknad av skyddszoner med en fri naturlig utveckling, minskning av 
den vattendragsspecifika populationen, genetisk utarmning, sjukdomar.

Bevarandemål

Bevarandemålen som anges här är de samma som för Natura 2000-området Säveån, nedre 
delen, SE0520183.
- Tätheten av årsungar och flersomrig lax ska vara hög motsvarande minst 75-percentilen av 
jämförelsetalet för lax i stora vattendrag
- Den genetiska resursen ska bevaras. Det ska finnas en förväntad genetisk variation hos 
laxpopulationen, d.v.s. inget signifikant genflöde eller genetisk drift.
- Beståndet ska kunna vandra upp- och nedströms i systemet och därmed också expandera 
uppströms. Tillgängliga uppväxtområden ska besättas.
- Minst 15 000 m² reproduktionsområde med rensning klass 2 och/eller reproduktionsområde 
sämre än klass 2 enligt metodiken för "Biotopkartering - Vattendrag" skall restaureras till minst 
klass 1 respektive klass 2.
- Vattenhushållningen ska följa en naturlig dynamik.

Se också bevarandemål för Naturtyp 3210 - Större vattendrag

Negativ påverkan

De mest aktuella hoten utifrån områdets lokala förutsättningar bedöms vara:
- Vandringshinder som kan leda till genetiskt utarmade bestånd när reproduktionsområdena är 
otillräckliga nedanför hindren. På grund av hindren utestängs fiskarna från viktiga lekplatser 
och uppväxtmiljöer. För tillfället kommer vandringsfisk upp till Hillefors men även den övre 
fiskvägen vid Jonsered fungerar otillfredsställande. 
- Smoltskador i turbinerna vid utvandring genom kraftverken. 
- Befintliga vattenkraftsanläggningar som vid störningar i driften kan skapa mycket låga flöden 
i Säveån. Incidenter med automatstoppade kraftstationer har lett till allvarliga tillbud långt 
nedströms.
- Kraftigt rensade bottnar som ger en slät och ensartad livsmiljö med lägre produktion av smolt 
som följd.
-Utsättning av främmande arter och fiskstammar kan ändra konkurrensförhållanden, sprida 
smitta och/eller orsaka genetisk kontaminering. Som exempel kan nämnas laxparasiten 
Gyrodactylus salaris. Hotet förstärks av närhet till kassodling av laxfisk där dessa hot lättare får 
fäste. Säveån har ännu inte drabbats i någon nämnvärd grad.
- Utsläpp av förorenat dagvatten från vägar, parkeringsplatser samt andra hårdgjorda ytor vid 
t.ex. småindustri och verkstäder.
- Olyckor med farligt gods.

Generellt hotas arten även av följande verksamheter:
-  Reglering av vattenföringen som innebär fortsatt/ökad påverkan i vattendraget, t.ex. sänkt 
minimitappning, ökad korttidsreglering, störd flödesdynamik, överdämning av våtmarks- och 
strandområden, torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden. 
 - Ingrepp i vatten och strandzoner som schaktning, tryckbankar, erosionsskydd och 

avverkning av strandnära vegetation.
- Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning, 
minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. Slutavverkning, 
markavvattning/ skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Tillsammans med 
körskador kan verksamheterna orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad 
hydrologi i strandmiljön. Säveån omges dock av långa sträckor skyddad skog i naturreservat 
samtidigt som de övriga partierna kantas av små arealer produktiv skog.
- Fiske som är ensidigt mot vissa arter eller som är för hårt i förhållande till vattendragets 
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naturliga produktionsförmåga kan påverka konkurrensförhållanden och artsammansättning. I 
Säveån förekommer en del okontrollerat fiske på lekvandrande lax. Viss Säveålax fångas även 
tidigt på säsongen uppe vid Lilla Edets kraftverk i Göta älv innan de ger sig av på lekvandring 
upp i ån. Fisketrycket på denna plats är högt. En genkartläggning 2010 visade dock att 21 av 25 
fiskar var mer lika Grönån.
- Försämrad smoltöverlevnad under vistelsen i Atlanten, sannolikt orsakad av storskaliga 
förändringar i miljön, i sin tur beroende på klimatförändringar.
- Vattenuttag under perioder med lågvattensflöde innebär risk för uttorkning, förhöjda 
vattentemperaturer och syrgasbrist.
- Förändring av vattenkvaliteten orsakad av antropogena, diffusa källor som försurning, 
miljögifter (inklusive metaller) och övergödning (t.ex. jordbruk och enskilda avloppsutsläpp).
- Släckvatten vid bränder.
- Försurning
 
Se även negativ påverkan på områdesnivå och under naturtypen större vattendrag (3210).

Bevarandeåtgärder

Prioriterade bevarandeåtgärder:
 -Fortsätta åtgärda vandringshinder uppströms, åtminstone upp till Mjörn. Först i tur står 

Hillefors samt ett utbyte av den övre fiskvägen i Jonsered till en faunapassage. 
Miljöanpassning av Hillefors kraftverk (ligger uppströms Hedefors) har påbörjats.
 -Installera snedställda fingaller med flyktvägar på samtliga kraftverk upp till Mjörn för 

atskydda utvandrande smolt. Idag har endast Hedefors tillräckligt bra utrustning.
 -Förbättra regleringsutrustningen vid åns kraftstationer så att incidenter med kraftigt 

förändrat flöde undviks. Möjliga åtgärder är förändrad programmering av regleringsautomatik, 
 larm, ökade manuell kontroll och/eller installation av nödluckor. Vattenregleringen vid Floda 

kraftstation bör ses över så att onaturliga regleringsfluktuationer undviks.
- Fortsätta genomföra biotopåterställning genom blockåterföring i områden som enligt 
biotopkartering uppvisar rensning klass 2 och/eller uppväxtområde klass 1. Återställningen 
måste genomföras i nära samarbete med kulturmiljöintressena och vid behov med stöd av 
hydrologisk och geologisk expertis.
 -Förbättra fisketillsynen
 -Kartlägga utsläpp av förorenat dagvatten. Vid behov åtgärda med dagvattenrening, t.ex. 

våtmarker.
 -Noggrant följa utvecklingen av bräddningar till Säveån samt fortlöpande underhålla och 

utveckla ledningsnät, pumpstationer m.m.
 -I övrigt fortsätta med utsläpps-, recipient-, och incidentundersökningar som kartlägger 

behovet av ytterligare utsläppsminskande och olycksförebyggande åtgärder, t.ex. från trafik 
med farligt gods.
-Fortsätta effektuppföljning och övervakning  för att följa utvecklingen på fiskbestånden. Av 
resultaten kan man utröna om det behövs fler åtgärder antingen inom området eller utanför 
området för att bevarandemålen ska uppnås.  

Övriga bevarandeåtgärder:
- Skogsstyrelsen bör vid behov meddela råd eller förelägganden vid skogsbruksåtgärder inom 
avrinningsområdet för att bl.a. säkra ekologiskt funktionella kantzoner vid vattendraget och 
dess biflöden samt undvika markskador som kan påverka hydrologin och vattenkvaliteten 
negativt och därmed förutsättningen för gynnsamt bevarandetillstånd.
- Förebyggande och bevarandeinsatser i jordbrukslandskapet inom avrinningsområdet; 
anpassade skyddszoner på åkermark, anlagda våtmarker (fosfordammar),  miljöersättning för 
fånggröda, ekologisk odling, extensiv vallodling och vårplöjning.
- Uppföljning av vattenuttagen inom avrinningsområdet så de inte påverkar lågvattenflödena på 
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ett påtagbart sätt. Stopp för nya vattenuttag som ger påtaglig påverkan på dessa flöden.
 - Utarbetande av förvaltningsplan för Säveåns laxstam

- Död ved (>10 cm diameter) och träd i vattnet ska normalt tillåtas ligga kvar i vattnet. Om 
stora ansamlingar av bråte sker, kan den dämmande veden i första hand läggas i vattnet längs 
med vattendraget. 
- Beskärning av träd och buskar vid befintliga fiskeplatser får endast göras på ett försiktigt sätt 
som inte äventyrar växtligheten.
- Naturvårdsanpassad biotopvård med utläggning av lekgrus på lokaler där grus spolats bort 
och som anvisas av fiske- och naturvårdskunnig 

Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå och under naturtypen Större vattendrag (3210).

Gällande regler:
- Fisket av lax är reglerat i fiskelagstiftningen med avseende på fredningstider, fredade zoner 
och tillåtna redskap. Föreskrifterna skiljer sig väsentligt åt i olika geografiska områden både på 
stor och i liten skala. Eventuellt behövs en översyn av fiskebestämmelser, för att uppnå ett 
bättre skydd.
- Säveåns övre fiskevårdsområdesförening har ett fiskeförbud för lax tills beståndet etablerat 
sig ordentligt.
- Hela området är under tiden 1 april t.o.m. 31 juli fredat från båttrafik (ex. kanoter och andra 
vattenburna farkoster) enligt ett tillägg till naturreservatsföreskrifterna, punkt 8 (Komplettering 
av bestämmelserna för Säveåns naturreservat, Länsstyrelsen Älvsborgs län, 11.1211-3333-80, 
24-202, 1982-07-21).

Bevarandetillstånd

Bevarandetillståndet som anges här är de som anges för Natura 2000-området Säveån, nedre 
delen, SE0520183:

Den skattning av den genetiskt effektiva populationsstorleken per generation laxar som 
undersöktes 2011 visade att dagens bestånd av lax i Säveån inte är alarmerande lågt ur ett 
kortsiktigt bevarandeperspektiv. Beståndet bedöms dock ha minskat i numerär sedan första 
halvan av 1900-talet och även dagens smoltproduktion bedöms ligga långt under sin potentiella 
nivå. Åtgärder som syftar till att öka lekbeståndets storlek är därför befogade.

Bevarandetillståndet bedöms som icke gynnsamt på grund av den lilla reproduktiva 
populationen. Olika beräkningar hamnar mellan 35 och 100 reproduktiva par. Tätheten av 
framförallt äldre laxungar är lägre än vad som kunde förväntas i vattendrag av Säveåns typ och 
storlek. Tillståndet är kortsiktigt inte alarmerande dåligt men ytterligare åtgärder behövs för att 
bevarandetillståndet i framtiden ska bli och fortsätta vara gynnsamt, inte minst ur genetisk 
synvinkel.

Atlantlaxen klassas från och med 2010 som starkt  hotad. Beståndssituationen för Säveålaxen 
innebär således att alla åtgärder som kan åstadkommas lokalt i vattendragen för att gynna 
beståndet är av stor betydelse.

Se även uppgifter om fiskmätningar under Beskrivning ovan. Se även Bevarandetillstånd under 
naturtypen Större vattendrag, 3210.
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1163 - Stensimpa, Cottus gobio

Artens förekomst är fastställd i regeringsbeslut.

Beskrivning

Storleken på artens population i Säveån är i dagsläget dåligt känd då inventeringsresultat 
saknas. Arten har dock fångats vid upprepede elfisken under de senaste decennierna

Generell beskrivning av arten: Stensimpa lever stationärt i många olika typer av 
sötvattenmiljöer med renspolad botten, från grunda brackvattensmiljöer till små bäckar. Arten 
är vanligast längs sträckor med strömmande vatten som har steniga och grusiga bottnar, men 
den går att hitta såväl på blockrika bottnar som rena sandbottnar. Arten vill ha klara och 
syrerika vatten. Födan utgörs av dagslände- och mygglarver, maskar, kräftdjur, fiskrom och 
ibland fiskyngel. Vintertid dominerar små kräftdjur (Gammarus spp. och Asellus spp.), 
sommartid är födan mer varierad med en stor del insekter och insektslarver. Leken sker under 
försommaren, från slutet av april längst i söder till juni i norr. Hannarna hävdar revir kring en 
hålighet de har grävt ut under en sten och de vaktar den befruktade rommen tills den kläcks. 
Spridningsförmågan hos stensimpa är inte känd i detalj indikationer finns dock på att den har 
förmåga att snabbt etablera starka bestånd i vattendrag.

Arten är känslig för: försämrad vattenkvalitet, förändrat vattenflöde, förändringar i eller 
avsaknad av lek- och uppväxtmiljöer, inskränkta spridningsmöjligheter längs vattendrag, 
minskning av populationen, genetisk utarmning, sjukdomar.

Bevarandemål

- Populationen av stensimpa i Säveån ska vara stabil och inte minska.
- Beståndet ska kunna vandra upp- och nedströms i systemet och därmed också expandera 
uppströms. Tillgängliga uppväxtområden ska besättas.
- Vattenhushållningen ska följa en naturlig dynamik.
- Vattenkvaliteten ska vara god, vattnet klart och syrerikt.
- Det ska finnas lämpliga miljöer med strömmande vatten och steniga, grusiga, sandiga 
och/eller blockrika bottnar.

Negativ påverkan

Lokala hot:
- Förekomst av vandringshinder hindrar spridning uppströms och kan leda till skador på 
individer vid drift nedströms.
- Befintliga vattenkraftsanläggningar som vid störningar i driften kan skapa mycket låga flöden 
i Säveån. Incidenter med automatstoppade kraftstationer har lett till allvarliga tillbud långt 
nedströms.
- Rensningar som leder till ökad sedimenttransport och minskad habitatvariation.
- Utsläpp av förorenat dagvatten från vägar, parkeringsplatser samt andra hårdgjorda ytor vid 
t.ex. småindustri och verkstäder.
- Olyckor med farligt gods.

Generella hot:
- Reglering av vattenföringen som innebär fortsatt/ökad påverkan i vattendraget, t.ex. sänkt 
minimitappning, ökad korttidsreglering, störd flödesdynamik, överdämning av våtmarks- och 
strandområden, torrläggning av vattendragssträckor och/eller ändrade näringsförhållanden. 
 - Ingrepp i vatten och strandzoner som schaktning, tryckbankar, erosionsskydd och 

avverkning av strandnära vegetation.
- Skogsbruk; avverkning av strandnära skog ger ökad instrålning/temperatur, fysisk störning, 
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minskad tillgång på död ved respektive nedfall av organiskt material. Slutavverkning, 
markavvattning/ skyddsdikning ger ökad avrinning och risk för erosion. Tillsammans med 
körskador kan verksamheterna orsaka grumling och igenslamning av bottnar samt förändrad 
hydrologi i strandmiljön. Säveån omges dock av långa sträckor skyddad skog i naturreservat 
samtidigt som de övriga partierna kantas av små arealer produktiv skog.
- Vattenuttag under perioder med lågvattensflöde innebär risk för uttorkning, förhöjda 
vattentemperaturer och syrgasbrist.
- Lokala populationer hotas på sikt av försämrade syreförhållanden i bottnarna.
- Förändring av vattenkvaliteten orsakad av antropogena, diffusa källor som försurning, 
miljögifter (inklusive metaller) och övergödning (t.ex. jordbruk och enskilda avloppsutsläpp).
- Släckvatten vid bränder.
- Effekterna av ökade vattenfärg (brunifiering) är oklara, men kan förmodas ha viss negativ 
effekt.
- Utsättning av främmande arter kan ändra konkurrensförhållanden och sprida smitta

Bevarandeåtgärder

Prioriterade bevarandeåtgärder:
- Inventering av artens förekomst i Säveån behöver göras för att bedöma populationens 
ungefärliga storlek.
 - Fortsätta åtgärda vandringshinder uppströms, åtminstone upp till Mjörn. Först i tur står 

Hillefors samt ett utbyte av den övre fiskvägen i Jonsered till en faunapassage. 
Miljöanpassning av Hillefors kraftverk (ligger uppströms Hedefors) har påbörjats.
 - Förbättra regleringsutrustningen vid åns kraftstationer så att incidenter med kraftigt 

förändrat flöde undviks. Möjliga åtgärder är förändrad programmering av regleringsautomatik, 
 larm, ökade manuell kontroll och/eller installation av nödluckor. Vattenregleringen vid Floda 

kraftstation bör ses över så att onaturliga regleringsfluktuationer undviks.
 - Fortsätta genomföra biotopåterställning genom blockåterföring i områden som enligt 

biotopkartering uppvisar rensning kla 2 och/eller uppväxtområde sämre än klass 2. 
Återställningen måste genomföras i nära samarbete med motstående intressen som 
kulturmiljöintressen m.m. samt vid behov med stöd av hydrologisk och geoteknisk expertis.
 - Kartlägga utsläpp av förorenat dagvatten. Vid behov åtgärda med dagvattenrening, t.ex. 

våtmarker.
 - Noggrant följa utvecklingen av bräddningar till Säveån samt fortlöpande underhålla och 

utveckla ledningsnät, pumpstationer m.m.
 - I övrigt fortsätta med utsläpps-, recipient-, och incidentundersökningar som kartlägger 

behovet av ytterligare utsläppsminskande och olycksförebyggande åtgärder, t.ex. från trafik 
med farligt gods.

Övriga bevarandeåtgärder:
- Skogsstyrelsen bör vid behov meddela råd eller förelägganden vid skogsbruksåtgärder inom 
avrinningsområdet för att bl.a. säkra ekologiskt funktionella kantzoner vid vattendraget och 
dess biflöden samt undvika markskador som kan påverka hydrologin och vattenkvaliteten 
negativt och därmed förutsättningen för gynnsamt bevarandetillstånd.
- Förebyggande och bevarandeinsatser i jordbrukslandskapet inom avrinningsområdet; 
anpassade skyddszoner på åkermark, anlagda våtmarker (fosfordammar),  miljöersättning för 
fånggröda, ekologisk odling, extensiv vallodling och vårplöjning.
- Uppföljning av vattenuttagen inom avrinningsområdet så de inte påverkar lågvattenflödena på 
ett påtagbart sätt. Stopp för nya vattenuttag som ger påtaglig påverkan på dessa flöden.

Gällande föreskrifter:
Det finns inga artspecifika föreskrifter gällande fiske av arten, så det är endast de generella 
bestämmelserna i fiskelagstiftningen som gäller för fiske.
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Se även bevarandeåtgärder på områdesnivå och under naturtypen Större vattendrag (3210)

Bevarandetillstånd

Stensimpans bevarandetillstånd i Säveån är osäkert då god kunskap om antal fiskar samt 
reproduktion saknas.
Arten anses livskraftig nationellt (2010).
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