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FÖRORD 
 
 
 
Föreliggande utredning över ädellövskogarna i Mölndals kommun utgör den sjätte 
sammanställningen i en planerad utgivning för Göteborgs och Bohus län. 
 
De ädla lövskogarna utgör i södra och mellersta Bohusläns kusttrakter ett naturligt 
växtgeografiskt inslag i landskapsbilden. Lövskogarna utgör genom sin biologiska 
mångfald en av de rikaste och mest skyddsvärda biotoperna i länet. 
 
Sedan 1984 gäller en särskild ädellövskogslag (SFS 1984:119) vars syfte är att för 
framtiden bevara landets ädellövskogar. Detta skall ske genom ett aktivt, produk- 
tionsinriktat lövskogsbruk. Detta innebär bl.a. att befintlig ädellövskog endast får 
föryngras med ädla lövträd om inte särskilda skal talar emot detta. Rådgivning och 
tillsyn sker genom skogsvårdsstyrelsens ordinarie skogliga verksamhet. Frågor 
rörande överföring av ädellövskog till annat trädslag prövas av länsstyrelsen. 
 
Följande inventering och utvärdering är tänkt att tjäna som underlag dels vid myn- 
digheternas prövning och rådgivning enligt gällande skogslagstiftning dels i sam- 
band med den naturvårdsplanering som bedrivs i statlig och kommunal regi. 
 
Vid de bedömningar som gjorts i utredningen har hänsyn tagits huvudsakligen till 
områdenas vetenskapliga värden. Skogsbeståndens värde för landskapsbild och fri- 
luftsliv har i viss mån medtagits vid bedömningen. Lövskogsmiljöer har ofta ett nära 
samband med det äldre kulturlandskapet vilket har beaktats till en mycket liten del i 
det slutliga urvalet. I några fall har lövskogar vilka ej uppfyller lagens definition på 
ädellövskogar medtagits. Det gäller skogar av stort ekologiskt värde vilka påträffas 
under inventeringsarbetet. Det är önskvärt att i en nära framtid en mer heltäckande 
bold av den starkt hotade skogstyp kan tas fram. 
 
Inventeringen utgör ett 20-poängsarbete på högskolans ekologiska gren på biolog- 
linjen. Författaren har utfört hela undersökningen och är ensam ansvarig för dess 
innehåll samt för de åsikter och värderingar som framföres i denna. 
 
 
 
Katrina Envall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

INLEDNING 
 
Föreliggande rapport ingår som en del i ett större projekt som avser att kartera och skydds- 
värdesbedöma länets ädellövskogar. Inventeringen utfördes under månaderna mars-juni 
1989 och omfattar Mölndals kommun. 
 
METOD 
 
Först gjordes en flygbildstolkning med hjälp av IR-färgbilder, tagna 1982. Allt som bedöm-
des som ädellövskog eller bestånd med betydande ädellövinslag och som var större än ett 
halvt hektar ritades in på en arbetskarta. Ur detta kartmaterial valdes de områden bort som 
var allt för störda av bebyggelse, hade för dålig form eller var för små (ca < 1 ha). De övriga 
besöktes i fält. 
 
FÄLTARBETE 
 
I samband med fältarbetet insamlades en mängd olika uppgifter vilka fördes över på en fält-
blankett som utarbetats för detta ändamål (Bilaga 1). Varje bestånd har klassats i skogstyper 
och fått en naturvärdesbedömning. Den övriga naturbeskrivningen är översiktlig. 
 
BEDÖMNINGSKRITERIER 
 
Varje bestånd har rangordnats efter en 3-gradig skala där: 
 
1 = Mycket högt skyddsvärde (NVL 7 §) 
 
2 = Högt skyddsvärde (samrådsområde) 
 
3 = Visst skyddsvärde (lagen om bevarande av ädellövskog och skogsvårdslagens 21 § 
 tillräckliga) 
 
Faktorer till områdets fördel har ansetts vara: 
 
- stor areal 
 
- bra form, cirkelformen eller kvadraten är tänkta ideal 
 
- hög ålder 
 
- äldre successionsstadier (lågor och torrakor) 
 
- många småbiotoper (t ex bäckar, källor, lodytor, skogsbryn, stränder) 
 
- skyddsvärd flora och fauna 
 
- hög representativitet för regionen 
 
- sällsynt och/eller hotad naturtyp 
 
- frånvaro av vägar, bebyggelse, kraftledningar o.d. 
 
- frånvaro av barrträd 



 

 
- frånvaro av skogliga åtgärder 
 
 
REDOVISNING 
 
Med hjälp av information från fältblanketten har varje bestånd som klassats som ädellövskog, 
haft stort ädellövinslag eller haft andra biologiska värden fått en beskrivning. 
 
Koordinater 
 
Här anges de koordinater (y/x) efter rikets nät för beståndens placering på ett särtryck ur 
den ekonomiska kartan, skala 1:30 000. 
 
Areal 
 
I beståndens areal ingår ibland även impediment (mark som producerar mindre än en 
skogskubikmeter per hektar och år). 
 
Skogstyp 
 
De skogsbestånd eller hagar som uppfyller kraven på ädellövskog i juridisk mening har fått 
beteckningen ”ÄL”. Uppfyller endast delar av bestånden dessa krav har de fått beteckningen 
”ÄL delar”. De bestånd som ej uppfyller kraven på ädellövskog står inom parentes och har 
fått beteckningen ”Ej ÄL”. 
 
Varje bestånd har klassats i någon av följande skogstyper: 
 
Almskog 
Askskog 
Bokskog - mer än 50 % av beståndets grundyta utgörs av respektive 
Ekskog trädslag 
Lindskog 
Lönnskog 
 
Ädellövblandskog - olika ädla lövträd utgör sammanlagt minst 50 % av trädens 
 totala grundyta 
 
Triviallövskog - ädla lövträd utgör mindre än 10 % av trädens totala grund- 
 yta 
 
Triviallövskog med - ädla lövträd utgör minst 10 % av trädens totala grundyta 
ädellövinslag 
 
Ädellövbarrblandskog - som ovan, men med minst 40 % barrträdsinslag 
 
Hage med ädellövträd - minst 50 % ädellövträd 
 
Hage med ädellövinslag - minst 10 % ädellövträd 
 
Park - betydande inslag av ädellöv på annan mark än skogsmark 
 



 

Allmän beskrivning 
 
Här ges uppgifter om vilken/vilka fastighet(er) beståndet ligger i och en beskrivning av olika 
nischförekomster (t.ex. bäckar och lodytor) och påverkan på naturen (t.ex. vägar och kraft-
ledningar) som förekommer i bestånden. Vissa uppgifter om angränsande områdens 
beskaffenhet finns också. 
 
Trädskikt 
 
Här anges beståndets trädgrovlek som klen, medelgrov, grov eller mycket grov. Ädellövträ-
dens grovlek anges alltid medan övriga träds grovlek bara kommenteras i vissa fall. Beteck-
ningen är en subjektiv uppskattning och termerna har anpassats till vad som är brukligt för 
respektive trädslag. T.ex. ekar med en stamdiameter mellan 60 och 100 cm har klassats som 
grova medan alar med dessa dimensioner har uppfattats som mycket grova. Mycket grova 
ekar bör klart överstiga 1 m i stamdiameter. 
 
Ålder anges med ung, mogen eller gammal. 
 
De trädslag som inte dominerar i bestånden har fått en frekvensangivelse enligt följande: 
 
starkt inslag - över 10 % 
inslag - ca 10 % 
enstaka - under 10 % 
 
Skogliga åtgärder kommenteras endast då de är högst ca 5 år gamla. 
 
Föryngringen har kommenterats endast då den varit god. Lågor, torrakor och boträd (träd med 
bohål) anges som mycket sparsamt, sparsamt, tämligen rikligt eller rikligt förekommande. 
 
Buskskikt 
 
De vanligaste arterna omnämns oftast först. Slutenheten kommenteras endast då den är påfall-
ande tät eller gles. 
 
Fältskikt 
 
Här har beteckningarna ristyp-kruståteltyp-lågörttyp-högörttyp ungefär fått motsvara hedse-
riens vegetationstyper och torr-frisk-fuktig örttyp fått motsvara ängsseriens vegetationstyper. 
 
Fauna & flora 
 
Under denna rubrik har diverse uppgifter om beståndets växt- och djurliv tillfogats. De flesta 
uppgifterna har inhämtats under inventeringen men vissa har hämtats ur litteraturen. De är 
inte insamlade på något enhetligt sätt men kan trots detta i vissa fall ge indikationer på ett 
bestånds naturvärde. 
 
Ett visst antal arter har dock konsekvent antecknats, såsom ett flertal kärlväxter som företrä-
delsevis finns i ädellövskogar (bilaga 2). 
 
Vissa arter indikerar naturskogskvaliteter, detta gäller t.ex. mossan Nowellia curvifolia, 
långfliksmossa, som växer på äldre lågor, liksom laven Arthonia vinosa (äldre ekar) och 
svampen Daedalea quercina, korkmussling (gamla ekstubbar). 



 

Mindre hackspett och stjärtmes, två mindre vanliga fåglar som är knutna till lövskog, har 
därför också antecknats konsekvent. 
 
Klassificering 
 
Endast de bestånd som klassats som 1 (mycket högt skyddsvärde) eller 2 (högt skyddsvärde) 
har fått en kort motivering. 
 
ALLMÄNT OM LÖVSKOGARNA I MÖLNDALS KOMMUN 
 
149 bestånd med en sammanlagd area av ca 860 ha beskrivs, varav ca 830 ha har fått beteck-
ningen ÄL eller ÄL delar. En hel del ädellövskog som av olika anledningar inte inventerats 
tillkommer utöver de redovisade bestånden i bryn, kring bebyggelse och odlingsmarker etc. 
Denna lövskogsinramning, vanligen av ek, utgör ett karaktäristiskt inslag i landskapsbilden 
och är av stort skyddsvärde. 
 
Lövskogarna i Mölndals kommun är främst koncentrerade till Sandsjöbackaområdet i sydväst, 
Lindomeåns dalgång och Gunneboområdet, 
 
Almskogar saknas i kommunen men alm förekommer i blandskogar tillsammans med fr.a. ask 
och al, t.ex. i bestånd 78. 
 
De flesta askskogarna finns sydväst om Mölndal. Bestånd 117 är kanske den största ask-
skogen i västsverige. 
 
Bokskogar är sällsynta i kommunen men tre stycken förekommer, varav två i Lackarebäck 
nordost om Mölndal (129 och 149) och en i Gunnebo (137). 
 
Ekskog är den klart vanligaste ädellövskogen med en del stora bestånd som t.ex. 3 och 8 i 
sydväst, 50 i Lindomeåns dalgång och 135 i Gunnebo. Fältskiktet är oftast av hedtyp men 
ängstyp förekommer på vissa ställen. 
 
Lindskog saknas. 
 
Lönnskog finns på ett ställe (141) vid Mölndalsån öster om Mölndal. 
 
Triviallövskog med ädellövinslag är ganska vanliga. Oftast gäller det björkskog med inslag 
av ek eller i några fall alskog med inslag av alm och/eller ask. 
 
Ädellövblandskog är ovanligt men förekommer med olika blandning it ex 44, 114 och 143. 
 
Ädellövbarrblandskog finns på sju ställen varav en är en tallbokskog (128) i Lackarebäck 
nordost om Mölndal. 
 
Hage med ädla lövträd och Hage med ädellövinslag är oftast små ekhagar eller björkhagar 
med ekinslag men några större områden förekommer som t.ex. 6, 27 och 48. 
 
Triviallövskogar finns medtagna på några ställen som delar av bestånd. Två bestånd med bara 
triviallövskog finns (56 och 120) och båda dessa är alsumpskogar med stora naturkvalitéer. 
 
Park förekommer på tre ställen men borde egentligen inte vara med i inventeringen eftersom 
ädellövskogslagen inte gäller där. 



 

 
 
 
 

KARTA 061 74 
Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 1 Ekskog ÄL 2 
 2 Ekskog ÄL 3 
 3 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 1 
 4 Ekskog ÄL 3 
 5 Ekskog ÄL 2 
 6 Ekskog, Hage med ädla lövträd, Triviallövskog 
 med ädellövinslag ÄL delar 1 
 7 Ekskog ÄL 3 
 8 Ekskog, Hage med ädla lövträd, Triviallövskog ÄL delar 1 
 9 Ekskog ÄL 1 
 10 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 3 
 11 Ekskog ÄL 3 
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BESTÅND 1 
 
KOORDINATER: 638730/127470 AREAL: ca 20 ha 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Västsluttning och dunge i östra Långås. Området gränsar till jordbruksmark i väster och fort-
sätter söderut in i Kungsbacka kommun (Hallands län). En liten väg går in från väster och 
söder om vägen är ett litet område betat av får. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med inslag av medelgrov till grov björk norr och en-
staka gran, al, medelgrov till grov tall, klen till medelgrov ask och asp. Granen förekommer 
dels som medelgrov, mogen, dels som nyplanterad. Pga. en tidigare brand är föryngringen av 
ek mycket god liksom förekomsten av unga torrakor. Tämligen rikligt med lågor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, kaprifol, rönn, hassel och apel. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Varierande ris-kruståtel-lågörttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Stort sammanhängande ekskogsområde med relativt många äldre successionsstadier, 
såsom lågor och torrakor. 
 
 
BESTÅND 2 
 
KOORDINATER: 638740/127450 AREAL: ca 1 ha 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Liten ekkulle i villaområdet i Långås norr om Sandsjön. I öster finns lite block och i söder står 
en friggebod. 
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TRÄDSKIKT: 
Klen (enstaka medelgrov), ung ek med enstaka björk, tall och gran. 
 
BUSKSKIKT: En, kaprifol och rönn. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp samt lågörttyp i öster. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för 
naturvård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 3 
 
KOORDINATER: 638770/127400 AREAL: ca 48 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Större sammanhängande ekskogsområde i östra Dunsered och västra Långås norr om Sand-
sjön. Området gränsar i öster till jordbruksmark och i norr går en väg. Ett torp och en äng 
ligger i söder. Östsluttningen är delvis betad av får. Hällmarker förekommer på höjderna och 
block finns ställvis. En bäck rinner i väster mot sjön. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek. Enstaka björk, al, gran, tall, klen bok, medelgrov ask 
och klen alm finns också. Björk och al dominerar i dalgången från Dunsereds gård till Sand-
sjön. Boken är planterad söder om torpet. Asken och almen står i västsluttningen nordväst om 
torpet. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Kaprifol, en, brakved, rönn, hassel, hallon, sälg, berberis och druvfläder. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp samt ristyp på höjderna, lågörttyp i de lägre delarna och högörttyp 
i fuktstråken. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
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Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stor sammanhängande ekskog av västsvensk typ med många småbiotoper, som t.ex. 
äldre successionsstadier, vilka är viktiga för djur- och växtlivet. 
 
 
BESTÅND 4 
 
KOORDINATER: 638820/127370 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Liten ekskogskulle intill Lindome-Spårhagavägen norr om Dunsereds gård i norra Dunsered 
och södra Högsered. Kullen betas av nöt. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med inslag av gran i nordost samt enstaka björk, asp 
och tall. 
 
BUSKSKIKT: En, kaprifol, rönn och brakved. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståtel-lågörttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 5 
 
KOORDINATER: 638790/127350 AREAL: ca 20 ha. 
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SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Tre kullar i nord-sydlig riktning i nordvästra Dunsered och södra Högsered. Kullarna omges 
av jordbruksmark. En väg går mellan den norra och den mellersta kullen. Den norra kullen har 
tidigare varit betad på sydvästsidan. På mellersta kullens sydvästsida förekommer några 
lodytor. En kraftledning passerar den norra kullen. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med starkt inslag av medelgrov till grov, mogen till 
gammal björk längst i söder. Enstaka asp, tall, klen till medelgrov lind, gran och al. Bitvis god 
föryngring av ek på västsidan av den södra kullen. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, rönn, kaprifol, hassel, apel och slån. Glest utom i bryn. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp på höjderna och lågörttyp längs kanterna. 
 
FLORA & FAUNA: 
Trolldruva (Actaea spicata), blåsippa (Hepatica nobilis), skogsbingel (Mercurialis perennis) 
och storrams (Polygonatum multiflorum). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Stort sammanhängande ekskogsområde med stor betydelse för friluftslivet och land-
skapsbilden. 
 
 
BESTÅND 6 
 
KOORDINATER: 638770/127280 AREAL: ca 25 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd, Triviallövskog med ädellövinslag; 
 ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Större sammanhängande ekskogsområde i Kimmersbo. Området gränsar i norr mot jordbruks-
mark och en väg. Området fortsätter västerut in i Kungsbacka kommun (Hallands län). Nord-  
 



 

 Karta 061 74 
 6B 7e Gundal 
 
 
östra delen är betad av får och norra/nordvästra delen av nöt. Block och låga lodytor förekom-
mer ställvis. Hällmarker finns på kullen i öster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, al, gran och tall. Björk och al domi-
nerar i ett fuktstråk i mellersta delen. Medelgrov, mogen gran står i små bestånd i de centrala 
och östra delarna. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, kaprifol, brakved, hallon, rönn, hassel, björnbär och hägg. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp på högre partier och i övrigt kruståtel-lågörttyp med inslag av frisk 
örttyp i lägre delar. 
 
FLORA & FAUNA: 
Blåsippa (Hepatica nobilis). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området (utom ca 1 ha) ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksin-
tresse för naturvård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stort sammanhängande ekskogsområde med hagmarksinslag vilket medför stora 
förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. 
 
 
BESTÅND 7 
 
KOORDINATER: 638790/127280 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Vacker ekdunge intill Spårhaga-Lindomevägen i Kimmersbo omgiven av jordbruksmark samt 
några stugor på västsidan. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka medelgrov lind, grov björk och gran. 
Linden står på östsidan och är i de flesta fall flerstammig. Mycket sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Kaprifol, hassel och apel. Glest. 



 

 karta 061 74 
 6B 7e Gundal 
 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-frisk örttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 8 
 
KOORDINATER: 638840/127230 AREAL: ca 51 ha 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Skogspartier norr om Spårhaga-Lindomevägen i Hällesås. Området ligger längst västerut i 
Mölndals kommun och fortsätter in i både Kungsbacka kommun (Hallands län) och Göte- 
borgs kommun. Området innefattar ett stort sammanhängande skogsområde i norr samt min-
dre kullar bland villor i söder och öster. Stora delar gränsar till jordbruksmark i söder och 
öster. Två bäckraviner går genom området. En kraftledning går genom den nord-sydliga 
ravinen och i den öst-västliga ravinen är området delvis avverkat. En liten del i sydöst betas 
av får och de östra delarna har betats tidigare. Syd-vända låga lodytor samt block förekommer 
ställvis. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek, bitvis med starkt inslag eller dominerat av medelgrov 
björk. Enstaka al, tall, gran, medelgrov till grov alm, klen till medelgrov lind och asp. Den 
nord-sydliga ravinen domineras av björk med inslag av al. På platån nordost om ravinen är 
ekarna klena och unga med starkt inslag av klen, ung björk. Almen och linden står och vid en 
gammal beteshage i öster. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, hassel och rönn i fårhagen i sydost står även slån, hagtorn, 
nyponros och idegran. Hasseln dominerar i den nord-sydliga ravinen samt i den gamla 
beteshagen i öster. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp samt lågört-högörttyp i ravinerna och fårhagen. 
 
FLORA & FAUNA: 
Desmeknopp (Adoxa moschatellina), smånunneört (Corydalis intermedia), blåsippa (Hepatica 
nobilis) och skogsbingel (Mercurialis perennis). 



 

 Karta 061 74 
 6B 7e Gundal 
 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
De östra delarna ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för 
naturvård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stort sammanhängande skogsområde med stor betydelse för landskapsbild och fri-
luftsliv. Många småbiotoper gör att området har stora förutsättningar för att innehålla ett rikt 
djur- och växtliv. 
 
 
BESTÅND 9 
 
KOORDINATER: 638860/127320 AREAL: ca 7 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning i västra Högsered och östra Hällesås, väster om Högsereds gård. Området är till 
större delen betat av häst och nöt och gränsar i öster mot jordbruksmark. I öster finns några 
låga lodytor samt lite block. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov (enstaka grov), ung till mogen ek med enstaka medelgrov till grov lind, 
al, björk, klen till grov asp och tall. Tämligen rikligt med boträd men sparsamt med lågor och 
torrakor. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, hassel och rönn. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Blåsippa (Hepatica nobilis), skogsbingel (Mercurialis perennis), laven Arthonia vinosa, laven 
Sphaerophorus globosus (korallav) växande en bit upp på en ekstam och svampen Daedalea 
quercina (korkmussling). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 



 

 karta 061 74 
 6B 7e Gundal 
 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Betad skog med mogen ek och andra småbiotoper (bl.a. många boträd), vilket har stor 
betydelse för växter och djur samt betydelse för landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 10 
 
KOORDINATER: 638850/127370 AREAL: ca 10 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Ekskogsområde öster om Högsereds gård i Högsered. Området gränsar i väster till jordbruks-
mark och i söder till en väg. I söder är området gallrat och där går också en kraftledning. Två 
bäckar finns i området och på höjderna förekommer hällmark. 
 
TRÄDSKIKT: 
Mestadels klen, ung men även enstaka medelgrov, mogen ek. Enstaka björk, al gran och tall. 
Björk och al dominerar i norr samt ett litet område i öster. Föryngringen är fläckvis god. 
Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, rönn, kaprifol, hägg, hallon, apel, krusbär samt ginst i nordväst. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp samt lågörttyp och högörttyp i de fuktigare delarna. 
 
FLORA & FAUNA: 
Svampen Daedalea quercina (korkmussling). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 11 (även på karta 061 84) 
 
KOORDINATER: 638990/127440 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning av Hultet i södra Torkelsbohög. Block finns i väster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, gran och tall. De mogna ekarna står 
i väster och östra kanten domineras av ung ek. Området är något luckigt och har god 
föryngring av ek och björk. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Bitvis tätt med brakved i öster och i övrigt glest med brakved och en. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för 
naturvård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

KARTA 061 75 
Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 12 Ekskog ÄL 2 
 13 Ekskog, Hage med ädla lövträd ÄL 1 
 14 Ekskog ÄL 3 
 15 Ekskog ÄL 2 
 16 Ekskog ÄL 3 
 17 Ekskog ÄL 3 
 35 Ekskog, Hage med ädla lövträd ÄL 2 
 36 Ekskog ÄL 3 
 38 Ekskog ÄL 3 
 40 Ekskog ÄL 3 
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BESTÅND 12 
 
KOORDINATER: 638710/127740 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet ekskogsområde i östra Lyckan intill gamla E6:an mellan Lindome och Kungsbacka. 
Området fortsätter söderut in i Kungsbacka kommun (Hallands län) och gränsar i norr och 
väster till jordbruksmark. Block och lodytor förekommer samt en gammal brunn. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov (enstaka grov), ung till mogen ek med enstaka klen ask samt björk, asp 
och gran. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, en, brakved, rönn, hallon, salix, druvfläder och röda vinbär. Hasseln 
bildar bryn i norr. 
 
FÄLTSKIKT: Lågört-högörttyp och ris-kruståteltyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 13 
 
KOORDINATER: 638740/127700 AREAL: ca 14 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nord- och östsluttning av Brännås i södra Skäggered och Lyckan. Området gränsar i norr och 
öster till jordbruksmark och fortsätter söderut in i Kungsbacka kommun (Hallands län). Ett 
område i nordost har betats på senare tid. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek bitvis med inslag av björk (starkt inslag i sydväst) samt 
enstaka al, gran och tall. I det betade området i nordost är ekarna medelgrova. Söder om detta 
område finns ett tätt unggransbestånd i ett smalt bälte under de stora ekarna. Föryngringen är 
bitvis god, särskilt i söder. Tämligen rikligt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, hassel, brakved, rönn, hallon, hägg, salix och apel. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp, ristyp och lågörttyp. 
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FLORA & FAUNA: 
Blåsippa (Hepatica nobilis) och svampen Daedalca quercina (korkmussling). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stort sammanhängande ekskogsområde med relativt många småbiotoper, vilka är 
viktiga för växter och djur, och betydelse för landskapsbilden. 
 
BESTÅND 14 
 
KOORDINATER: 638850/127630 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning i östra Ingemantorp. Området gränsar i väster och norr till villaområde. Lite 
block finns och en kraftledning går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, gran och tall. En klen ung bok står 
intill villaområdet. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, hassel, rönn och hallon. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp samt lågörttyp i norr. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 15 
 
KOORDINATER: 638860/127600 AREAL: ca 7 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nord- och östsluttning i Ingemantorp. Området gränsar i öster till jordbruksmark. Några låga 
östvända lodytor finns i sydväst och block finns i söder. I nordväst betas området av hästar. 
En kraftledning finns i öster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med inslag av klen till medelgrov (enstaka grov) bok 
i väst. Björk dominerar bitvis i öster. Enstaka gran, asp och tall. En mycket grov bok står i 
västra kanten. God föryngring av ek i öster. Trädskiktet är något luckigt. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, en, brakved, rönn, kaprifol, hallon och apel. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp samt lågörttyp i öster. 
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KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Bok är sällsynt i regionen samt stor betydelse för landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 16 
 
KOORDINATER: 638910/127820 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Norr- och västsluttnig av Draberget sydost om Lindome. En bäck rinner östra kanten av 
området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, gran, tall, klen lönn, asp samt klen 
till medelgrov bok och klen alm i väster. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, rönn, hassel, kaprifol och hallon. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp med inslag av lågörttyp i väster. 
 
FLORA & FAUNA: 
En blåsippa (Hepatica nobilis) (ev. planterad). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 17 (även på karta 061 85) 
 
KOORDINATER: 638980/127590 AREAL: ca 8 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning i västra Gastorp. Området gränsar i öster till E6:an. Östvända lodytor och block 
förekommer i sydost. Gamla plåtburkar och rostiga cyklar ligger utslängda i sydost. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, tall, gran och asp. I de norra 
delarna är det starkt inslag av tall och eken har delvis krattkaraktär. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, hassel, rönn, salix och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp i norr och lågört-högörttyp i sydost. 
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FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 35 se karta 061 85. 
 
BESTÅND 36 se karta 061 85. 
 
BESTÅND 38 se karta 061 85. 
 
BESTÅND 40 se karta 061 85. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

KARTA 061 84 
Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 11 Ekskog ÄL 3 
 18 Ekskog ÄL 3 
 19 Ekskog Trivlallövskog ÄL delar 1 
 20 Ekskog ÄL 3 
 21 Triviallövskog med ädellövinslag ÄL delar 3 
 22 Ekskog ÄL 3 
 23 Triviallövskog med ädellövinslag ej ÄL 3 
 24 Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag ÄL delar 1 
 25 Ekskog ÄL 3 
 26 Ekskog ÄL 3 
 27 Ekskog, Hage med ädla lövträd, Triviallövskog 
 med ädellövinslag, Hage med ädellövinslag ÄL delar 1 
 28 Ekskog ÄL 2 
 29 Ädellövblandskog ÄL 3 
 30 Ekskog ÄL 3 
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KARTA 061 84 
Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 31 Ekskog ÄL 2 
 32 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 3 
 33 Ekskog ÄL 2 
 59 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 1 
 74 Ekskog. Ädellövblandskog ÄL 3 
 75 Ekskog ÄL 3 
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BESTÅND 11 se karta 061 74 
 
BESTÅND 18 
 
KOORDINATER: 639020/127330 AREAL: ca 3 ha 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordostsluttning av Ekås i Torkelsbohög. Området gränsar i norr till en mindre väg och i 
öster till jordbruksmark. En ny grusväg har dragits genom området för uppförandet av 
kraftledningsstag. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, gran och tall. Ett litet område i norr 
domineras av gran och i väster finns några planterade granar. Mycket sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en och hallon. Bitvis glest. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp med inslag av ristyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.1 1). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 19 
 
KOORDINATER: 639050/127480 AREAL: ca 13 ha 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Berget Färås i östra Torkelsbohög och västra Fagered. Området gränsar i sydväst till villor 
och i väster till jordbruksmark. I de centrala högre partierna finns relativt mycket hällmarker. 
Området är delvis gallrat på västsidan. 
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TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med inslag av björk samt enstaka tall, gran, asp, al och 
klen lind. På västsidan är eken klen och ung. På höjden dominerar björk och tall och längst åt 
öster dominerar björk i ett fuktigt område. I nordost finns ett litet område som domineras av 
asp. Tämligen rikligt med torrakor, klena till grova av björk i öster och klena av ek i väster. 
Sparsamt till tämligen rikligt med lågor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, rönn, salix och kaprifol. Glest. I sydost bildar björk och salix 
skogsbryn. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp och ristyp på höjderna samt högörttyp längst i öster. 
 
FLORA & FAUNA: 
Blåsippa (Hepatica nobilis), laven Arthonia vinosa och knappnålslavar (Caliciales). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Relativt stort område med varierande biotoper. Tämligen rikligt med äldre succes-
sionsstadier vilka är viktiga för den lägre faunan och floran. 
 
 
BESTÅND 20 
 
KOORDINATER:639060/127460 AREAL: ca 1 ha 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Liten betad kulle i norra Torkelsbohög. Området gränsar i söder och öster till jordbruksmark. 
Området betas av får och är gallrat i norr. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med starkt inslag av björk och gran samt enstaka tall och asp. 
Björk dominerar i väster och gran i mitten. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved och rönn. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp. 
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DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 21 
 
KOORDINATER: 639120/127250 AREAL: ca 6 ha.(delvis i Göteborgs kommun) 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog med ädellövinslag; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Dalgång i sydvästra Labacka. Området ligger delvis i Göteborgs kommun (Årekärr). En bäck 
rinner i öster och några lodytor och block förekommer i väster. Sandsjöbackaleden går genom 
området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov (enstaka grov) björk med starkt inslag av klen till medelgrov, ung ek samt 
enstaka tall och gran. Sparsamt till tämligen rikligt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel dominerar i norr och brakved i söder. Rönn, salix och en förekommer 
också. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp, lågörttyp och närmast bäcken högörttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 22 
 
KOORDINATER: 639220/127480 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet ekskogsområde i nord- och östsluttning i Heljered. En kraftledning går genom området 
och i söder finns en liten äng. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen (enstaka medelgrov), ung ek med enstaka klen lönn, alm och ask samt björk, asp och 
tall. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, rönn, apel och körsbär. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
(BESTÅND 23) 
 
KOORDINATER: 639230/127460 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog med ädellövinslag; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordostsluttning i Heljered. I öster rinner en bäck. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ask, al och asp samdominerar samt enstaka klen alm, björk, klen till 
medelgrov bok och gran. Boken finns i och dominerar ett litet område i nord-väst. Bitvis god 
föryngring av ask. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hägg, rönn, brakved, salix och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp och lågörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum). 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 24 
 
KOORDINATER: 639250/127430 AREAL: ca 19 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning i Kålleredgården och Apelgården. Området gränsar i norr till öppen mark med 
kraftledning. En bäck rinner i nordväst. Block och låga lodytor finns bl.a. i norr. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med inslag av björk och enstaka klen till medelgrov 
alm och ask samt al, klen till medelgrov bok, gran, asp och tall. Björken dominerar i söder 
med inslag av asp. Granen förekommer oftast i små bestånd med bara gran. God föryngring 
av bok i närheten av de större bokarna i mitten av området. Rikligt med lågor och torrakor och 
tämligen rikligt med boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel dominerar i norr och brakved i söder. En, rönn, salix, hägg och hallon 
förekommer också. Glest. Ett skogsbryn av fr.a. salix och rönn finns i nordost. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp dominerar men även högörttyp och ris-kruståteltyp förekommer. 
 
FLORA & FAUNA: 
Strutbräken (Matteuccia struthiopteris), skogsbingel (Mercurialis perennis) och mossan 
Nowellia curvifolia (långfliksmossa). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Södra delen av området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av 
riksintresse för naturvård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stort lövskogsområde med många småbiotoper, t.ex. bäck och äldre successions-
stadier, som är viktiga för djur och växter. 
 
 
BESTÅND 25 
 
KOORDINATER: 639250/127380 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
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ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lövskogsområde i östra Labacka och västra Kålleredgården. I söder finns en del hällmarker 
och en kraftledning. Området gränsar till stora delar mot jordbruksmark. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen, ung (enstaka medelgrov, mogen) ek med enstaka klen till medelgrov alm, björk, gran, 
tall och asp. I söder finns planterad gran. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En dominerar i söder och hägg i norr. I övrigt finns brakved, hassel, rönn och 
apel. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp i söder och lågörttyp i nordost. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för natur-
vård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 26 
 
KOORDINATER: 639280/127380 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet lövskogsområde i Labacka. Området gränsar till mindre vägar i väster och nordost. En 
kraftledning går genom området och några block finns i nordost. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk och gran i norr. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn och hassel. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 27 
 
KOORDINATER: 639280/127350 AREAL: ca 8 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd, Triviallövskog med ädellövinslag, 
 Hage med ädellövinslag; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning i Labacka. Området gränsar i norr och öster till jordbruksmark. En bäck finns i 
öster. Block liksom höga och låga lodytor förekommer i norr. I öster finns en liten parkering 
för besökande till Sandsjöbacka naturreservat. Sydost om denna finns en äng som håller på att 
växa igen. I söder är området delvis betat av får och i nordost av häst. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka klen till grov al, björk, klen till medelgrov 
(grov i söder) alm, klen till medelgrov ask och gran. Alen dominerar längs backen. I nordväst 
finns unga granar (troligen planterade). Rikligt med lågor och tämligen rikligt med torrakor 
och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, rönn, brakved, hallon, salix, en, hägg, hagtorn, slån, druvfläder, 
nyponros och krusbär. Bitvis glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp dominerar men ristyp förekommer i nordväst och högörttyp vid 
bäcken. 
 
FLORA & FAUNA: 
Blåsippa (Hepatica nobilis), skogsbingel (Mercurialis perennis), mossan Nowellia curvifolia 
(långfliksmossa) och laven Arthonia vinosa. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet, 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger till största delen inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riks-
intresse för naturvård (NO.24) och för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Varierande område med många för floran och faunan viktiga småbiotoper, t.ex. äldre 
successionsstadier och lodytor, samt betydelse för landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 28 (även på karta 061 85) 
 
KOORDINATER: 639310/127490 AREAL: ca 7 ha. 
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SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Höjdområde norr om Heljered. Området gränsar i söder till jordbruksmark och i övrigt till 
villaområden. I nordost är området delvis avverkat för ny villabebyggelse. I söder går en 
kraftledning. Block, låga lodytor samt hällmarker förekommer ställvis. 
 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, gran, tall och klen bok. Bitvis god 
föryngring av ek i norr. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, rönn, hägg, kaprifol, björnbär och nyponros. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp på höjderna och i övrigt lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Närrekreationsområde. 
 
 
BESTÅND 29 
 
KOORDINATER: 639300/127450 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövblandskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydsluttning av Holmåsen i norra Apelgården. Området utgörs till stora delar av gammal 
tomtmark. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek, alm och ask med enstaka björk, gran och medelgrov lind. Eken 
dominerar i öster och en grov ek står i väster. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, hägg, druvfläder, hassel, salix, rönn och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Lågört-högörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 30 
 
KOORDINATER: 639310/127410 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
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ALLMÄN BESKRIVNING: 
Kulle med syd- och östsluttning i västra Hallen och östra Långåker. Området gränsar till 
jordbruksmark i väster. Några låga östvända lodytor finns i öster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen (i öster medelgrov), ung ek med enstaka björk, gran och klen alm. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, rönn, brakved och kaprifol. Bitvis tätt. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp och i öster lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 31 
 
KOORDINATER: 639330/127380 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Området utgör en gräns mellan jordbruksmark i söder och blandskog i norr. I sydost ligger 
Kållereds hembygdsgård. En liten bäck finner i väster och en större kraftledning passerar 
området i öster. Genom hela området har skogsmaskiner kört sönder marken med bitvis djupa 
hjulspår som följd. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, mogen ek med enstaka klen till grov alm och lind samt al och asp. Almen och 
linden står fr.a. vid hembygdsgården. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, hassel, en, hägg, salix, hallon och björnbär. Bitvis glest. Ung björk 
och ek bildar skogsbryn åt söder. 
 
FÄLTSKIKT: Lågört-frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Grova ädla lövträd har stor betydelse för djur- och växtlivet samt stor betydelse för 
landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 32 
 
KOORDINATER: 639350/127360 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
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ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydostsluttning i Långåker. En bäck rinner genom området och bildar en sumpmark i sydost. 
Block samt en relativt hög sydvänd lodyta finns i väster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek och i sumpmarken al. Enstaka björk, klen till medel-
grov alm, asp och tall. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, hassel och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp med inslag av ristyp och i sumpmarken högörttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse för frilufts-
liv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 33 
 
KOORDINATER: 639410/127460 AREAL: ca 17 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordostsluttning samt några kullar i västra Torrekulla. Området gränsar i öster till villaom-
råde och i norr mot jordbruksmark. Torrekulla vandrarhem och motionsanläggning ligger i 
anslutning till området. En väg passerar i öster och en bäck finns söder. I norr finns låga 
nordvända lodytor och block samt en del hällmark. Block finns även i väster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov (enstaka grov), ung till mogen ek med starkt inslag av medelgrov till grov 
björk och tall i söder. Enstaka klen ask, gran, al samt klen alm och lind. Asken dominerar ett 
litet område i väster. En mycket grov tall står i söder. Bitvis tämligen rikligt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En och brakved dominerar i nordost och hassel och brakved i nordväst. I 
övrigt finns rönn, hägg, salix, apel, druvfläder, slån, hallon, björnbär, nyponros, kaprifol och 
berberis. Hassel, rönn, al, hägg och salix bildar skogsbryn i nordväst. 
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FÄLTSKIKT: Lågörttyp dominerar men kruståteltyp finns i öster. 
 
FLORA & FAUNA: 
Blåsippa (Hepatica nobilis), skogsbingel (Mercurialis perennis), mossan Nowellia curvifolia 
(långfliksmossa) och laven Arthonia vinosa. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Stor-Göteborg, Sandsjöbackareservatet 1969. 
Västkuststiftelsen, stiftelsen för västsvenska fritidsområden, Skötselplan för Sandsjöbacka 
naturreservat, 1982. 
 
SKYDD: 
Västra delen av området ligger inom Sandsjöbacka naturreservat, 7 § NVL, och är av riks-
intresse för friluftsliv (FO.11). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Stor betydelse som rekreationsområde och för landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 59 se karta 061 85 
 
BESTÅND 74 se karta 061 85 
 
BESTÅND 75 se karta 061 85 
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KARTA 061 85 
Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 17 Ekskog ÄL 3 
 28 Ekskog ÄL 2 
 34 Ekskog ÄL 2 
 35 Ekskog, Hage med ädla lövträd ÄL 2 
 36 Ekskog ÄL 3 
 37 Ekskog ÄL 3 
 38 Ekskog ÄL 3 
 39 Ekskog ÄL 3 
 40 Ekskog ÄL 3 
 41 Ekskog ÄL 3 
 42 Ekskog ÄL 3 
 43 Ekskog, Hage med ädla lövträd ÄL 2 
 44 Triviallövskog, Ädellövblandskog ÄL delar 2 
 45 Ädellövblandskog ej ÄL 3 
 46 Hage med ädla lövträd ÄL 2 
 47 Ekskog, Hage med ädla lövträd, Hage med 
 ädellövinslag ÄL delar 2 
 48 Hage med ädla lövträd ÄL 1 
 49 Ekskog ÄL 3 
 50 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 2 
 51 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 3 
 52 Ekskog, Hage med ädla lövträd ÄL 1 
 53 Ekskog ÄL 3 
 54 Ekskog ÄL 3 
 55 Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag ÄL delar 3 
 56 Triviallövskog ej ÄL 2 
 57 Ekskog ÄL 3 
 58 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 3 
 59 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 1 
 60 Ekskog ÄL 3 
 61 Ekskog ÄL 3 
 62 Ekskog ÄL 2 
 63 Ekskog ÄL 3 
 64 Ekskog ÄL 1 
 65 Ekskog, Ädellövblandskog ÄL 2 
 66 Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag ÄL delar 3 
 67 Ekskog ÄL 2 
 68 Ekskog ÄL 2 
 69 Askskog, Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 3 
 70 Ekskog ÄL 3 
 71 Ekskog, Hage med ädla lövträd ÄL 2 
 72 Ekskog ÄL 3 
 73 Ekskog ÄL 3 
 74 Ekskog, Ädellövblandskog ÄL 3 
 75 Ekskog ÄL 3 
 76 Ekskog ÄL 3 
 96 Ekskog ÄL 3 
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BESTÅND 17 se karta 061 75 
 
BESTÅND 28 se karta 06184 
 
 
BESTÅND 34 
 
KOORDINATER: 639020/127930 AREAL:  ca 4 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordvästsluttning i Sinntorp söder om vägen Lindome-Hällingsjö. Inom området ligger en 
motionsanläggning med motionsspår. Området gränsar i väster till jordbruksmark och i nord-
väst finns en väg och parkeringsplats. Två kraftledningar går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov (enstaka grov), ung till mogen ek med enstaka björk, tall och klen lönn. 
Bitvis god föryngring av ek i söder. I norr har björk och gran gallrats bort till förmån för eken. 
Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, rönn, hassel, slån, apel och druvfläder. Björk, rönn, brakved m.fl. 
bildar skogsbryn i väster. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp med inslag av lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Stor betydelse för friluftsliv och landskapsbild. 
 
 
BESTÅND 35 (även på karta 061 75) 
 
KOORDINATER: 639000/127880 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet område, norr om Lindome kyrka, som gränsar mot jordbruksmark i öster. Sluttningen 
mot öster betas av nöt. 
 
TRÄDSKIKT: 
Mest medelgrov, mogen ek men även klen, ung ek. Enstaka medelgrov till grov asp och björk. 
Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, hassel, rönn, nyponros och salix. Glest men i väster är det tätt 
med hallon och björnbär. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp dominerar men även kruståteltyp och frisk örttyp förekommer. 
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DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Hagar med mogna ekar är viktiga för växter och djur samt har betydelse för land-
skapsbilden. 
 
 
BESTÅND 36 (även på karta 061 75) 
 
KOORDINATER: 639000/127800 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Ett skogsparti inne i Lindomes bostadsområde. Några östvända lodytor förekommer. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, asp, klen till medelgrov ask, gran 
och klen lönn. Bitvis god föryngring. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, hassel, hägg, rönn, salix, hallon, krusbär, björnbär, druvfläder 
och nyponros. Bitvis tätt. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståtel-lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 37 
 
KOORDINATER: 639030/127790 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet skogsparti i norra Lindomes bostadsområde. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med inslag av björk och medelgrov, mogen gran och 
tall. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, hassel, hägg, salix, björnbär och hallon. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 38 (även på karta 061 75) 
 
KOORDINATER: 639000/127620 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Hög kulle i Gastorp. Området gränsar till E6:an i väster och villaområde i norr och öster. I 
söder går en mindre väg och en gammal tomtmark ligger söder om vägen. I väster finns några 
låga lodytor och block och på höjden finns lite hällmarker. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk och tall. Den medelgrova eken står i 
söder. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, rönn, hassel, druvfläder, salix och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 39 
 
KOORDINATER: 639010/127590 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING : 
Västsluttning sydost om Fagereds yrkesskola. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen (enstaka medelgrov), ung ek med enstaka björk och gran. Bitvis god föryngring av ek. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, hassel, en, rönn, hallon, hagtorn, kaprifol, krusbar och björnbär. 
Mestadels tätt. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 40 (även på karta 061 75). 
 
KOORDINATER: 639000/127560 AREAL: ca 6 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
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ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning i södra Fagered. En liten väg går genom området norr och en kraftledning i öster. 
Hällmarker finns liksom låga sydvända lodytor och block söder. Området är gallrat i sydost. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med enstaka björk, gran och tall. Björken dominerar ett litet om-
råde i öster. God föryngring av ek i nordväst. Sparsamt med torrakor och mycket sparsamt 
med lågor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, hassel, en, rönn, hallon, kaprifol, och druvfläder. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-ristyp och lågörttyp i söder. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 41 
 
KOORDINATER: 639030/127530 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning väster om Fagereds yrkesskola. Området gränsar öster till jordbruksmark och 
några låga östvända lodytor finns. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, gran och tall. Sparsamt med torr-
rakor och mycket sparsamt med lågor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, rönn, hallon och björnbär. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp i väster och lågörttyp i öster. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 42 
 
KOORDINATER: 639080/127550 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordvästsluttning väster om Fageredssjön. I öster ligger ett hus och i väster finns låga lodytor. 
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TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka klen till medelgrov ask, gran, al, björk 
och asp. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, hassel, en, apel, hagtorn, salix och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp och lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 43 
 
KOORDINATER: 639040/127580 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Kulle och en liten hage nordost om Fagereds yrkesskola. En grusväg avgränsar hagen i 
nordväst och i anslutning till hagen ligger ett tätt område med ung björk. Block förekommer 
både i norr- och södersluttningen av kullen. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov (enstaka grov), ung till mogen ek med enstaka klen till medelgrov lind 
och lönn samt björk, klen ask och tall. I hagen finns det inslag av björk. God föryngring av ek 
i nordväst och av lönn i öst. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, hassel, kaprifol, salix, apel, slån, körsbär, druvfläder, 
krusbär och Lonicera sp. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp på kullen och lågörttyp med inslag av högörttyp runt kullen. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis), getrams (Polygonatum odoratum), lavarna Arthonia 
vinosa och Calicium viride (grön knappnålslav). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Varierat område med många småbiotoper som är viktiga för djur- och växtlivet samt 
betydelse för landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 44 
 
KOORDINATER: 639040/127590 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog, Ädellövblandskog; ÄL delar. 
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ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sumpmark och sydsluttning öster om Fagereds yrkesskola. Området gränsar till villor i öster 
och till betad mark i sydväst. 
 
TRÄDSKIKT: 
I söder dominerar klen till grov, ung till mogen al med inslag av björk och i norr dominerar 
klen till medelgrov, ung lönn och ask med starkt inslag av björk i öster och enstaka klen till 
medelgrov ek, klen alm och asp. God föryngring av lönn och ask i norr. Tämligen rikligt med 
lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hägg, brakved, rönn, hassel, slån, röda vinbär och björnbär. Föryngringen gör 
buskskiktet tätt i norr. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp och högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Ask-lönnskog är en ovanlig skogstyp och alsumpmarken har stor betydelse för djur- 
och växtlivet. 
 
 
(BESTÅND 45) 
 
KOORDINATER: 639060/127600 AREAL: <0,5 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövblandskog; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydostsluttning öster om Fageredssjön. Området gränsar i norr till ett fornminnesområde 
(bestånd 46). 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med inslag av klen ask och lönn samt enstaka björk, klen alm och 
oxel. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, körsbär, salix, hassel, druvfläder och olvon. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp och högörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 46 
 
KOORDINATER: 639070/127610 AREAL: ca 1 ha. 
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SKOGSTYP: Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Fornminnesområde med hagkaraktär i Gastorp öster om Fageredssjön. Området är röjt och 
buskskikt saknas till största delen. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen, ung ek med enstaka björk. 
 
BUSKSKIKT: Saknas eller mycket glest. Rönn, en och druvfläder. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Skogligt sett har området inget större naturvärde men bör bevaras av historiska och 
landskapsmässiga skäl. 
 
 
BESTÅND 47 
 
KOORDINATER: 639080/127850 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd, Hage med ädellövinslag; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydsluttning av Annersås i östra Annestorp. Området gränsar söder till betesmark och 
området är till största delen betat av häst. Såväl höga som låga sydvända lodytor förekommer 
liksom flera kraftledningar. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek bitvis med starkt inslag av klen till grov björk samt 
enstaka klen bok, gran och tall. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, hassel, hägg, apel, hallon och en. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp i nordväst och lågört-frisk örttyp i sydost. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Hagmark och stor betydelse för landskapsbilden. 
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BESTÅND 48 
 
KOORDINATER: 639110/127870 AREAL: ca 5 ha. 
 
SKOGSTYP: Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Ett litet hagmarksområde nordost om Lindome. Intagsbäcken rinner genom området som 
gränsar mot öppen mark i norr och söder. I öster går naturgasledningen och en kraftledning 
finns också i området. Väster om bäcken tränger vatten fram ur marken på ett par ställen och 
bildar småbäckar. I västra kanten finns några låga östvända lodytor. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov, mogen ek med enstaka björk och al. Glest. 
 
BUSKSKIKT: En, hassel, hagtorn och hallon. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp och frisk örttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Hage med mogna ekar är en viktig biotop för många växter och djur och har en stor 
betydelse för landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 49 
 
KOORDINATER: 639130/127860 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning av Annersås nordväst om Lindome. Området gränsar öster till betesmark. I öster 
har hästar? gnagt barken av några ekar och enar. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka klen till grov björk samt tall och asp. 
Bitvis god föryngring. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, salix, rönn, hassel, apel, kaprifol och hallon. Bitvis tätt.  
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp med inslag av lågörttyp. 
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DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 50 
 
KOORDINATER: 639150/127910 AREAL: ca 41 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Stort sammanhängande lövskogsområde i östra Annestorp och Dvärred. Området gränsar i 
stora delar till jordbruksmark och i öster till en golfbana. En kraftledning finns i norr. Det 
förekommer en del block i söder och mellan kullarna i söder rinner det en bäck. Bohusleden 
går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med inslag av björk och enstaka al, asp, gran och tall. Alen 
dominerar ett litet sumpmarksområde väster om Kvien. Norr om golfbanan i öster finns ett 
blött parti som domineras av björk och al. Sparsamt till tämligen rikligt med lågor, torrakor 
och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, kaprifol, rönn, hassel, hallon, slån och druvfläder. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp samt lågörttyp vid bäcken. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Stort sammanhängande hedekskogsområde med betydelse för friluftslivet och 
landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 51 
 
KOORDINATER: 639170/127980 AREAL: ca 4 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Ett litet lövskogsområde i östra Dvärred. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen, ung ek med starkt inslag av tall i nordost och björk i sydväst och enstaka gran och 
medelgrov till grov asp. En mycket grov sälg finns i väster. Tämligen rikligt med lågor och 
torrakor men sparsamt med boträd. 
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BUSKSKIKT: En, brakved, rönn, hassel, kaprifol och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp och kruståteltyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 52 
 
KOORDINATER: 639200/127940 AREAL: ca 8 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Stort fårbetat område söder om gården Ekered i östra Dvärred. Området gränsar i öster till 
jordbruksmark och i väster till ekskog (bestånd 50). En kraftledning går genom området. I 
nordost finns höga östvända lodytor och i norr finns en del block. En bäck är dämd ungefär i 
mitten av området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till mogen ek med enstaka björk, medelgrov till grov gran och tall samt 
asp. De grövsta ekarna står i nordost. Bitvis glest. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, salix och hassel. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp samt ristyp på högre partier. 
 
FLORA & FAUNA: 
Laven Arthonia vinosa. 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stort betat område med mogna ekar vilket är viktigt för många djur och växter samt 
stor betydelse för landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 53 (även på karta 061 86) 
 
KOORDINATER: 639260/127960 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydsluttning i Dvärred och södra Skår. Området utgör en gräns mellan skogsmark i norr och 
jordbruksmark i söder. Området är delvis betat av häst och det finns en liten äng norr om 
huset i öster. Några låga sydvända lodytor förekommer och en liten bäck. 
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TRÄDSKIKT: 
Medelgrov till grov, mogen ek och på höjden norr om huset klen, ung ek. Enstaka medelgrov 
alm och ask vid huset samt björk. Mycket klen, ung ek växer i en tät bård närmast åkern under 
de stora ekarna. Bitvis god föryngring av ask i sydost. Sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, hassel, apel, druvfläder, hallon, kaprifol och krusbär. Bitvis 
glest. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp och lågörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Laven Arthonia vinosa. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 54 
 
KOORDINATER: 639240/127870 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Högkulle väster om Porsagården i Dvärred. Området gränsar I söder till jordbruksmark och 
bohusleden går i kanten. I väster rinner en bäck och i söder finns sydvända lodytor. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med inslag av medelgrov till grov björk norr och 
enstsaka gran, grov tall, asp och klen ask. Sparsamt till tämligen rikligt med lågor, torrakor 
och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, hassel, hallon, salix, slån, apel och krusbär. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståtel-lågörttyp samt lite högörttyp i väster och söder. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis) och laven Arthonia vinosa. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 55 
 
KOORDINATER: 639200/127730 AREAL: ca 4 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag; ÄL delar. 
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ALLMÄN BESKRIVNING:’ 
Lövskogsområde på en ås i östra Sagered. Området gränsar i sydväst till jordbruksmark och i 
söder finns en mindre väg. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med starkt inslag (bitvis dominans) av medelgrov till 
grov björk och inslag av gran i öster. Enstaka al och asp. Tämligen rikligt med torrakor men 
sparsamt med lågor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, brakved, rönn, en och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Krustätel-lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
(BESTÅND 56) 
 
KOORDINATER: 639210/127710 AREAL: ca 6 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Alsumpskog i norra Sagered. Området gränsar i söder till jordbruksmark. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till mogen al med enstaka klen till medelgrov ask, klen till grov ek, asp och 
gran. Tämligen rikligt med lågor, torrakor och boträd i nordväst, men sparsamt i övrigt. 
 
BUSKSKIKT: Hassel dominerar i nordväst och rönn i öster. Hägg, brakved, hagtorn, 
björnbär, hallon, slån och berberis finns också. Glest i öster. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp med inslag av lågörttyp i väster. 
 
FLORA & FAUNA: 
Smörboll (Trollius europeus). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Stort sammanhängande alsumpskogsområde, med bl.a. en del grova alar, med stor 
betydelse för växt- och djurlivet. 
 
 
BESTÅND 57 
 
KOORDINATER: 639220/127700 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
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ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydostsluttning i södra Livered. Området är kraftigt gallrat. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka klen till medelgrov ask och björk. 
Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, hassel, hägg, hagtorn och krusbär. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp i norr och lågörttyp 1 sydost. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 58 
 
KOORDINATER: 639190/127670 AREAL: ca 4 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning i västra Sagered. Området gränsar i väster till ett stenbrott och i söder och sydost 
till jordbruksmark. I norr finns låga östvända lodytor samt en del block. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek och i väster medelgrov björk. Enstaka asp, al och gran. 
Trädskiktet är något luckigt och i nordväst är området delvis gallrat. I sydost finns ett skogs-
bryn. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, en, brakved, hassel, hägg, slån, apel, krusbär och björnbär 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt kruståteltyp i högre delar. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 59 (även på karta 061 84) 
 
KOORDINATER: 639200/127540 AREAL: ca 26 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Ekensås samt nordsluttningar av Brannas och Bratterå s i södra Eken, Tållered och Kållered 
söder om IKEA. Området gränsar i norr till jordbruksmark och på några ställen till villor. I  
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söder rinner Benarebäcken omgiven av små ängar och i öster, mellan Bratterås och Ekensås 
finns en sumpmark med en liten bäck. Norr om denna bäck går en kraftledning. På nordost-
sluttningarna av Brännås och Bratterås finns bitvis gott om block. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek och i sumpmarken medelgrov, mogen björk. Enstaka 
tall, gran, klen alm och ask, klen till medelgrov bok samt i sumpmarken al. Granen finns bit-
vis i små bestånd med bara gran. Almen och asken står fr.a. vid Benarebäcken. På sydslutt-
ningen av Ekensås är eken ung och klen, Trädskiktet är bitvis något luckigt. Rikligt med 
lågor, torrakor och boträd (sparsamt på Ekensås). 
 
BUSKSKIKT: På Ekensås dominerar brakved och på nordvästra Bratterås hassel samt på 
högre partier en. Rönn, salix, hägg, apel, hallon, krusbär och röda vinbär. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt högörttyp i norr och kruståteltyp i väster och på södra Ekensås. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rikligt med blåsippa (Hepatica nobilis) på norra Ekensås, skogsbingel (Mercurialis perennis) 
och laven Arthonia vinosa. 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stort sammanhängande område med varierande natur, som innehåller många 
småbiotoper, t ex sumpmark och äldre successionsstadier, vilka är viktiga för växter och djur. 
 
 
BESTÅND 60 
 
KOORDINATER: 639250/127620 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordvästsluttning i Backen. Området gränsar till större bilväg i norr och stenbrott i sydost. 
Lite block finns i söder och i anslutning till några villor i sydväst är området delvis avverkat. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen, ung (i nordväst medelgrov till grov, mogen) ek med starkt inslag av björk öster och 
enstaka gran, tall och klen ask. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En dominerar i söder och hassel i norr. Brakved, rönn, salix, hallon, kaprifol 
och krusbär. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp i söder och lågörttyp i norr. 
 
FLORA & FAUNA: 
Laven Arthonia vinosa. 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 61 
 
KOORDINATER: 639260/127610 AREAL: < 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Skogsdungar sydväst om gården Högen i norra Backen. Området gränsar i söder till större 
bilväg och i norr till villor. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till gammal ek med inslag av klen till medelgrov ask i syd-ost och enstaka 
klen till medelgrov bok, björk och tall. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, hassel, en, hägg, apel, hallon, berberis, nyponros, krusbär, röda vinbär 
och björnbär. Bitvis glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt högörttyp i söder. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 62 
 
KOORDINATER: 639310/127590 AREAL: ca 6 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordostsluttning vid Kållereds kyrka. Området gränsar runt om till bebyggelse. En del block 
förekommer i mitten av området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, klen till medelgrov alm och ask, 
klen lönn samt asp och gran. Almen och asken står strax nordost om kyrkan. Lönnen och 
aspen förekommer främst i norr. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel dominerar i mitten och rönn i norr. Brakved, salix, apel och hallon.  
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt bitvis högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rikligt med skogsbingel (Mercurialis perennis) nordost om kyrkan. 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
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KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Stor betydelse för närrekreation och landskapsbild. 
 
 
BESTÅND 63 
 
KOORDINATER: 639300/127630 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Liten ekdunge i Livered. Området gränsar till ett nybyggt villaområde. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, asp och gran. Sparsamt med lågor, 
torrrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, hassel, brakved, slån, apel, druvfläder och hallon. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp med inslag av frisk örttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 64 
 
KOORDINATER: 639280/127560 AREAL: ca 14 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning i södra Livered. Området gränsar i söder till större bilväg och i övrigt till stora 
delar mot bostadsbebyggelse. Två små bäckar rinner genom området och i söder finns ängar 
och rester av en gammal byplats. Block förekommer ställvis. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, al, klen till medelgrov ask, 
medelgrov till grov bok och klen lind. Asken finns fr.a. i söder och boken står i öster. 
Trädskiktet är bitvis något luckigt och föryngringen av ek är bitvis god. Rikligt med lågor 
men sparsamt med torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel dominerar och i övrigt finns brakved, en, rönn, slån, apel, hallon, krus-
bär och nyponros. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt bitvis högörttyp. 
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FLORA & FAUNA: 
Blåsippa (Hepatica nobilis), skogsbingel (Mercurialis perennis) och laven Arthonia vinosa. 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stort sammanhängande ekskogsområde med rik flora och stor betydelse för närrek-
reation och landskapsbild samt med historiskt intressanta lämningar. 
 
 
BESTÅND 65 
 
KOORDINATER: 639310/127690 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Ädellövblandskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Västsluttning i sydvästra Stretered och nordöstra Livered. Genom området går en bilväg och 
sydväst om vägen rinner Hagabäcken. 
 
TRÄDSKIKT: 
Nordost om vägen klen till medelgrov, ung till mogen ek med starkt inslag av björk. Sydväst 
om vägen finns medelgrov till grov lind, alm och ek (några mycket grova) samt klen till 
medelgrov ask. Enstaka klen till medelgrov bok, klen lönn och medelgrov till grov al. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, rönn, brakved, salix, en och hägg. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp och högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Grova ädla lövträd är sällsynta och har stor betydelse för landskapsbild och den lägre 
faunan och floran. 
 
 
BESTÅND 66 
 
KOORDINATER: 639280/127740 AREAL: ca 6 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lövskogsområde i nordvästra Hultet. Området gränsar i nordost till en större kraftledning. En 
bäck rinner genom området i söder och i sydost finns öppen mark. I nordost betas området 
ställvis av hästar. 
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TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med starkt inslag av björk och enstaka gran, klen till medelgrov 
bok samt lind i öster. Björk dominerar vid bäcken. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, en, hassel, salix, apel, körsbär och röda vinbär. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt kruståteltyp i nordväst och högörttyp vid bäcken. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 67 
 
KOORDINATER: 639250/127750 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet lövskogsparti i sydvästra Hultet. Området gränsar nordost till betesmark och i sydväst 
till villor. Några block finns i söder. Nordöstra kanten betas av får. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med starkt inslag av klen till grov lind i öster och enstaka björk, 
gran och tall. God föryngring av lind utom längst i norr och söder. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, hassel, hägg, apel och röda vinbär. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis) och svampen Daedalea quercina (korkmussling). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Lindar är mycket sällsynta i regionen. 
 
 
BESTÅND 68 
 
KOORDINATER: 639280/127770 AREAL: ca 9 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning ned mot Tulebosjön i södra Stretered och östra Hultet. Området gränsar till sjön 
och villor i öster och en större kraftledning i väster. I söder finns en liten bäck och i sydost 
rinner en bäck från sjön. En kraftledning och en gammal väg går strax söder om sjön. Block 
finns ställvis. 
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TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, al, medelgrov till grov gran, klen 
bok och asp. Vid den gamla vägen står några medelgrova till grova ekar. Alen finns längs sjön 
och vid bäcken. God föryngring av ek i nordväst. Sparsamt till tämligen rikligt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, hassel, kaprifol och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp dominerar men kruståteltyp finns i väster och högörttyp vid sjön 
(dominerat av vass) och bäcken. 
 
FLORA & FAUNA: 
Mossan Nowellia curvifolia (långfliksmossa) och laven Arthonia vinosa. 
 
KLASS1FICERING 2. 
Motiv: Ganska stort område med många småbiotoper, som t ex strand och äldre successions-
stadier vilka är värdefulla för djur och växter. 
 
 
BESTÅND 69 
 
KOORDINATER: 639360/127870 AREAL: ca 7 ha. 
 
SKOGSTYP: Askskog, Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lövskogsområde i Tulebo, i väster gränsande till jordbruksmark. Två bäckar finns samt lite 
block i norr. En liten del i sydväst har betats av får. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med inslag av björk och enstaka al, asp, klen ask, gran, klen till 
medelgrov alm, bok och lind. Al och björk dominerar i sydost med inslag av asp. Ask domi-
nerar ett litet område i väster. Bitvis god föryngring av ek och ask i väster. Tämligen rikligt 
med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, hassel, apel och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp samt lågört-högörttyp i väster. 
 
FLORA & FAUNA: Mossan Nowellia curvifolia (långfliksmossa). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 70 
 
KOORDINATER: 639350/127830 AREAL: ca 1 ha. 
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SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet lövskogsparti i västra Tulebo. Området gränsar i söder till jordbruksmark. En mindre 
väg går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till mogen ek med inslag av asp och enstaka klen till grov lind, björk, grov 
lönn, klen ask samt al. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, rönn, brakved, hägg och en. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 71 
 
KOORDINATER: 639390/127760 AREAL: ca 4 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Ädellövskogsområde i västra Spårröd. Området gränsar till jordbruksmark i söder och öster. 
Det går en mindre väg i norr och i väster ligger några hus. En kraftledning finns i söder och i 
norr ligger lite block. Området är delvis betat av får i öster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov till grov, ung till mogen ek med enstaka björk, asp, gran, tall, al, klen ask, medel-
grov lind, hästkastanj och något främmande. Området är något luckigt och det har mycket 
sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, rönn, salix, rhododendron, brakved och hallon. Bitvis mycket glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågört-frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Hagmark med mogna ekar är sällsynta och har stor betydelse för många växter och 
djur. 
 
 
BESTÅND 72 
 
KOORDINATER: 639350/127740 AREAL: ca 4 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
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ALLMÄN BESKRIVNING: 
Syd- och östsluttning i östra Stretered samt en dunge i västra Spårröd norr om Tulebosjön. 
Området gränsar till en större kraftledning i väster och bilväg söder. I nordost finns en del 
”skräp” utslängt i skogen och i sydost går en kraftledning. Block förekommer på östsidan och 
låga sydvända lodytor i söder. Bohusleden går i västra kanten. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, asp, gran, tall, al och klen lönn. 
Sparsamt till tämligen rikligt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, hassel och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp på höjden och lågörttyp i söder och öster. 
 
FLORA & FAUNA: Svampen Daedalea quercina (korkmussling). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 73 
 
KOORDINATER: 639350/127690 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydsluttning i Stretered. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov till grov, mogen ek med inslag av björk i sydväst och enstaka klen bok och ask 
samt gran och tall. Trädskiktet är bitvis något luckigt och i luckorna är föryngringen av björk 
och ek god. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt bitvis kruståteltyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis), laven Arthonia vinosa och svampen Daedalea quercina 
(korkmussling). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 74 (även på karta 061 84) 
 
KOORDINATER: 639400/127510 AREAL: ca 5 ha. 
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SKOGSTYP: Ekskog, Ädellövblandskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning i Torrekulla. Området gränsar till största delen till villor. En del mindre vägar går 
genom området i norr. En bäck rinner i norr och block finns i sydost. En kraftledning samt lite 
”skräp” finns i öster. Större delen av området i norr har varit tomtmark. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek. I norr dominerar klen (en grov, gammal) ask och klen 
till medelgrov alm med starkt inslag av björk längst i norr. Enstaka tall, gran och hästkastanj. 
Mycket sparsamt med lågor torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En dominerar i söder och hägg och salix i norr. I övrigt finns brakved, rönn, 
hassel, hallon, apel, druvfläder och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp i söder och högörttyp i norr. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 75 (även på karta 061 84 och 061 95) 
 
KOORDINATER: 639480/127510 AREAL: ca 8 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Ekkullen mellan E:6an och gamla Kålleredsvägen i södra Mölndal. Området gränsar till 
jordbruksmark i söder och järnväg i öster. I norr går en större väg genom området och i öster 
finns en kraftledning och gamla plåtburkar mm. I söder finns en liten damm och bäck och i 
östsluttningen finns en del block. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, gran, tall, al samt klen alm och ask. 
Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, hassel, hägg, salix. Salix bildar skogsbryn i sydöst.  
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp. 
 
 
FLORA & FAUNA: 
Blåsippa (Hepatica nobilis>, skogsbingel (Mercurialis perennis) och svampen Daedalea 
quercina (korkmussling). 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 76 
 
KOORDINATER: 639460/127540 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Västsluttning öster om gamla Kålleredsvägen i södra Mölndal och norra Torrekulla. Några 
block finns i området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, tall och klen ask. Mycket sparsamt 
med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, salix, slån och apel. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 96 se karta 061 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

KARTA 061 86 
Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 53 Ekskog ÄL 3 
 77 Ekskog ÄL 3 
 78 Ädellövblandskog, Triviallövskog med ädel- 
 lövinslag, Hage med ädla lövträd ÄL delar 2 
 79 Hage med ädla lövträd, Triviallövskog ÄL delar 2 
 80 Hage med ädla lövträd ej ÄL 3 
 81 Hage med ädla lövträd ÄL 3 
 82 Triviallövskog med ädellövinslag ej ÄL 2 
 83 Triviallövskog med ädellövinslag, Ekskog ÄL delar 3 
 84 Hage med ädla lövträd ÄL 2 
 85 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 3 
 86 Ekskog ÄL 3 
 87 Ekskog ÄL 3 
 88 Triviallövskog med ädellövinslag ej ÄL 3 
 89 Hage med ädla lövträd ÄL 2 
 90 Ekskog ÄL 3 
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KARTA 061 86 
Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 91 Ekskog ÄL 3 
 92 Ekskog ÄL 2 
 93 Ekskog ÄL 3 
 94 Ekskog, Triviallövskog ÄL delar 1 
 95 Ekskog ÄL 3 
 96 Ekskog ÄL 3 
 97 Ekskog ÄL 3 
 98 Ekskog ÄL 3 
 99 Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag ÄL delar 2 
 100 Ekskog ÄL 3 
 101 Ekskog ÄL 3 
 102 Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag, 
 Triviallövskog ÄL delar 2 
 103 Ekskog ÄL 3 
 104 Ekskog ÄL 3 
 105 Ekskog, Hage med ädla lövträd ÄL 2 
 106 Ekskog ÄL 3 
 107 Ekskog ÄL 3 
 108 Ekskog, Ädellövbarrblandskog ÄL delar 3 
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BESTÅND 53 se karta 061 85 
 
BESTÅND 77 
 
KOORDINATER: 639040/128030 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning i västra Hassungared. Området gränsar till golfbana i öster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med enstaka björk, klen lönn, asp och gran. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, salix, hassel, hallon och nyponros. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp i väster och lågörttyp i öster. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 78 
 
KOORDINATER: 639080/128030 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövblandskog, Triviallövskog med ädellövinslag, 
 Hage med ädla lövträd; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Hassungaredsbäckens ravin och intilliggande hagmark i nordvästra Hassungared. Området 
gränsar bitvis till jordbruksmark. En mindre bilväg går genom området och stora delar betas 
av nöt. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek dominerar öster om vägen. Väster om vägen dominerar 
al och längre västern t dominerar klen till medelgrov, ung ask och klen till grov, ung till 
mogen alm. Väster om vägen står även några grova ekar och en grov björk. I övrigt finns 
enstaka medelgrov lind, klen lönn och asp. Området är något luckigt. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, rönn, druvfläder, björnbär och hallon. Mycket glest. 
 
FÄLTSKIKT: Högört-frisk örttyp och fuktig örttyp. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Alm-askskogar är ovanliga i regionen och har stor betydelse för växter och djur. 
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BESTÅND 79 
 
KOORDINATER: 639100/128060 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Hage med ädla lövträd, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Liten nordsluttning i norra Hassungared. Området gränsar till jordbruksmark i nordväst. En 
mindre bilväg går genom området i söder. Området är till största delen betat av nöt och i 
sydost är en del aspar ringbarkade. Två små bäckar rinner genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek dominerar i söder och klen till medelgrov björk i norr 
med inslag av asp. Enstaka klen till medelgrov lind samt gran finns också. Området är något 
luckigt. Mycket sparsamt till sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, hassel, brakved, salix, apel, körsbär, hallon och nyponros. Mycket glest 
den betade delen. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp och lågört-frisk örttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Laven Arthonia vinosa. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Hagmark med ädla lövträd, vilket har stor betydelse för landskapsbild och för växter 
och djur. 
 
 
(BESTÅND 80) 
 
KOORDINATER: 639140/128130 AREAL: < 0,5 ha. 
 
SKOGSTYP: Hage med ädla lövträd; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet lövskogsområde i nordöstra Hassungared. Området gränsar till jordbruksmark utom i 
sydost. En mindre väg går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk. 
 
BUSKSKIKT: Rönn och brakved. Mycket glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp och frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 81 
 
KOORDINATER: 639140/128150 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordvästsluttning i västra Kättered. Området betas hårt av hästar och gränsar till 
jordbruksmark i söder. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov, mogen ek med starkt inslag av björk och enstaka klen till medelgrov ask och 
medelgrov lind, Området är något luckigt. 
 
BUSKSKIKT: Brakved och hallon. Mycket glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågört-frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
(BESTÅND 82) 
 
KOORDINATER:639170/128160 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog med ädellövinslag; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordvästsluttning i nordvästra Kättered. En kraftledning går genom området och i väster 
rinner en bäck. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov björk med starkt inslag av medelgrov, ung till mogen ek och inslag av al samt 
enstaka klen ask, klen till medelgrov alm och gran. Mycket sparsamt till sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel dominerar hela området. Rönn, apel rundhagtorn och hallon finns 
också. Bitvis tätt. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp och högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Hässleklocka (Campanula latifolia), skogsbingel (Mercurialis perennis) och stinksyska 
(Stachys sylvatica). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Rik flora. 
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BESTÅND 83 
 
KOORDINATER: 639170/128190 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog med ädellövinslag, Ekskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning i nordöstra Kättered. Området gränsar delvis till jordbruksmark i söder. I öster 
rinner en bäck. 
 
TRÄDSKIKT: 
Ung björk och al dominerar i söder med inslag av klen ask och i norr dominerar klen till 
medelgrov, ung ek med inslag av al. Enstaka gran samt klen alm och lönn förekommer också. 
Tämligen rikligt med lågor men sparsamt med torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, hassel och hallon. 
 
FÄLTSKIKT. Högörttyp i söder och lågört-frisk örttyp i norr. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skavfräken (Equisetum hyemale). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 84 
 
KOORDINATER: 639150/128190 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning i östra Kättered. Området gränsar delvis till jordbruksmark och området betas 
av häst. Det går en kraftledning i väster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung lind med inslag av klen till medelgrov ek. Slutenheten är bitvis gles 
och området är något luckigt. 
 
BUSKSKIKT: Salix, rönn och brakved. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Frisk örttyp och lågörttyp. 
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DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Lindbestånd är ovanliga i regionen och betydelse för landskapsbilden. 
 
 
BESTÅND 85 
 
KOORDINATER: 639140/128210 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning i västra Strekered. Området gränsar i norr till jordbruksmark och i söder går en 
kraftledning. Två små ängar finns i öster och området betas av häst. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek i väster och ung björk i öster samt enstaka gran. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, en och hallon. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågört.-frisk örttyp och ristyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987, 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 86 
 
KOORDINATER: 639170/128260 AREAL: ca 9 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning i nordöstra Strekered och västra Hällesåker. I norr ligger en liten äng och i 
nordost går en kraftledning. En bäck finner genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med inslag, bitvis starkt inslag, av björk och väster starkt inslag 
av asp. Enstaka al, gran samt en medelgrov lind. Tämligen rikligt med lågor, torrakor och 
boträd. 
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BUSKSKIKT: Rönn dominerar i öster och i väster står hasselbuskarna tätt. Brakved, hägg 
och hallon förekommer också. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp och högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 87 
 
KOORDINATER: 639170/128300 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lövskogsdungar, omgivna av jordbruksmark, i Gårda utskifte mellan Hällesåker och 
Strekered. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov, ung ek med starkt inslag av asp i sydväst och enstaka björk samt en grov bok 
längst i väster, 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved och salix. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
(BESTÅND 88) 
 
KOORDINATER: 639180/128340 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog med ädellövinslag; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Liten bäckravin väster om Hägnaderna i Hällesåker. Området gränsar till största delen mot 
jordbruksmark. En liten del i sydost är betat. 
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TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung björk med inslag av ung ek och enstaka al. Eken dominerar det 
betade partiet i sydost. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, hägg och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Fuktig örttyp och lågört-frisk örttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 89 
 
KOORDINATER: 639180/128380 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordostsluttning öster om Hägnaderna i östra Hällesåker. Området gränsar till största delen 
mot bebyggelse. En telefonledning går genom området och nordost är marken källpåverkad. 
Hela området utom en liten del i sydväst är betat. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka tall, björk, gran, al, klen lönn och oxel. 
Tall dominerar längst i söder. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, apel, hägg och nyponros. Mycket glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågört-frisk örttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Hagmark som har stor betydelse för växter och djur. 
 
 
BESTÅND 90 
 
KOORDINATER: 639180/128410 AREAL: < 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
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ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet lövskogsparti i östra Hällesåker. 1 nordost rinner en bäck och större delen av området är 
fuktigt. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov, ung till mogen ek med enstaka klen till medelgrov ask, al, björk och gran. Mycket 
sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Salix, hassel, rönn, apel och hallon. Tätt. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 91 
 
KOORDINATER: 639180/128430 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordvästsluttning i nordvästra Tommered. Området gränsar stora delar till jordbruksmark. 
Området är betat i söder och en mindre bäck finns i norr. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, mestadels ung ek med inslag av björk samt enstaka tall, gran, klen till 
medelgrov ask, al och klen lönn. Tallen och granen står i det betade området söder. Mycket 
sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, salix, hassel och hallon. Glest i söder. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp samt lågört-frisk örttyp i norr och söder. 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 92 
 
KOORDINATER: 639180/128450 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
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ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning i norra Tommered. Området gränsar till största delen mot jordbruksmark. I 
öster har området betats och en bäck finns i väster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med inslag (starkt inslag i sydost) av björk och enstaka al (några 
grova), gran, asp, klen till medelgrov alm och lönn samt klen ask. Mycket sparsamt med 
lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel dominerar, fr.a. i väster. Brakved, rönn, hägg och apel finns också. 
Hassel, björk och asp bildar skogsbryn i söder. Bitvis glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Storrams (Polygonatum multiflorum). 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Stor betydelse för landskapsbilden och historiskt intressant miljö. 
 
 
BESTÅND 93 
 
KOORDINATER: 639160/128420 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordvästsluttning i nordöstra Tommered. Området gränsar till jordbruksmark i norr. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, mestadels ung ek med enstaka björk och gran. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, hassel, hallon och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 94 
 
KOORDINATER: 639190/128040 AREAL: ca 20 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Kullen Transhult i södra Knipered. Området gränsar runt om till jordbruksmark och villor. I 
nordväst finns ett sumpmarksområde. I öster finns låga lodytor och block. En kraftledning går 
genom området. Några små ängar ligger i området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med inslag av björk och al. Björken dominerar ett område i väster 
och al dominerar sumpmarken norr därom. Enstaka tall, gran, klen till medelgrov lind, klen 
bok och asp. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En dominerar på höjderna, hassel i norr och öster samt brakved och rönn 
väster. Slån, apel, druvfläder, björnbär, hallon1 kaprifol och nyponros förekommer också. 1 
sydost år det tält med hassel och ung lind men i övrigt är det bitvis glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp med kruståteltyp på höjderna och högörttyp i alsumpmarken samt 
bitvis frisk örttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Desmeknopp (Adoxa moschatellina), gullpudra (Chrysosplenium alternifolium), blåsippa 
(Hepatica nobilis), skogsbingel (Mercurialis perennis) och svampen Daedalea quercina 
(korkmussling). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Relativt stort område med rik flora och stor betydelse för växt- och djurlivet. 
 
 
BESTÅND 95 
 
KOORDINATER: 639210/128110 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Kullen Holmås i sydöstra Knipered. Området gränsar till jordbruksmark utom i norr där ett 
smalt bälte med tät granskog ligger emellan. I nordväst finns några låga lodytor. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, asp, medelgrov lind, gran, tall samt 
medelgrov alm och ask. Sparsamt med lågor och mycket sparsamt med torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, hassel, rönn, salix, slån, apel och björnbär. I öster bildar salix, rönn, asp 
och lind skogsbryn. 
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FÄLTSKIKT: Kruståteltyp på höjden och lågörttyp i övrigt. 
 
FLORA & FAUNA: 
Laven Arthonia vinosa. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 96 (även på karta 061 85) 
 
KOORDINATER: 639250/128000 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydsluttning av Smedberget i västra Knipered. Några sydvända lodytor finns. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med enstaka björk, tall och klen alm. Mycket sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, rönn och hassel. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 97 
 
KOORDINATER: 639360/128060 AREAL: ca 6 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Kulle i östra Knipered. Området gränsar i nordväst till jordbruksmark. I sydväst finns en liten 
bäck. Block och höga sydvända lodytor förekommer också. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen, ung (enstaka medelgrov) ek med inslag av asp och klen (enstaka medelgrov) bok. I 
öster är det starkt inslag av asp och i söder inslag av tall. Enstaka björk, gran samt medelgrov 
alm och ask. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, rönn och salix. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 98 
 
KOORDINATER: 639290/128090 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning av Stora Knipans östra del i östra Knipared. Inom området finns både höga och 
låga sydvända lodytor. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen, ung ek med enstaka björk, gran och tall samt asp och klen till medelgrov alm i öster. 
Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, en, brakved och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 99 
 
KOORDINATER: 639300/128140 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Syd- och östsluttning i östra Knipared. Området gränsar bitvis till jordbruksmark i söder och 
öster. Finnebäcken rinner i öster och en mindre bäck finns väster. Såväl höga som låga lodytor 
förekommer. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov, ung till mogen ek med enstaka medelgrov till grov bok, al, asp, björk, gran samt 
klen till medelgrov alm och ask. Boken finns i väster och norr och almen och asken finns i 
öster. Alen dominerar längs Finnebäcken. Viss föryngring av gran i väster. Sparsamt med 
lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, rönn, brakved, en, hallon, apel och björnbär. Bitvis tätt. Björk bildar 
ett litet skogsbryn i söder. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt högörttyp längs Finnebäcken. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
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KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Området har många småbiotoper, som t ex bäck och lodytor, vilka är betydelsefulla för 
växter och djur. 
 
 
BESTÅND 100 
 
KOORDINATER: 639300/128160 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Syd- och östsluttning i västra Greggered. En mindre äng finns i sydost och i norr är området 
delvis avverkat. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till mogen ek med enstaka björk, asp, tall, klen lönn, klen till medelgrov 
bok och lind. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, hassel, hägg, en, slån och apel. Bitvis glest i söder. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp och lågört-frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 101 
 
KOORDINATER: 639340/128180 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lövskogskulle i västra Greggered. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med enstaka björk, gran, tall, asp, klen lönn, klen och grov bok, 
klen till medelgrov ask och lind. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, hassel, apel och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Krutåtel-lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
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BESTÅND 102 
 
KOORDINATER: 639270/128290 AREAL: ca 13 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag, Triviallövskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Syd- och östsluttningar i nordöstra Hällesåker. Området gränsar i norr och öster delvis till 
jordbruksmark. En kraftledning finns i öster. Två bäckar rinner genom området och vid den 
östra bäcken finns en damm. Låga lodytor, liksom block och hällmarker finns på flera ställen. 
I sydost finns lite ”skräp”. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med enstaka björk, al, asp, gran, tall och klen lönn. Alen domi-
nerar den västra bäckdalen med inslag av björk. Bitvis god föryngring av ek i söder. Mycket 
sparsamt till sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel dominerar längs bäckdalen i norr. I övrigt finns en, brakved, rönn, 
salix, hägg, hallon, kaprifol och nyponros. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp på högre delar och lågört-högörttyp i övrigt. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis) och mossan Nowellia curvifolia (långfliksmossa). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Relativt stort sammanhängande område med stor betydelse för djur och växter samt 
för landskapsbild och rekreation. 
 
 
BESTÅND 103 
 
KOORDINATER:639290/128300 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Syd- och västsluttning i norra Hällesåker. Området gränsar söder och väster till jordbruks-
mark. Låga sydvända lodytor förekommer. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, asp, gran och tall. Mycket sparsamt 
med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved dominerar i öster och hassel i väster. En, rönn och kaprifol finns 
också. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp i väster och ris-kruståteltyp i öster. 
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KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 104 
 
KOORDINATER: 639260/128320 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Västsluttning i norra Hällesåker. I söder finns lite block samt en håla med diverse ”skräp”. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med inslag av gran och enstaka björk, tall och al. Tämligen rikligt 
med lågor och torrakor men sparsamt med boträd. 
 
BUSKSKIKT: En, brakved, rönn, hassel, salix och hallon. Al och björk bildar skogsbryn i 
väster. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp i öster och kruståteltyp i väster. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 105 
 
KOORDINATER: 639260/128350 AREAL: ca 4 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Hage med ädla lövträd; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Dal och sluttningar väster om Börsås i norra Hällesåker. Området gränsar delvis till jord-
bruksmark i söder. En större del av området har tidigare varit betat och är nu en äng med 
spridda träd. En del unga träd på ängen har ringbarkats. Såväl block som lodytor förekommer 
både i öster och väster. En bäck rinner genom dalen. 
 
TRÄDSKIKT; 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, al, klen till medelgrov lönn och ask 
samt asp, gran och tall. De grövsta ekarna står i sydväst. Sparsamt med torrakor och boträd 
och mycket sparsamt med lågor. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, apel, rönn, en, slån, kaprifol, nyponros, hallon och björnbär. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Lågört-frisk örttyp samt bitvis högörttyp vid bäcken. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Hagar är numera en sällsynt naturtyp som är viktig för många växter och djur. 
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BESTÅND 106 
 
KOORDINATER: 639250/128370 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning av södra Börsås i Hällesåker. En hög östvänd lodyta och lite block samt en liten 
bäck finns i området. Området gränsar till hygge i norr. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med enstaka björk, al och gran. Sparsamt till tämligen rikligt med 
lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, rönn, apel, hallon och björnbär. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 107 
 
KOORDINATER: 639260/128410 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Väst- och sydsluttning av Gravås i nordöstra Hällesåker. Några block finns i norr. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, asp, gran, medelgrov alm samt klen 
ask och lönn. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, hassel, en hägg, apel och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp i öster och lågörttyp i väster. 
 
FLORA & FAUNA: 
Mossan Nowellia curvifolia (långfliksmossa>. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 108 (även på karta 061 87) 
 
KOORDINATER: 639250/128480 AREAL: ca 14 ha. 
 



 

 karta 061 86 
 6B 8g Hällesåker 
 
 
SKOGSTYP: Ekskog, Ädellövbarrblandskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Kulle i sydvästra Ranered och västra Roggelid. Området gränsar norr och söder till jordbruks-
mark och i öster ligger en smal åker inom området. Block och hällmarker förekommer ställvis 
och i söder finns både höga och låga lodytor. En kraftledning finns i öster och lite ”skräp” 
ligger i sydost. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek bitvis med inslag av klen till medelgrov bok och gran. På höjder-
na dominerar ung tall med starkt inslag av krattartad ek. Enstaka björk, klen lönn och asp 
finns också. Delvis god föryngring av gran och ek i öster. Sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, rönn, hassel, hägg, kaprifol och hallon. Bitvis glest i söder. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp samt kruståteltyp i söder och öster. 
 
FLORA & FAUNA Skogsbingel (Mercurialis perennis) och mossan Nowellia curvifolia 
(långfliksmossa). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KARTA 061 87 

Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 108 Ekskog, Ädellövbarrblandskog ÄL delar 3 
 109 Ekskog ÄL 3 
 110 Ekskog ÄL 3 
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BESTÅND 108 se karta 061 86 
 
BESTÅND 109 
 
KOORDINATER: 639040/128530 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordostsluttning och skogsdunge i nordöstra Torvmossared. I öster finns en del ”skräp” 
utslängt. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med inslag av gran och asp samt enstaka björk. 
Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, en, rönn och hassel. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 110 
 
KOORDINATER: 639260/128710 AREAL: ca 6 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydsluttning i Skåregärde och Inseros. Området gränsar i söder till jordbruksmark och villor. I 
väster rinner en bäck. Block samt höga och låga lodytor förekommer ställvis. En liten del i 
mitten är röjd och vissa träd är ringbarkade. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka klen lind, björk, asp, klen alm och lönn 
samt gran och tall. Bitvis god föryngring av lind i öster. Mycket sparsamt med lågor, torrakor 
och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, hassel, en, salix, björnbär och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståtel-lågörttyp och bitvis högörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
 
 



 

 
 

KARTA 061 94 
Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 111 Ekskog ÄL 1 
 112 Trivlallövskog med ädellövloslag, Askskog. ÄL delar 3 
 113 Askskog ÄL 2 
 114 Ädellövblandskog ÄL 3 
 115 Askskog ej ÄL 3 
 116 Ekskog ÄL 3 
 117 Askskog, Ekskog, Trivlallövskog med ädellöv- 
 inslag ÄL delar 1 
 118 Ekskog ÄL 3 
 119 Askskog ÄL 3 
 120 Trivlallövskog ej ÄL 2 
 121 Ädellövblandskog ÄL 3 
 122 Ädellövblandskog, Ädellövbarrblandskog. ÄL delar 3 
 123 Park - 2 
 124 Park - 2 
 125 Ekskog ÄL 3 
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KARTA 061 94 
Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 
 126 Ekskog ÄL 3 
 127 Ekskog ÄL 3 
 128 Ädellövbarrblandskog ej ÄL 2 
 129 Bokskog ÄL 1 
 130 Ekskog ÄL 3 
 132 Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag. ÄL delar 3 
 141 Lönnskog ÄL 3 
 146 Ädellövbarrblandskog, Ekskog, Triviallövskog 
  med ädellövinslag ÄL delar 2 
 148 Ekskog ÄL 3 
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BESTÅND 111 
 
KOORDINATER: 639570/127470 AREAL: ca 15 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning runt f.d. Peppareds gård i södra Mölndal. Området gränsar delvis till E6:an i 
öster och en annan stor väg i väster. En större kraftledning samt en cykelbana går genom 
området. En liten äng finns vid gården. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov (enstaka mycket grov), ung till mogen ek med enstaka klen till grov ask, klen 
till medelgrov alm, björk, gran, klen till medelgrov lönn, asp, al och tall. Väster om kraftled-
ningen är eken klenare än i övriga delar. Tämligen rikligt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel dominerar öster om kraftledningen och rönn väster om densamma. 
Brakved, salix, hägg, en, hallon, slån, apel, röda vinbär och krusbär finns också. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt bitvis högörttyp och frisk örttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, Naturminne nr 4, 1925. 
 
SKYDD: 
Hasselbeståndet vid Peppared är skyddat enligt 13 § NVL sedan 1925. 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Storvuxen hassel och mogna ädellövträd är sällsynta och området har stor betydelse 
för växter, djur, landskapsbild och rekreation. 
 
 
BESTÅND 112 
 
KOORDINATER: 639640/127420 AREAL: ca 5 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog med ädellövinslag, Askskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lövskogsområde i Kärra söder om Åbro industriområde. I norr finns block, låga lodytor samt 
en del hällmarker. En mindre väg finns i väster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen björk med starkt inslag av klen till medelgrov lönn. I öster 
dominerar klen till medelgrov ask och al och en liten del strax väster om ask-alskogen domi- 
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neras av medelgrov ek. Enstaka oxel, klen till medelgrov alm och asp. Mycket sparsamt med 
lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn dominerar utom på höjderna där en tar över. I övrigt finns hassel, hägg, 
slån, salix, druvfläder, apel, hallon och björnbär. Tätt i slånbuskagen. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt kruståteltyp på höjden. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 113 
 
KOORDINATER: 639630/127370 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Askskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning söder om Åbro industriområde. Området gränsar i norr delvis till öppen mark. 
Två små bäckar rinner genom området och i öster finns lite block samt i norr en del ”skräp”. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov (enstaka grov), ung till mogen ask med starkt inslag av medelgrov till 
grov gran och inslag av klen till grov alm i norr och klen till grov al i öster. Enstaka björk, 
oxel och klen lönn. Tämligen rikligt med lågor i öster men sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd i övrigt. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, hägg, hassel, berberis, apel, druvfläder, hallon och olvon. 
 
FALTSKIKT: Högörttyp och lågörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Mossan Nowellia curvifolia (långfliksmossa). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Relativt stort område med ask och en del småbiotoper, som t.ex. bäckar och lågor, 
med stor betydelse för djur och växter. 
 
 
BESTÅND 114 
 
KOORDINATER: 639650/127350 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövblandskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Ädellövskogsbestånd sydväst om Åbro industriområde. 
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TRÄDSKIKT: 
Klen, ung lönn med starkt inslag av björk och inslag av klen till medelgrov ask. Enstaka klen 
till medelgrov ek och alm samt gran, oxel och asp. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, hägg, hassel, druvfläder och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp dominerar men med stora variationer mellan ristyp och högörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
(BESTÅND 115) 
 
KOORDINATER: 639650/127340 AREAL: <0,5 ha. 
 
 
SKOGSTYP: Askskog; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet askbestånd i nordsluttningen sydväst om Åbro industriområde. Området gränsar i norr 
mot öppen mark. Det finns en del gamla plåtburkar och glas utslängt i området. En mindre 
väg går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ask med inslag av klen till medelgrov alm och enstaka klen till 
medelgrov ek och lönn samt kastanj och al. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, hägg och druvfläder. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 116 
 
KOORDINATER: 639690/127300 AREAL: ca 6 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Deleberget i nordöstra Balltorp. Området gränsar till öppen mark öster. I öster finns både 
block och låga öst- och nordvända lodytor. I nordost finns ett gammalt stenbrott med branter 
åt norr och öster. Hällmarker finns på höjden. 
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TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med enstaka björk, tall, oxel och klen bok. I nordost bitvis god 
ekföryngring. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn dominerar i lägre delar och en på höjden. Brakved, slån, salix, körsbär, 
kaprifol, hallon, druvfläder och berberis. Kaprifolen växer långt upp på trädstammarna 
nordväst. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt ris-kruståteltyp på höjden. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 117 
 
KOORDINATER: 639680/127110 AREAL: ca 13 ha. 
 
SKOGSTYP: Askskog, Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning väster och söder om Lunnagården i västra Balltorp. Området gränsar i norr till 
jordbruksmark. Fyra bäckar rinner genom området och på ett ställe finns lite trädgårdsavfall 
utslängt. 
 
SKOGSTYP: Askskog; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Litet askbestånd i nordsluttningen sydväst om Åbro industriområde. Området gränsar i norr 
mot öppen mark. Det finns en del gamla plåtburkar och glas utslängt i området. En mindre 
väg går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ask med inslag av klen till medelgrov alm och enstaka klen till 
medelgrov ek och lönn samt kastanj och al. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, hägg och druvfläder. Glest. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 116 
 
KOORDINATER: 639690/127300 AREAL: ca 6 ha. 
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SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Deleberget i nordöstra Balltorp. Området gränsar till öppen mark i öster. I öster finns både 
block och låga öst- och nordvända lodytor. I nordost finns ett gammalt stenbrott med branter 
åt norr och öster. Hällmarker finns på höjden. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med enstaka björk, tall, oxel och klen bok. I nordost bitvis god 
ekföryngring. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn dominerar i lägre delar och en på höjden. Brakved, slån, salix, körsbär, 
kaprifol, hallon, druvfläder och berberis. Kaprifolen växer långt upp på trädstammarna i 
nordväst. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt ris-kruståteltyp på höjden. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 117 
 
KOORDINATER: 639680/127110 AREAL: ca 13 ha. 
 
SKOGSTYP: Askskog, Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning väster och söder om Lunnagården i västra Balltorp. Området gränsar i norr till 
jordbruksmark. Fyra bäckar rinner genom området och på ett ställe finns lite trädgardsavfall 
utslängt. 
 
 
TRÄDSKIKT: 
Området är mycket varierat. I centrala delar dominerar klen till medelgrov ask med starkt 
inslag (bitvis dominans) av klen till medelgrov ek. I väster och öster dominerar medelgrov 
björk med starkt inslag av al i öster och inslag av klen till medelgrov ek väster. Klen till 
medelgrov bok dominerar ett litet område. Enstaka medelgrov rödek, klen lönn, tall, asp och 
pil förekommer också. Trädstora rönnar och körsbär finns i centrala delar. Bitvis god 
föryngring av ask. Mycket sparsamt till sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel och hägg dominerar. Rönn, brakved, salix, körsbär, hallon, druvfläder, 
röda vinbär, björnbär, slån och nyponros finns också. Till stora delar tätt. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp och lågörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum) och skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 



 

 karta 061 94 
 6B 9e Mölndal 
 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stort sammanhängande lövskogsområde med västra Sveriges kanske största askskog. 
Stor betydelse för växter och djur. 
 
 
BESTÅND 118 
 
KOORDINATER: 639740/127130 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Brudberget i nordvästra Balltorp. Området gränsar till jordbruksmark och bebyggelse. I öster 
finns låga lodytor. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med enstaka björk, asp, al samt klen lönn och lind. Mycket spar-
samt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, en, brakved, salix, körsbär, hassel, slån, hallon och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp på höjden i nordost och högörttyp i övrigt. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum) och getrams (Polygonatum odoratum). 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 119 
 
KOORDINATER: 639880/127040 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Askskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydostsluttning av Brattås i sydvästra Anggårdsbergen. Området gränsar till jordbruksmark i 
söder och öster. Några låga lodytor finns i området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov (enstaka grov), ung till mogen ask med starkt inslag av klen till 
medelgrov asp och inslag av klen till medelgrov ek. Enstaka björk, al och gran. Mycket 
sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, kaprifol, brakved och hägg. 
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FÄLTSKIKT: Lågörttyp och högörttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
(BESTÅND 120) 
 
KOORDINATER: 639910/127050 AREAL: ca 7 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Dal öster om Brattås i sydvästra Änggårdsbergen. Området gränsar till jordbruksmark i söder. 
En bäck rinner genom dalen. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till mogen al med inslag av björk i väster och enstaka klen till medelgrov 
ask, alm och ek samt asp, gran och klen lönn. Asken och almen står fr.a. i söder och öster. 
Bitvis god föryngring av ask. Tämligen rikligt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, slån, apel, krusbär, hagtorn, hägg, nyponros, kaprifol, 
druvfläder och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp och högörttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
Sahlin Enar, Skötselplan för naturreservatet Anggårdsbergen, 1979. 
 
SKYDD: 
Delar av området ligger inom Änggårdsbergens naturreservat, 7 § NVL, och är av riksintresse 
för naturvård (NO.23) och för friluftsliv (FO.15). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Relativt stort sammanhängande alsumpskogsområde med stor betydelse för växter och 
djur samt för friluftslivet. 
 
 
BESTÅND 121 
 
KOORDINATER: 639850/127120 AREAL: ca 1 ha. 
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SKOGSTYP: Ädellövblandskog; ÄL. 
 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lövskogsområde vid en f.d.gård nordost om Eklanda i södra Änggårdsbergen. Området 
gränsar till jordbruksmark i söder 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung alm och lönn (en grov) med inslag av björk och enstaka klen ask, 
klen till medelgrov ek samt al och tall. God föryngring av ask i norr. Mycket sparsamt med 
lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, slån, brakved, hägg, hagtorn, syren, björnbär och häggmispel. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp och bitvis frisk örttyp. 
 
FLORA & FAUNA: Getrams (Polygonatum odoratum). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplaner-
ingen inom Göteborgsregionen, 1987. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 122 
 
KOORDINATER: 639860/127160 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövblandskog, Ädellövbarrblandskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning av Fässbergsåsen i södra Änggårdsbergen. Området gränsar till jordbruksmark i 
väster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ask och alm och klen till medelgrov, ung till mogen gran med väx-
lande dominans. Enstaka klen till medelgrov ek, al, björk, tall, körsbär och oxel. Bitvis god 
föryngring av ask. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, druvfläder, hagtorn, slån, kaprifol och hallon. Tätt i norr och 
även bitvis i söder p g a askföryngring. 
 
FÄLTSKIKT: Saknas i norr. Lågörttyp och högörttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
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KLASSIFICERING 3. 
 
 
(BESTÅND 123) 
 
KOORDINATER: 639850/127340 AREAL: ca2ha. 
 
SKOGSTYP: Park. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Åbybergsparken söder om Fässbergs kyrka i Mölndal. Området innefattar två små ängar. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek bitvis med inslag av klen till grov bok. Enstaka björk, 
klen ask och lönn samt gran. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, hägg, salix, druvfläder, kaprifol, apel och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp, lågörttyp och frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Välbesökt rekreationsområde. 
 
 
(BESTÅND 124) 
 
KOORDINATER: 639870/127350 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Park. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Park runt Fässbergs kyrka i Mölndal. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov till grov parklind med starkt inslag av medelgrov ek och enstaka gråal, ask, alm, 
lönn, lärk, björk, oxel, rönn och gran (Picea sp. och Abies sp.). 
 
BUSKSKIKT: Syren, gullregn, Cotoneaster sp., Lonicera sp. m.fl. planterade buskar. 
 
FÄLTSKIKT: Frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Rekreationsområde. 
 
 
BESTÅND 125 
 
KOORDINATER: 639890/127450 AREAL: ca 1 ha. 
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SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning av Störtfjället i östra Mölndal. Lite hällmark finns i söder. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med starkt inslag av klen till medelgrov björk och enstaka klen 
till medelgrov lönn, tall, asp, medelgrov alm och oxel. Mycket sparsamt med lågor, torrakor 
och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, salix, och druvfläder. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 126 
 
KOORDINATER: 639950/127430 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Kulle och västsluttning öster om järnvägen i södra Lackarebäck. Området gränsar i stora delar 
till järnväg eller bilväg. I nordost finns block och låga lodytor och på höjden finns hällmarker. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov (en mycket grov), ung till mogen ek med starkt inslag av medelgrov till mycket 
grov björk (fr.a. i öster) och enstaka klen till grov bok, klen lönn och ask samt asp. På höjden 
finns ekar med krattkaraktär. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, salix, en och hagtorn. 
 
FÄLTSKIKT: Kruståteltyp och lågört-högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Vildbalsamin (Impatiens noli-tangere). 
 
KLASSIFICERING 3 
 
 
BESTÅND 127 
 
KOORDINATER: 639950/127410 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 



 

 karta 061 94 
 6B 9e Mölndal 
 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Kulle väster om järnvägen i sydvästra Lackarebäck. Området innefattar ett fornminnesmärkt 
gravfält. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov till grov (enstaka klen), ung till mogen ek med enstaka klen till medelgrov bok och 
alm, klen lönn samt al. Trädskiktet är något luckigt. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, hägg, druvfläder, hallon och björnbär. Glest, men bitvis tätt med 
hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp och frisk örttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Vildbalsamin (Impatiens noli-tangere), rödblära (Melandrium rubrum) och getrams 
(Polygonatum odoratum). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
(BESTÅND 128) 
 
KOORDINATER: 639980/127470 AREAL: ca 5 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövbarrblandskog; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Kulle med väst- och nordsluttning i Lackarebäck. Området gränsar i sydost till en bokskog 
(bestånd 129). En del låga lodytor samt block finns. En mindre väg går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov till grov, mogen tall med starkt inslag av klen till medelgrov bok och ek och inslag 
av medelgrov till mycket grov gran. Enstaka björk och klen lönn. Mycket sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, salix, hassel, hägg, kaprifol, druvfläder och hallon. Bitvis glest. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp och lågörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum). 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
VBB, Lackarebäcksleden, Utformning*Konsekvensbeskrivning*Nytta, 1987 (upplaga 2). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Tillsammans med bestånd 129 stor betydelse för rekreation och landskapsbild. 



 

 karta 061 94 
 6B 9e Mölndal 
 
 
BESTÅND 129 (även på karta 071 04) 
 
KOORDINATER: 39980/127450 AREAL: ca 11 ha. 
 
SKOGSTYP Bokskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lackarebäckens dalgång och intilliggande lövskogsområde. Området gränsar till industri i 
nordväst och sydväst och till ett ålderdomshem i söder samt öster till en tallbokskog (bestånd 
128). Några mindre vägar samt en järnväg går genom området. Längst västerut finns en park 
med grusgångar. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till mycket grov, ung till mogen bok bitvis med starkt inslag av medelgrov till mycket 
grov ek. Enstaka klen till medelgrov lönn, klen alm och ask samt tall, björk och al. Väster om 
järnvägen finns även medelgrov till mycket grov alm och grov ask. Mycket sparsamt till 
sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, hassel, brakved, hagtorn, hallon och olvon samt i väster gullregn. Glest 
eller saknas. 
 
FÄLTSKIKT: Saknas bitvis. Lågörttyp och högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA Rödblära (Melandrium rubrum). 
 
DOKUMENTATION Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
VBB, Lackarebäcksleden, Utformning*Konsekvensbeskrivning* Nytta, 1987 (upplaga 2). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Ovanlig skogstyp och relativt många grova träd som är viktiga för många växter och 
djur. Stor betydelse för landskapsbild och rekreation. 
 
 
BESTÅND 130 
 
KOORDINATER: 639960/127290 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydsluttning av Sagfjäll i norra Mölndal. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek med starkt inslag av tall i öster samt dominans av klen ask i 
väster. Enstaka gran, lärk, körsbär samt klen lönn och alm. Mycket sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, hagtorn, syren, slån, kaprifol, nyponros och snöbär.  



 

 karta 061 94 
 6B 9e Mölndal 
 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp och högörttyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
 
KLASSIFICERING 3 
 
 
BESTÅND 132 se karta 061 95 
 
BESTÅND 141 se karta 061 95 
 
BESTÅND 146 se karta 071 04 
 
BESTÅND 148 se karta 071 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KARTA 061 95 

Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 75 Ekskog ÄL 3 
 131 Ekskog ÄL 3 
 132 Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag ÄL delar 3 
 133 Triviallövskog med ädellövinslag ej ÄL 3 
 134 Ekskog ÄL 3 
 135 Ekskog ÄL 1 
 136 Park - 2 
 137 Bokskog, Ekskog ÄL 1 
 138 Askskog ÄL 1 
 139 Ädellövbarrblandskog ej ÄL 3 
 140 Ädellövblandskog ÄL 2 
 141 Lönnskog ÄL 3 
 142 Ekskog ÄL 3 
 143 Ädellövblandskog, Ekskog, Ädellövbarrblandskog ÄL delar 3 
 144 Triviallövskog med ädellövinslag Ej ÄL 3 
 



 

 karta 061 95 
 6B 9f Råda 
 
 
BESTÅND 75 se karta 061 85 
 
BESTÅND 131 
 
KOORDINATER: 639570/127840 AREAL: ca 8 ha (delvis i Härryda 
 kommun) 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydsluttning nordväst om Hålsjön i östra Mölndal. Området ligger delvis i Härryda kommun 
(se även Naturinventeringar i Göteborgs och Bohus län 1986:3). Området gränsar i öster till 
Hålsjön. Låga sydvända lodytor finns i öster och en bäck sydväst. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med inslag av al i söder och öster samt enstaka björk, 
gran och tall. Bitvis god föryngring av ek. Sparsamt till tämligen rikligt med lågor, torrakor 
och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en, hassel, apel och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp samt lågörttyp i sydväst. 
 
DOKUMENTATION: 
Envall Katrina, Inventering av ädellövskog, Härryda kommun, Naturinventeringar i Göte-
borgs och Bohus län 1986:3 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
 
KLASSIFICERING 3 
 
 
BESTÅND 132 (även på karta 061 94) 
 
KOORDINATER: 639660/127510 AREAL: ca 3 ha. 
 
SKOGSTYP:  Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Öst- och nordostsluttning i sydvästra Rävekärr. Det finns en grävd damm i området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med starkt inslag (bitvis dominans) av asp och björk 
samt inslag av klen till medelgrov ask i väster. Enstaka tall, gran, klen lönn och bok samt 
oxel. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, hassel, körsbär, salix och krusbär. Tätt i väster. 
 



 

 karta 061 95 
 6B 9f Råda 
 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp. 
 
KLASSIFICERING 3 
 
 
(BESTÅND 133) 
 
KOORDINATER: 639690/127530 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog med ädellövinslag; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Alebäckens ravin söder om Hulelyckan i östra Mölndal 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ask och al med inslag av medelgrov ek i söder samt enstaka björk 
och gran. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, hallon, körsbär, röda vinbär och björnbär. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp och högört-frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 3 
 
 
BESTÅND 134 
 
KOORDINATER: 639780/127700 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING 
Sydsluttning väster om Pixbo. Området fortsätter österut in Härryda kommun (se Natur-
inventeringar i Göteborgs och Bohus lån 1986:3). 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med enstaka björk, al, klen lönn och gran. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, hassel, björnbär och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp. 
 
DOKUMENTATION: 
Envall Katrina, Inventering av ädellövskog, Härryda kommun, Naturinventeringar i 
Göteborgs och Bohus län 1986:3 
 
KLASSIFICERING 3 
 



 

 karta 061 95 
 6B 9f Råda 
 
 
BESTÅND 135 
 
KOORDINATER: 639880/127660 AREAL: ca 81 ha. 
 
SKOGSTYP Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Stort ekskogsområde runt Gunnebo slott. Området gränsar till Stensjön i väster och Rådasjön i 
norr. En bilväg går delvis genom området i norr och en järnväg söder. Söder om järnvägen 
finns en motionsanläggning med elljusspår. Hällmarker finns liksom block och lodytor på ett 
flertal ställen men är vanligast i norr och öster. En kraftledning finns i söder. I nordväst och 
nordost finns ängar och i söder rinner två bäckar. Området delas i två delar av ett parti med 
ung björk söder om vågen. I det norra området finns några jättegrytor. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov (enstaka grov till mycket grov), ung till mogen ek bitvis med inslag eller 
starkt inslag av tall och enstaka klen till medelgrov lönn (inslag i nordväst), al, klen till grov 
lind, björk, klen till grov bok, klen till medelgrov alm och ask samt asp, gran, oxel, lärk och 
körsbär. Al dominerar små partier intill Stensjön. God föryngring av ek norr och av lind 
väster om slottet. Bitvis tämligen rikligt med boträd men i övrigt sparsamt med lagor, torrakor 
och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn och brakved dominerar men även hassel dominerar bitvis. I övrigt finns 
salix, hägg, körsbär, apel, en, druvfläder, hallon, kaprifol, hagtorn, häggmispel, slån, krusbär, 
björnbär, nyponros och Spirea sp. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp dominerar men även lågörttyp, högörttyp och frisk örttyp 
forekonimer. 
 
FLORA & FAUNA: 
Smånunneört (Corydalis intermedia), vildbalsamin (Impatiens noli-tangere), skogsbingel 
(Mercurialis perennis), storrams (Polygonatum multiflorum), lungört (Pulmonaria officinalis), 
stinksyska (Stachys sylvatica), lundarv (Stellaria nemorum), mossan Nowellia curvifolia 
(långfliksmossa) och svampen Daedalea quercina (korkmussling). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen, 1987. 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, naturminne nr 39, 1946. 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
Mölndals naturvårdsförening, utkast till ”Gunneboområdet - inventering och skötselplan” 
(beräknas vara färdigt dec 1989) 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Stort sammanhängande lövskogsområde som tillsammans med bestånd 136-138 bitvis 
har en rik flora och stor betydelse för växter och djur. Området är också ett mycket välbesökt 
rekreationsområde. 
 



 

 karta 061 95 
 6B 9f Råda 
 
 
(BESTÅND 136) 
 
KOORDINATER: 639850/127640 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Park. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Liten park söder om Gunnebo slott. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov till grov, mogen ek med inslag av grov till mycket grov bok och enstaka klen till 
medelgrov ask, medelgrov lönn, klen lind och hästkastanj. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, syren, gullregn och hallon. Mycket glest. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp och frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 2 Motiv: Stor betydelse för landskapsbild och rekreation (se bestånd 
135). 
 
 
BESTÅND 137 
 
KOORDINATER: 639860/127660 AREAL: ca 5 ha. 
 
SKOGSTYP: Bokskog, Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Två kullar sydost om Gunnebo slott. En mindre väg går genom området. Låga nordvända 
lodytor förekommer. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till mogen bok med inslag av klen till medelgrov, ung till mogen ek. Eken 
dominerar i söder och i väster är det starkt inslag av klen till medelgrov ask. Enstaka klen till 
grov alm, klen till medelgrov lönn, klen lind och hästkastanj. Mycket sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, hassel, brakved, salix, apel, häggmispel och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståtel-lågörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis). 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Ovanlig skogstyp och stor betydelse som rekreationsområde (se bestånd 135). 
 
 



 

 karta 061 95 
 6B 9f Råda 
 
 
BESTÅND 138 
 
KOORDINATER: 639880/127670 AREAL: ca 7 ha. 
 
SKOGSTYP: Askskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordsluttning och fuktiga partier öster om Gunnebo slott. En kraftledning samt en mindre väg 
går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, mestadels ung ask med starkt inslag av medelgrov al och inslag av grov 
björk och klen till medelgrov alm. Enstaka medelgrov till mycket grov ek, körsbär och gran. 
Björken dominerar i nordväst. Mycket sparsamt till sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Hassel, brakved, rönn, hägg, kaprifol och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Skogsbingel (Mercurialis perennis), lundarv (Stellaria nemorum) och laven Arthonia vinosa. 
 
KLASSIFICERING 1. 
Motiv: Ovanlig skogstyp med stor betydelse för växter och djur samt som rekreationsområde 
(se bestånd 135). 
 
(BESTÅND 139) 
 
KOORDINATER: 639850/127510 AREAL: <0,5 ha. 
 
SKOGSTYP Ädellövbarrblandskog; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Nordostsluttning söder om Grevedämmet i östra Mölndal. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov gran och klen till medelgrov, ung till mogen bok dominerar med inslag av tall och 
enstaka klen lönn och alm, klen till medelgrov ask, björk, asp och al. Sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, körsbär och salix. Bitvis glest. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp och lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3 
 
 
 



 

 karta 061 95 
 6B 9f Råda 
 
 
BESTÅND 140 
 
KOORDINATER: 639860/127540 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövblandskog. ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydsluttning norr om Mölndalsåns utlopp från Stensjön. Området gränsar till gångväg och 
öppen mark i söder. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov, ung alm med starkt inslag av klen lönn och enstaka klen till medelgrov ek, björk, 
klen bok och ask, asp, hästkastanj, tall och svarttall. God föryngring av lönn. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, salix, syren och hallon. Bitvis tätt p.g.a. lönnföryngring annars glest. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp (dominerat av lundgröe (Poa nemoralis)). 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Ovanlig skogstyp. 
 
 
BESTÅND 141 (även på karta 061 94) 
 
KOORDINATER: 639880/127510 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Lönnskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lövskogsområde vid Grevedämmet i östra Mölndal. Området gränsar i söder till Mölndalsån 
och i övrigt till bebyggelse. 
 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung lönn och sykomorlönn med starkt inslag av klen till medelgrov al 
och enstaka medelgrov alm, klen ask, gran, björk, tall och klen bok. God föryngring av lönn 
och sykomorlönn. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, druvfläder, röda vinbär, plymspirea och hallon. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum). 
 
DOKUMENTATION: 
Mölndals kommun, Kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 



 

 karta 061 95 
 6B 9f Råda 
 
 
KLASSIFICERING 3 
 
 
BESTÅND 142 
 
KOORDINATER: 639990/127510 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydvästsluttning i Lackarebäck. Området gränsar i nordost till en större kraftledning. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov, ung till mogen ek med starkt inslag av medelgrov till grov björk och enstaka tall, 
asp och medelgrov bok. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved och druvfläder. Tätt i norr. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp och lågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3 
 
 
BESTÅND 143 
 
KOORDINATER: 639980/127560 AREAL: ca 4 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövblandskog, Ekskog, Ädellövbarrblandskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Syd- och östsluttning norr om Stensjön. I söder finns låga lodytor och en kraftledning går 
genom området. Bohusleden går i öster. 
 
TRÄDSKIKT: 
I söder dominerar klen till medelgrov, ung lönn med inslag av björk och klen ask. I sydost 
dominerar klen till medelgrov, ung till mogen ek och längre norrut blir det allt starkare inslag 
av tall och så småningom dominerar tallen. Enstaka gran, klen till medelgrov bok, björk, klen 
lind och lönn samt asp och al. God föryngring av ask och lönn i sydväst. Mycket sparsamt 
med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, hägg, hassel, apel, gullregn och olvon. 
 
FÄLTSKIKT: Lågörttyp samt högörttyp i söder och ristyp i norr. 
 
FLORA & FAUNA: 
Mossan Nowellia curvifolia (långfliksmossa). 
 
KLASSIFICERING 3. 



 

 karta 061 95 
 6B 9f Råda 
 
 
(BESTÅND 144) 
 
KOORDINATER: 639990/126810 AREAL: ca 1 ha. 
 
SKOGSTYP: Triviallövskog med ädellövinslag; Ej ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Lövskogsdunge i kanten av villaområdet nordväst om Rådasjön. Området gränsar till 
Rådasjön i öster och betesmark i norr och väster. En del mindre block finns i väster. 
 
TRÄDSKIKT: 
Medelgrov till grov, ung till mogen björk samdominerar med klen till medelgrov, ung ask. 
Enstaka medelgrov al och klen alm. Mycket sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, hägg, slån, nyponros och hallon. Bitvis glest. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp och Iågörttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KARTA 061 96 

Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 145 Ädellövbarrblandskog ÄL delar 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 karta 061 96 
 6B 9g Mölnlycke 
 
 
BESTÅND 145 
 
KOORDINATER: 639630/128050 AREAL: ca 5 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövbarrblandskog; ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttningar nordväst om Finnsjön. En kraftledning går genom området i norr. I norr finns 
också några block och låga lodytor. En välanvänd gångväg går genom området. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung ek och medelgrov tall med enstaka björk, gran och asp. Sparsamt till 
tämligen rikligt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Brakved, rönn, en och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Ristyp. 
 
KLASSIFICERING 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KARTA 071 04 

Bestånd Skogstyp Lagskydd Klass 
 129 Bokskog ÄL 1 

146 Ädellövbarrblandskog, Ekskog, Triviallövskog 
med ädellövinslag ÄL delar 2 

 147 Askskog ÄL 3 
 148 Ekskog ÄL 3 
149 Bokskog Äl 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 karta 07104 
 7B 0e Göteborg 
 
 
BESTÅND 129 se karta 06194 
 
BESTÅND 146 (även på karta 061 94) 
 
KOORDINATER: 640000/127340 AREAL: ca 6 ha. 
 
SKOGSTYP: Ädellövbarrblandskog, Ekskog, Triviallövskog med ädellövinslag; 
 ÄL delar. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning av Toltorpsberget i norra Mölndal. Området gränsar till industrier i öster och väg 
i sydost. En kraftledning finns i nordväst och lite längre söderut finns en del block. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till medelgrov, ung till mogen ek med starkt inslag (bitvis dominans) av medelgrov till 
grov tall i söder och bitvis inslag av klen till medelgrov bok. I nordväst dominerar klen till 
medelgrov al med starkt inslag av klen till medelgrov ask. I öster står medelgrov till grov 
parklind. I övrigt finns enstaka gran, björk, asp, klen lönn, medelgrov till grov lärk och oxel. 
God föryngring av ask i väster. Sparsamt med lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, nyponros, slån, hallon och olvon. 
 
FÄLTSKIKT: Ris-kruståteltyp i söder och högörttyp i nordväst samt lågörttyp i övrigt. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum). 
 
DOKUMENTATION: 
Göteborgsregionens kommunalförbund, MÖLNDAL, Remissomgång för naturvårdsplane-
ringen inom Göteborgsregionen,1987. 
Mölndals kommun, kulturminnesvårdsprogram, 1988. 
 
KLASSIFICERING 2. 
Motiv: Stor betydelse som närrekreationsområde och för landskapsbilden 
 
 
BESTÅND 147 
 
KOORDINATER: 640040/127330 AREAL: ca 2 ha. 
 
SKOGSTYP: Askskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Östsluttning nordost om Krokslättsskolan i norra Mölndal. Området innefattar några mindre 
ängar. Norr om området finns klen, ung ask som i många fall är halvdöd. 
 
 
 



 

 karta 07104 
 7B 0e Göteborg 
 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till mogen ask med starkt inslag av klen till grov alm i norr och enstaka 
medelgrov till mycket grov al, björk, klen till medelgrov lönn och oxel. Mycket sparsamt med 
lågor, torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, slån, hägg, snöbär och nyponros. Bitvis glest. 
 
FÄLTSKIKT: Högörttyp och frisk örttyp. 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 148 (även på karta 061 94> 
 
KOORDINATER: 640010/127420 AREAL: ca 5 ha. 
 
SKOGSTYP: Ekskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Sydvästsluttning av Lackarebäcksfjället. Området gränsar söder till en bokskog (bestånd 129). 
I väster går en järnväg och i den branta sluttningen finns ställvis block. 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till mogen ek med inslag av klen till grov bok och enstaka medelgrov till 
grov björk (starkt inslag i norr), tall, oxel och körsbär. Sparsamt med lågor, torrakor och 
boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, hassel, en, björnbär och kaprifol. 
 
FÄLTSKIKT: Saknas bitvis i söder. Lågörttyp och ristyp. 
 
FLORA & FAUNA: 
Rödblära (Melandrium rubrum) och getrams (Polygonatum odoratum). 
 
KLASSIFICERING 3. 
 
 
BESTÅND 149 
 
KOORDINATER: 640040/127460 AREAL: ca 4 ha. 
 
SKOGSTYP: Bokskog; ÄL. 
 
ALLMÄN BESKRIVNING: 
Schweizerdalen öster om Lackarebäcksfjället. Lackarebäcken finner genom området och i 
nordost finns lite block. En mindre väg går genom området. 
 
 



 

 karta 07104 
 7B 0e Göteborg 
 
 
TRÄDSKIKT: 
Klen till grov, ung till mogen bok med inslag av klen till grov ek och enstaka medelgrov till 
grov tall, medelgrov till mycket grov björk, klen till grov alm, grov till mycket grov lärk, 
mycket grov gran, grov al, körsbär, klen lönn och lind samt asp. Mycket sparsamt med lågor, 
torrakor och boträd. 
 
BUSKSKIKT: Rönn, brakved, hassel, björnbär, druvfläder, hallon och kaprifol. Bitvis glest 
men tätt i nordost. 
 
FÄLTSKIKT: Saknas bitvis. Lågörttyp och högörttyp samt ristyp i nordost, 
 
DOKUMENTATION: 
VBB, Lackarebäcksleden, Utformning* Konsekvensbeskrivning*Nytta, 1987 (upplaga 2). 
 
KLASSIFICERING 2 Motiv: Ovanlig skogstyp med stort värde som rekreationsområde, för 
landskapsbilden och för växter och djur (se även bestånd 129). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 BILAGA I 1 (2) 
 
EK karta nr: Bestånd nr: Övr: 
Landskapsbild: 
Topografi: 
Geologi: 
 
Form: mkt dålig/ dålig/ bra/ mkt bra 
 
Skogstyp: ÄL / delv ÄL / ej ÄL 
 
 Almskog Askskog Bokskog Ekskog Lindskog 
 Älövblandskog Trivlöv m älövinslag Alövbarrblandskog 
 Triviallövskog Hage m ädellöv Hage m ädellövinslag 
 
Skogsbeståndets ålder: ung / mogen / gammal 
Slutenhet: tät / normal / gles 
Luckighet: likformig / ngt luckig / mkt luckig 
 
Trädskikt: Alm Ask Bok Ek Lind Lönn Asp Björk Al Gran Tall 
 
 
Alm klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Ask klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Bok klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Ek klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Lind klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Lönn klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Al klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Asp klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Björk klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Gran klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 



 

 BILAGA I 2 (2) 
 
 
Tall klena/ medel/ grova/ mkt grova unga/ mogna/ gamla 
 enstaka/ inslag/ starkt inslag/ dominant 
 
Övrigt: 
 
Föryngring: 
 
Buskskikt: En Brakved Hassel Hägg Rosa Rönn Slån 
 
 Övriga: 
 
Slutenhet: tät / normal / gles 
 
Fältskiktstyp: ris / kruståtel / lågört / högört / torr, frisk, fuktig örttyp 
 
 
 
Flora & Fauna av särskilt intresse: 
 
 
 
 
Nischförekomster: 
vattendrag/ vattenfall/ källa/ källpåverkad mark/ strand 
skogsbryn 
blockrikedom 
branta bergväggar syd/ nord höga/ låga 
skalgrus 
träd m bohål enstaka/ tiotal/ många 
lågor enstaka/ tiotal / många klena / grova yngre / äldre 
torrakor enstaka/ tiotal / många klena / grova yngre / äldre 
 
Påverkan: stubbar utslängt skräp (”soptipp”) 
 delvis avverkat jordbruks-/ trädgårdsavfall 
 röjt mkt hällmarker 
 gallrat vägar 
 barrplantering kraftledningar o dyl 
 barrträdsinslag grävda diken/ dräneringar 
 bete (nöt, får, häst) bebyggelse 
 innesluter odlad åker/ äng 
 
Betydelse för: - landskapsbild 

- friluftsliv rekr omr/ motionsspår/ vandringsleder 
 
Bedömning: 
 
Klassificering: 1 2 3 
 
 



 

ARTLISTA KÄRLVÄXTER 
 
Nomenklaturen följer Lid J. Norsk og Svensk flora, 1979. 
 
Actaea spicata (trolldruva) Hedera helix (murgröna) 
Adoxa moschatellina (desmeknopp) Hepatica nobilis (blåsippa) 
Allium ursinum (ramslök) Hieracium sylvatica-typ 
Anemone ranunculoides (gulsippa) Hypericum hirsutum (luden johannesört) 
Arctium vulgare (lundkardborre) H. montanum (berg-johannesört) 
Astragalus glycyphyllos (sötvedel)  
 Impatiens noli-tangere (vildbalsamin) 
Blechnum spicant (kambräken) Inula salicina (krissla) 
Botrychium matricariifolium (rut-låsbräken) 
Brachypodium sylvaticum (lundskafting) Lamium galeobdolon (gulplister) 
Bromus benekeni (strävlosta) Lathrea squmarina (vätteros) 
 Lathyrus niger (vippärt) 
Campanula cervicaria (skogsklocka) L. vernus (vårärt) 
C. latifolia (hässleklocka) Listera ovata (tvåblad) 
C. trachelium (nässelklocka) Lonicera periclymenum (kaprifol) 
Cardamine flexuosa (skogsbräsma) L. xylosteum (skogstry) 
C. impatiens (lundbräsma) Luzula luzuloides (vitfryle) 
Carex flacca (slankstarr)  
C. flava (knagglestarr) Matteuccia struthiopteris (strutbräken) 
C. remota (skärmstarr) Melanpyrum cristatum (korskovall) 
C. sylvatica (skogsstarr) Melandrium rubrum (rödblära) 
Circaea alpina (dvärghäxört) Melica uniflora (lundslok) 
C. intermedia (mellanhäxört) Mercurialis perennis (skogsbingel) 
C. lutetiana (storhäxört) Milium effusum (hässlebrodd) 
Cornus sanguinea (skogskornell) Moneses uniflora (ögonpyrola) 
Corydlis intermedia (smånunneört) 
C. pumila (sloknunneört) Neottia nidus-avis (nästrot) 
Cotoneaster integerrimus (oxbär) Origanum vulgare (kungsmynta) 
C. niger (svart-oxbär) 
Crepis paludosa (kärrfibbla) Poa chaixii (parkgröe) 
 P. remota (storgröe) 
Dactylis aschersoniana (ljusgrön hundäxing) Polygonatum multiflorum (storrams) 
Daphne mezereum (tibast) P. veryicillatum (kransrams) 
Dentaria bulbifera (tandrot) Polystichum aculeatum (uddbräken) 
 Pulmonaria officinalis (lungört) 
Epipactis helleborine (skogsknipprot) Pyrola media (klockpyrola) 
Equisetum hyemale (skavfräken)  
E. variegatum (smalfräken) Rhamnus catharticus (getapel) 
 Roegneria canina (lundelm) 
Festuca altissima (skogssvingel) Rumex sanguineus (skogsskräppa) 
F. gigantea (långsvingel)  
 Sanicula europaea (sårläka) 
Gagea minima (dvärgvårlök) Satureja vulgaris (bergmynta) 
G. spathacea (lundvårlök) Sorbus hybrida (finnoxel) 
Galium odoratum (myska) S. obtusifolia (norskoxel) Fries H, 1971. 
Geranium lucidum (glansnäva) S. rupicola (vitoxel) 
 Stachys sylvatica (stinksyska) 
 Stellaria holostea (buskstjärnblomma) 



 

S. nemorum (lundarv) 
 
Taxus baccata (idegran) 
Tilia platyphyllos (bohuslind) 
 
Vicia cassubica (backvicker) 
V. sylvatica (skogsvicker) 
Viola hirta (buskviol) 
V. mirabilis (underviol) 
V. reichenbachiana (lundviol) 


