
 

2015-03-02 

LERUMS KOMMUN 

NATURVÄRDESINVENTERING 
LÄNGS SÄVEÅN GENOM 
CENTRALA LERUM  
 
 

 

 

   

 
 





 

 

2015-03-02 

LERUMS KOMMUN 

NATURVÄRDESINVENTERING 
LÄNGS SÄVEÅN GENOM 
CENTRALA LERUM 
 

  

 ADRESS COWI AB 

Skärgårdsgatan 1 

Box 12076 

402 41 Göteborg 

 

 TEL 010 850 10 00 

 FAX 010 850 10 10 

 WWW cowi.se 

PROJEKTNR. A053123 

DOKUMENTNR.  

VERSION 2.2 

UTGIVNINGSDATUM 2015-03-02 

UTARBETAD Erik Heyman  

GRANSKAD Ullacarin Lundgren och Maria Magnusson 

GODKÄND  





  
NATURVÄRDESINVENTERING SÄVEÅN GENOM CENTRALA LERUM 

 

5 

INNEHÅLL 

1 Sammanfattning 7 

2 Bakgrund och syfte 8 

3 Metodik 9 

4 Resultat 11 

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 11 

4.2 Inventerade delområden 12 

5 Sammanfattning av limnologiska inventeringar 68 

5.1 Anpassad biotopkartering 68 

5.2 Vattenväxter 68 

5.3 Bottenfauna 68 

6 Samlad bedömning 70 

7 Referenser 71 

8 Bilagor 72 

Bilaga 1. Kartor naturvärdesinventering 72 

Bilaga 2. Tabell med skyddsvärda träd 72 

Bilaga 3. Rapport anpassad biotopkartering 72 

Bilaga 4. Rapport makrofytinventering 72 

Bilaga 5. Rapport bottenfaunainventering 72 

 





  
NATURVÄRDESINVENTERING SÄVEÅN GENOM CENTRALA LERUM 

 

7 

1 Sammanfattning 

Denna naturvärdesinventering på fältnivå har tagits fram på uppdrag av Lerums 

kommun inom uppdraget ”Naturvärdesbedömning – Säveån centrala Lerum”. 

Uppdragets syfte var att inventera och beskriva naturvärden för både vatten- och 

landmiljö med omgivande ravinslänter på ett avstånd av 15 meter från Säveån, 

längs en cirka 3 km lång sträcka genom centrala Lerum. Föreliggande rapport be-

skriver resultatet från naturvärdesinventeringen av landmiljöer. Dessutom ges en 

sammanfattning av de tre limnologiska inventeringar som genomförts inom upp-

draget: anpassad biotopkartering, makrofytinventering och bottenfaunainventering. 

De limnologiska inventeringarna redovisas detaljerat i separata rapporter (bilagor 

till denna rapport). 

Naturvärdesinventeringen av landmiljöer visade att de högsta naturvärden inom 

utredningsområdet utgjordes av strandnära skog med äldre lövträd, flerskiktad ve-

getation och rikligt med död ved. De tre objekten med antingen klass 2 (högt na-

turvärde) eller klass 3 (påtagligt naturvärde) som identifierades, var alla belägna i 

den östra delen av inventeringsområdet, i relativt svårtillgängliga områden med 

begränsad mänsklig påverkan. Naturvärdesintressanta lövträd förekommer relativt 

frekvent inom utredningsområdet. När åtgärder utförs för att förstärka eller anlägga 

erosionsskydd längs ån bör särskild vikt läggas vid att bevara äldre träd, träd som 

hänger över ån, hålträd och högstubbar. Vid anläggande av erosionsskydd bör det 

eftersträvas att välja sådana skydd som i största möjliga utsträckning skonar befint-

lig träd- och buskvegetation och gynnar etablering av växtlighet i strandkanten. 

De limnologiska inventeringarna visar på att vattendraget har en hög ekologisk sta-

tus och erbjuder goda livsbetingelser för bottenlevande djur, samt erbjuder goda 

förhållanden för lax och öring. Vattnets strömhastighet gör att förekomsten av 

större vattenväxter är begränsad. 
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2 Bakgrund och syfte 

Säveån har höga naturvärden och utgör riksintresse för naturvård och delvis Natura 

2000-område. I Lerums kommun finns två naturreservat utefter ån. De ligger mel-

lan Floda tätort i öster och Dageborgsleden i väster (öster om Lerums tätort).  

I Lerums tätort pågår många projekt och uppdrag där Säveån berörs, t ex utveckl-

ing av Lerums centrum med nya bostäder och verksamheter. En första etapp är 

mellan Pomonaområdet, nordost om Lerums centrum, fram till Frödingsbron. En 

andra etapp blir från Frödingsbron och fram till Aspen. Det innebär behov av att 

nya detaljplaner tas fram. Utvecklingen av Lerums centrum ska också lyfta fram 

och öka tillgängligheten till det gröna Lerum runt Säveån. Här finns önskemål om 

att knyta ihop centrum med de naturreservat som finns uppströms i Säveån och i 

biflödet Lerån.  

Riskvärdering av skredfarliga områden och översyner av äldre geotekniska utred-

ningar visar att det på många platser utefter ån finns behov av stabilitetshöjande 

åtgärder för att säkerställa befintlig bebyggelse och anläggningar samt möjliggöra 

nya exploateringar. Ökade flöden i Säveån och dess biflöden pga klimatförändring-

ar kan skapa behov av komplettering med erosionsskydd på sträckor som idag sak-

nar skydd och höjning av befintliga erosionsskydd. Även underhållsåtgärder på 

befintliga erosionsskydd kan bli aktuella. Då Säveån har höga naturvärden och 

olika skydd är det lätt att se konflikter mellan å ena sidan naturens höga värden och 

å andra sidan behovet av att minska risken för skred och kunna utveckla Lerums 

centrum.  

Naturvärdesbedömningen och den limnologiska studien kommer att ingå som en 

del i underlag för prövning enligt miljöbalkens regler kap 11. De kan eventuellt 

komma att fördjupas till miljökonsekvensbeskrivningar för en sådan prövning. Ett 

antal anmälningar alternativt tillståndsansökningar kommer att tas fram för olika 

delområden beroende på bl a behovet att säkerställa bebyggelsen och exploate-

ringsönskemål. Genomförande av åtgärder kommer att ske etappvis. De ska också 

bidra med kunskap till kommunens arbete med åtgärdsplan enligt ”Säveåöversik-

ten”, prövning av vattenverksamhet och fortsatt detaljplanering. 
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3 Metodik 

Naturinventeringens omfattning och metodik utformades i enlighet med uppdrags-

beskrivningen i offertförfrågan från Lerums kommun (2014-02-17). En avstämning 

gjordes sedan vid ett startmöte med kommunen, som hölls 2014-03-20. Nedan be-

skrivs metodiken för naturvärdesinventeringen av landmiljön längs Säveån. Meto-

diken för de limnologiska inventeringarna (biotopkartering, makrofytinventering 

och bottenfaunainventering) beskrivs i de respektive rapporterna som bifogas som 

bilaga 3-5.  

Metodiken för naturvärdesinventeringen av landmiljön är baserad på instruktioner-

na för naturvärdesinventering (NVI) på fältnivå, detaljeringsgrad ”översikt”, som 

ges i remissversionen till ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald 

(NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning SS 199000:2014” 

(SIS, 2014). Detaljeringsgraden ”översikt” innebär att naturvärdesobjekt som ska 

identifieras har en yta av minst 1 ha, eller utgörs av ett linjeformat objekt med en 

längd av 100 m eller mer och en bredd av 2 m eller mer. Eftersom den slutliga 

versionen av SS 199000:2014 publicerades efter (2014-05-28) att det aktuella pro-

jektet hade påbörjats, har varken beställningen av uppdraget eller utförandet av in-

venteringarna kunnat utföras helt i enlighet med slutversionen av standarden. 

Den ytmässiga avgränsningen för naturvärdesinventeringen av landmiljöer omfat-

tade naturmiljön inom 15 meter från Säveåns strand. Naturvärdesinventeringen 

inriktades särskilt mot träd som bedömdes som värdefulla för åmiljön (t ex över-

hängande träd) eller som bedömdes som särskilt skyddsvärda av andra orsaker 

(hålträd, döda/döende eller grova träd). Lerums kommun och Länsstyrelsen har 

tidigare genomfört inventeringar av skyddsvärda träd längs Säveån, och enligt Le-

rums kommun behövde denna eventuellt kompletteras. Data från tidigare trädin-

venteringar erhölls i form av tre GIS-skikt: ”Träd Invent Lerum”, ”Träd LST 

point” samt ”Träd Efterträdare Lerum”. 

De träd som redovisas i bilaga 2 i denna rapport innefattar dels träd från tidigare 

inventeringar (i de tre ovan nämnda GIS-skikten) som växer inom inventeringsom-

rådet (inom cirka 15 meter från strandkanten) samt de ytterligare skyddsvärda träd 

som hittades vid inventeringarna inom det aktuella projektet. Skyddsvärda träd in-

nefattar träd som uppfyller Länsstyrelsens kriterier för skyddsvärda träd (träd 

grövre än 1 meter i diameter i brösthöjd, träd grövre än 40 cm i diameter och med 

en utvecklad hålighet, hamlade träd, träd med förekomst av rödlistad art och/eller 

intressant signalart, blivande jätteträd, dvs träd som är 300-313 cm i omkrets) och 
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som inte redovisats i tidigare inventeringar. I tillägg redovisas en fridlyst trädart 

som hittades (idegran).  

Källor som användes för att få fram förhandsinformation om potentiella naturvär-

desobjekt var GIS-databaser, reservatsbeslut och rapporter från Länsstyrelsen i 

Västra Götalands län, Skogsstyrelsen, Artdatabanken och Jordbruksverket. Från 

dessa källor erhölls information gällande bl a lagskyddade områden, skogliga na-

turvärden och nyckelbiotoper, artfynd och skyddsvärda träd. I tillägg söktes in-

formation i kommunala rapporter och naturvårdsprogram från Lerums kommun.  

Naturvärdesinventeringen utfördes av Erik Heyman, biolog på avdelningen för 

Miljö, Risk och Säkerhet, COWI AB i Göteborg. Fältinventeringarna utfördes i maj 

2014 med ett kompletterande fältbesök i oktober 2014. Vid fältbesöken genom-

strövades det aktuella inventeringsområdet, samtidigt som noteringar gjordes om 

vegetationens ålder och artsammansättning i träd-, busk- och fältskikt, naturvärde-

selement (t ex stående och liggande död ved, naturvärdesintressanta träd, terräng-

formationer, etc) samt eventuella observationer av naturvärdesintressanta arter. 

Tidsramarna för den aktuella inventeringen gjorde att specifika eftersökningar av 

naturvårdsarter inte kunde genomföras, utan naturvärdesklassningen är i första 

hand baserad på beståndsstrukturer som trädslag, ålder och förekomst av död ved. 

En GPS med inbyggd kamera användes för att fotografera och koordinatsätta na-

turvärdesintressanta element och för att ta representativa bilder av varje objekt. Be-

dömningen av naturvärdesklass gjordes utifrån vägledningen i remissversionen till 

SS 199000:2014 (SIS, 2014) med utgångspunkt i de noteringar och bilder som in-

samlats vid de ovan beskrivna fältinventeringarna. Områden som inte bedömdes nå 

upp till naturvärdesklass 4, benämns i denna rapport som ”övrig mark”. 

Naturvärdesklass Förtydligande 

1 - högsta naturvärde Varje område har särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

2 - högt naturvärde Varje område har särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

3 - påtagligt natur-

värde 

Varje enskilt område behöver inte ha betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 

eller global nivå. Det är ändå av särskild betydelse att 

den totala arean och den ekologiska kvaliteten av dessa 

områden bibehålls. 

4 – visst naturvärde Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 

upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 

eller global nivå, men det är av betydelse att den totala 

arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 

samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 

förbättras. 

Tabell 1. Naturvärdesklasser enligt SS 199000:2014. 
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4 Resultat  

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 

Inventeringsområdet sträcker sig längs en drygt 3 km lång sträcka av Säveån, från 

Aspen i väster till ett område strax öster om Dageborgsleden (till den plats där 

Banverket genomförde en flyttning av ån söderut för drygt 20 år sedan).  

Säveån utgör riksintresse för naturvården från mynningen i Göta älv upp till Säve-

lången nordost om Floda. Säveån utgör lek- och uppväxtområde för lax och havsö-

ring och hyser den ursprungliga och genetiskt värdefulla laxstammen, “Säveålax”. 

Naturmiljön runt Säveån präglas av den naturligt meandrande ån med bitvis branta 

ravinslänter. Vegetationen runt ån är till största delen lövskog, med klibbal närmast 

ån och ett betydande inslag av ädla lövträd. Kärlväxtfloran präglas av skred- och 

ravinmiljöerna och är mycket artrik. Fågelfaunan innefattar sjöfågel, lövskogsarter 

samt arter typiska för strömmande vattendrag, bl a kungsfiskare, strömstare och 

forsärla. 
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4.2 Inventerade delområden 

Nedan redovisas de delområden som besöktes i samband med naturvärdesinvente-

ringen. För varje delområde ges beskrivning av objektet och naturvärdesklass uti-

från SS 199000:2014. En sammanfattning av resultaten från de limnologiska inven-

teringarna (biotopkartering, inventering av vattenvegetation samt bottenfaunain-

ventering) ges för varje delsträcka under rubriken ”Limnisk miljö”. I tillägg visas 

en eller flera representativa bilder från varje delområde. Områdenas läge visas på 

kartorna (figur 1-2), vilka även bifogas som bilaga 1. Delområdena beskrivs med 

början vid Aspenäsbron och sedan uppströms på åns norra sida, upp till utred-

ningsområdets östra gräns (öster om Dageborgsleden), och därefter nedströms på 

åns södra sida. Områdesbeskrivningar och bilder följer samma ordning. I tabell 2 

sammanfattas läget och naturvärdesklass för de 18 delområdena. I bilaga 2 ges en 

sammanställning av naturvärdesintressanta träd som hittades, dessa finns även 

markerade på kartorna i figur 1-2 (även bilaga 1).  
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Figur 1. Västra delen av inventeringsområdet. Aspenäs till Wamme bro. 

Figur 2. Östra delen av inventeringsområdet. Wamme bro till Dageborgsleden.  
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Nr Delsträcka Naturvärdesklass 

1 Norra stranden mellan Aspenäsbron och Nyebron Övrig mark 

2 Norra stranden mellan Nyebron och Åtorpsbron Klass 4/Övrig mark 

3 Norra stranden mellan Åtorpsbron och Frödingsbron Klass 4/Övrig mark 

4 Norra stranden mellan Frödingsbron och Häradsbron Klass 4 

5 Norra stranden mellan Häradsbron och Wamme bro Klass 4/Övrig mark 

6 Norra stranden mellan Wamme bro och järnvägsbron Klass 4/Övrig mark 

7 Norra stranden mellan järnvägsbron och Holma bro Klass 3/Klass 4 

8 Norra stranden mellan Holma bro och Dageborgsleden Klass 4/Övrig mark 

9 Norra stranden, öster om Dageborgsleden Klass 4/Övrig mark 

10 Södra stranden, öster om Dageborgsleden Klass 4 

11 Södra stranden mellan Dageborgsleden och Holma bro Klass 3/4/Övrig mark 

12 Södra stranden mellan Holma bro och järnvägsbron Klass 2/3/Övrig mark 

13 Södra stranden mellan järnvägsbron och Wamme bro Klass 4 

14 Södra stranden mellan Wamme bro och Häradsbron Övrig mark 

15 Södra stranden mellan Häradsbron och Frödingsbron Övrig mark 

16 Södra stranden mellan Frödingsbron och Åtorpsbron Övrig mark 

17 Södra stranden mellan Åtorpsbron och Nyebron Klass 4/Övrig mark 

18 Södra stranden mellan Nyebron och Aspenäsbron Övrig mark 

Tabell 2. Naturvärdesklassning för de 18 delsträckorna. 
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1. Norra stranden mellan Aspenäsbron och Nyebron. 

Naturmiljö på land:  

Längs större delen av sträckan ligger bryggor. Enstaka träd längs strandkanten. En 

klibbal med hål hittades i strandkanten 15 m nedströms Nyebron. En del grövre 

lövträd av innanför gångvägen.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på måttlig skuggning, ingen förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. I Säveåns utlopp 

i Aspen, nedströms Aspenäsbron, är förekomsten av vattenväxter relativt riklig (gul 

näckros, igelknopp, hårslinga, vattenpest, säv, stor näckmossa, sjönäckmossa och 

kransalgen glans/mattslinke). Strax nedströms Nyebron förekommer glesa bestånd 

av gul näckros.  

Naturvärdesklass:  

Övrig mark. Träden som växer längs ån har betydelse för Säveåns naturvärden men 

området bedömdes inte nå upp till naturvärdesklass 4.  

Foto från Aspenäsbron uppströms på åns norra sida. 
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Hålträd klibbal (ID 1), dbh 60 cm. Mindre hål 2 m upp. Belägen 15 m nedströms 

Nyebron. 
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Foto från Nyebron, nedströms på åns norra sida. 
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2. Norra stranden mellan Nyebron och Åtorpsbron 

Beskrivning:  

En del grövre träd finns längs denna sträcka, bl a ek, bok, hästkastanj, knäckepil 

och klibbal. Hålträd och fågelholkar bidrar med värden för fågelfaunan. Trädgårdar 

gör att tillgängligheten bitvis är begränsad. Naturvärden i trädbården finns i form 

av grövre lövträd, en del med hålbildningar. 

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på måttlig skuggning, ingen förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Inventeringen av 

vattenväxter visade endast på ett fynd av sjönäckmossa, i övrigt ingen vattenvege-

tation. 

Naturvärdesklass:  

Klass 4 (visst naturvärde) och övrig mark. Klass 4 gäller trädbården på större delen 

av sträckan.    

Foto från Nyebron, uppströms på åns norra sida. 
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Ek (tidigare inventerad) i strandkanten (dbh 100 cm). 
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Grov bok (tidigare inventerad), dbh 110 cm. 
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Hålträd klibbal (ID 2), dbh 65 cm. Flera mindre håligheter 1-3 m upp.  
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Hålträd klibbal (ID 3), dbh 65 cm. Hål 10 cm diameter, 2 m upp. 
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Hästkastanj med hål (tidigare inventerad), dbh 90 cm. Häckande nötväcka, 4 m 

upp. Belägen på h sida stigen, nära en annan hästkastanj m hål på v sida stigen. 
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Från Åtorpsbron, foto taget nedströms på åns norra sida. 
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3. Norra stranden mellan Åtorpsbron och Frödingsbron 

Beskrivning:  

Smal trädridå med mestadels medelgrov klibbal. Några grövre träd (bl a ett hålträd 

med häckande nötväcka) och en högstubbe av klibbal i strandkanten (dbh 50 cm) 

med häckande stare. I övrigt starkt påverkat av mänskliga aktiviteter (klippta gräs-

mattor, gångbana, etc).  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på måttlig skuggning, ingen förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Vattenvegetation 

saknas helt. 

Naturvärdesklass:  

Klass 4 (visst naturvärde) och övrig mark. Klass 4 gäller trädbården närmast Frö-

dingsbron, där naturvärden utgörs av äldre lövträd, bl a ovan nämnda hålträd. 

Från Åtorpsbron, tagen uppströms på åns norra sida. 
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Hålträd klibbal (ID 4), dbh 95 cm. Hål med häckande nötväcka 2 m upp. Lutar 

över ån. Belägen precis nedströms Frödingsbron. 
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4. Norra stranden mellan Frödingsbron och Häradsbron. 

Beskrivning:  

Flerskiktad trädridå med klibbal och ädellövträd (lönn, ask, alm och bok). Ett par 

hålträd som bedömdes värdefulla för fågelfaunan. Trädöverhäng som kan vara 

gynnsamt för fiskfaunan.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på måttlig skuggning, ingen förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Inventeringen av 

vattenväxter visade inte på någon betydande förekomst av vattenvegetation. 

Naturvärdesklass:  

Klass 4 (visst naturvärde) för hela sträckan. Trädbården har relativt stort inslag av 

äldre lövträd med hålbildningar och överhäng över ån.  

Från Frödingsbron, tagen uppströms mot Häradsbron på åns norra sida. 
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Hålträd klibbal (ID 5), dbh 65 cm, mindre fågelhål i grenar. Belägen precis upp-

ströms Frödingsbron. 

 

Hålträd klibbal (ID 6), dbh 55 cm, 2 st hål diameter ca 15 cm, här visas hål ca 2 m 

upp, även ett i markhöjd. 
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Trädöverhäng med klibbal och alm, strax nedströms Häradsbron. 
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5. Norra stranden mellan Häradsbron och Wamme bro. 

Beskrivning:  

Medelgrova träd av bl a klibbal, lönn, björk, sälg och hägg. Flerskiktad träd- och 

buskvegetation i västra delen, parkliknande skötsel med begränsat buskskikt när-

mare Wamme bro.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god skuggning, ingen förekomst av död ved 

och inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Vattenvege-

tation saknas helt. 

Naturvärdesklass:  

Klass 4 (visst naturvärde) för större delen av sträckan. Trädbården har relativt stort 

inslag av äldre lövträd med hålbildningar och överhäng över ån. Sträckan med 

parkliknande skötsel närmast Wamme bro bedömdes som övrig mark. 
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Högstubbe klibbal med hålighet, dbh 30 cm. Häckande stare. 
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Knäckepil, dbh 70 cm, överhängande, ticka. 
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Hålträd klibbal (ID 7), dbh 75 cm. Hålighet 30 cm diam, 1,5 m upp. Belägen 1 m 

från ån. 
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Hålträd klibbal (ID 8), dbh 70 cm. 1 m lång hålighet, 3 m upp. Växer i åkanten. 
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Parkkaraktär väster om Wamme bro med lönn, björk, klibbal och sälg. 

Wamme bro, fotograferad uppströms. 
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Fotograferat från Wamme bro, nedströms på åns norra sida. 
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6. Norra stranden mellan Wamme bro och järnvägsbron 

Beskrivning:  

Uppströms Wamme bro 5-10 m bred trädbård, flerskiktad med främst klibbal, lönn, 

hägg och sälg. I buskskiktet bl a snöbär, hallon, druvfläder, hassel och hagtorn. 

Längre upp ung alskog och närmast järnvägsbron flerskiktad lövskog med några 

grövre träd.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god skuggning, liten förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Vattenvegetation 

saknas helt. En undersökning av bottenfauna gjordes på denna delsträcka och vi-

sade på att vattendraget har ”hög ekologisk status” och hyser flera relativt ovanliga 

evertebrater. En mer utförlig beskrivning av bottenfaunaundersökningen ges under 

avsnitt 5 (nedan) samt i bilaga 5.  

Naturvärdesklass:  

Klass 4 (visst naturvärde) och övrig mark. Klass 4 gäller sträckan närmast järn-

vägsbron med flerskiktad lövskog och inslag av grövre träd.  

Fotograferat från Wamme bro, uppströms på åns norra sida. 
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Aldominerat, klenare träd. 

Närmast järnvägsbron flerskiktad skog med en del grövre träd. 
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Hålträd klibbal (tidigare inventerad), dbh 50 cm. 10*30 cm stort hål, 2 m upp. 

Strax nedströms järnvägsbron. 
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7. Norra stranden mellan järnvägsbron och Holma bro 

Beskrivning:  

Sträckan närmast uppströms järnvägsbron är svårtillgänglig pga säkerhetsåtgärder 

för järnvägen i form av stängsel. Bred vegetationsremsa med flerskiktad 

ädellövskog och en del död ved. En del grövre klibbal, lönn, alm, bok, björk och 

hägg.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god till måttlig skuggning, liten förekomst av 

död ved och inga särskilda värden för öringens lek eller uppväxt. Mittendelen av 

sträckan bedömdes dock ha tämligen goda förutsättningar för ståndplatser för 

öring. Inventeringen av vattenväxter visade på förekomster av stor näckmossa och 

glansnäckmossa, båda relativt allmänt förekommande arter. I övrigt sparsamt med 

vattenvegetation. 

Naturvärdesklass:  

Klass 3, påtagligt naturvärde och klass 4 (visst naturvärde). Klass 3 gäller den svår-

tillgängliga sträckan uppströms järnvägsbron (se figur 2). Området uppströms det 

markerade klass 3-området bedömdes som klass 4, där naturvärden utgörs av träd-

bården mot ån med inslag av äldre träd.  

Den svårtillgängliga norra sidan närmast uppströms järnvägsbron. Fotograferad 

nedströms från åns södra sida. 
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Flerskiktad ädellövskog i det svårtillgängliga området, som är beläget uppströms 

järnvägsbron.  

Högstubbar och liggande död ved, samma område som föregående bild. 
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Hålträd klibbal (ID 9), dbh 55 cm. Knäckt stam, ännu levande. Flera mindre hål 3-

4 m upp. Häckande nötväcka. 
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Klibbal, dbh 70 cm, tickor. Växer strax nedströms Holma bro. 
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8. Norra stranden mellan Holma bro och Dageborgsleden. 

Beskrivning:  

Närmast uppströms Holma bro flerskiktad skog med inslag av stående och liggande 

död ved. Dominerande träd- och buskarter är klibbal, lönn, hassel och hägg. Upp-

ströms skogsområdet kyrkogård med klippta gräsmattor och enstaka klibbalar i 

strandkanten.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god skuggning, liten förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Inventeringen av 

vattenväxter visade inte på några betydande förekomster av vattenvegetation. I ok-

tober 2014 anlades erosionsskydd strax uppströms Holma bro och nedanför kyrko-

gården i form av grov ”stenkross” (stensort ej närmare känd, stenstorlek 100-200 

mm), se bild nedan. 

Naturvärdesklass:  

Klass 4 (visst naturvärde) och övrig mark. Klass 4 gäller området närmast upp-

ströms Holma bro, där skogen är flerskiktad med en del död ved.  
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Hålträd klibbal (ID 10), dbh 70 cm. Hål. 7 cm diameter, 3 m upp. Växer 2 m från 

ån. 
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Kyrkogård med medelgrova klibbalar. 

Erosionsskydd, anlagt oktober 2014.  



  
NATURVÄRDESINVENTERING SÄVEÅN GENOM CENTRALA LERUM 

 

47 

9. Norra stranden, öster om Dageborgsleden 

Beskrivning:  

Flerskiktad lövskog med mestadels yngre träd. Klibbal, lönn, ek och ask. Buskskikt 

med sälg, ask, rönn, lönn, körsbär, vinbär och hallon. En grövre ek (dbh 90 cm) 

växer i erosionsskyddet i strandkanten (se bild nedan). Sparsamt med död ved, ett 

bäverfällt träd.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god skuggning, ingen förekomst av död ved 

och inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Vattenvege-

tation saknas helt. 

Naturvärdesklass:  

Klass 4 (visst naturvärde) och övrig mark. Klass 4 gäller trädbården i inventerings-

områdets ostligaste del, som även ingår i Säveåns naturreservat. 

En relativt grov ek, dbh 90 cm, växer i strandkanten. 

  



   
48 NATURVÄRDESINVENTERING SÄVEÅN GENOM CENTRALA LERUM 

 

10. Södra stranden, öster om Dageborgsleden 

Beskrivning:  

Medelgrov klibbal och hägg. En del döda alar i strandkanten. Trädbård mestadels 

ca 10 m bred, hagmark utanför.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god skuggning, liten förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Vattenvegetation 

förekommer i form av stor näckmossa, hårslinga, stor igelknopp, bredkaveldun och 

svalting.  

Naturvärdesklass: 

Klass 4 (visst naturvärde). Gäller trädbården för hela sträckan, som är relativt smal, 

men bedömdes som betydelsefull för åmiljön och även hyser en del döda träd. 

 

Fotograferad uppströms från Dageborgsbron.  
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11. Södra stranden mellan Dageborgsleden och Holma bro 

Beskrivning:  

Flerskiktat med medelgrov klibbal, hägg, bok och lönn. Brant slänt, träd som 

hänger över ån. Stora bokar, varav flera fallna. En mycket grov grov, flerstammig 

bok (tidigare inventerad, dbh 150 cm). Yngre alskog närmast söder om Dageborgs-

bron.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på måttlig skuggning, måttlig förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Inventeringen av 

vattenväxter visade inte på några betydande förekomster av vattenvegetation. 

Naturvärdesklass:  

Klass 3 (påtagligt naturvärde), klass 4 (visst naturvärde) samt övrig mark. Se kartan 

(figur 2) för avgränsningar. Klass 3 gäller för större delen av sträckan, med natur-

värden i form av grova lövträd, död ved och flerskiktad skog. Klass 4 gäller för 

området närmast Holma bro, med värden i form av bl a trädöverhäng och en myck-

et grov bok. Den unga alskogen närmast Dageborgsleden bedömdes som övrig 

mark. 
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Hålträd klibbal (ID 11), dbh 65 cm. Flera hål, 2-5 m upp. Belägen 2 m från ån. 
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En av de grova fallna bokarna.  

De grova fallna bokarna fotograferade från norra stranden. 
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Flerskiktad ädellövskog. 

Trädöverhäng strax uppströms Holma bro 
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12. Södra stranden mellan Holma bro och järnvägsbron 

Beskrivning:  

Ung alskog strax nedströms Holma bro. Flerskiktat med medelgrov björk, al och 

lönn. Åstranden är delvis ej tillgänglig där den består av tomtmark.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god till måttlig skuggning, liten förekomst av 

död ved och inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Mit-

tendelen av sträckan bedömdes dock ha tämligen goda förutsättningar för stånd-

platser för öring. Inventeringen av vattenväxter visade på enstaka förekomster av 

hårslinga, stor näckmossa och glansnäckmossa, alla relativt allmänt förekommande 

arter. I övrigt sparsamt med vattenvegetation. 

Naturvärdesklass:  

Klass 2, högt naturvärde för området nedströms Holma bra, ner till villafastigheter-

na. Detta område är utpekat av Skogsstyrelsen som nyckelbiotop. Klass 3, påtagligt 

naturvärde gäller för skogsområdet uppströms järnvägsbron. Detta område utgörs 

av flerskiktad lövskog med relativt rikligt med död ved. Forsärla observerades i 

strandkanten. Villafastigheterna samt ungskogen nedströms Holma bro bedömdes 

som övrig mark. Se kartan (figur 2) för avgränsningar av naturvärdesobjekten. 

Ung alskog strax nedströms Holma bro. 
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Liggande och stående död ved i klass 3-området uppströms järnvägsbron. 
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13. Södra stranden mellan järnvägsbron och Wamme bro 

Beskrivning:  

Närmast järnvägsbron flerskiktat med en del grövre al, bok, lind, lönn och alm. 

Liggande död ved förekommer i viss utsträckning. Begränsat med trädöverhäng. 

Närmare Wamme bro parkkaraktär med klippta gräsmattor, rhodedondronbuskar 

och enstaka äldre lövträd.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god skuggning, liten förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Inventeringen av 

vattenväxter visade på förekomster av stor näckmossa, sjönäckmossa, igelknopp, 

hårslinga och vattenpest. En undersökning av bottenfaunan gjordes på denna del-

sträcka och visade på att vattendraget har ”hög ekologisk status” och hyser flera 

relativt ovanliga evertebrater. En mer utförlig beskrivning av bottenfaunaunder-

sökningen ges under avsnitt 5 (nedan) samt i bilaga 5. 

Naturvärdesklass: 

Klass 4 (visst naturvärde) bedömdes gälla för trädbården längs hela sträckan. Trä-

den närmast ån är betydelsefulla för åmiljön och hyser vissa naturvärden i form av 

äldre lövträd, varav vissa med hålbildningar. 
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Hålträd klibbal (ID 12), dbh 60 cm. Hål med häckande stare, 5 m upp. Belägen 1 

m från ån. 
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Hålträd klibbal (ID 13), dbh 90 cm. Hål 20 cm diam, ca 5 m upp. 
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Södra stranden, fotograferad uppströms från Wamme bro. 
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14. Södra stranden mellan Wamme bro och Häradsbron 

Beskrivning: 

Starkt människopåverkat område, bitvis ej tillgängligt p g a tomtmark. Inga särskilt 

naturvärdesintressanta träd hittades i anslutning till ån.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god skuggning, liten förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Vattenvegetation 

saknas helt. 

Naturvärdesklass: 

Övrig mark. Träden som växer längs ån har betydelse för Säveåns naturvärden och 

är därmed bevarandevärda. Området bedömdes inte nå upp till naturvärdesklass 4.  

Södra stranden, fotograferad nedströms från Wamme bro. 

15. Södra stranden mellan Häradsbron och Frödingsbron 

Beskrivning:  

I strandkanten nedströms Häradsbron växer yngre klibbal och hägg. Mot Frödings-

bron parkkaraktär med blodbok, lönn och en mycket grov bok. Inga särskilt natur-

värdesintressanta träd hittades dock i nära anslutning till ån.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på måttlig skuggning, ingen förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Vattenvegetation 

saknas helt. 

Naturvärdesklass:  

Övrig mark. Träden som växer längs ån har betydelse för Säveåns naturvärden och 

är därmed bevarandevärda. Området bedömdes inte nå upp till naturvärdesklass 4.  
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16. Södra stranden mellan Frödingsbron och Åtorpsbron 

Beskrivning: 

Parkkaraktär med klippta gräsmattor och gångväg. Relativt gles trädvegetation med 

några grövre exemplar av klibbal, lönn och knäckepil längs ån.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på mindre god skuggning, liten förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Inventeringen av 

vattenväxter visade på förekomster av skogssäv och topplösa. 

Naturvärdesklass: 

Övrig mark. Träden som växer längs ån har betydelse för Säveåns naturvärden och 

är därmed bevarandevärda. Området bedömdes inte nå upp till naturvärdesklass 4.  

Smal trädbård med medelgrov klibbal och alm, klippt gräs och gångväg. 
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Fotograferad från Åtorpsbron uppströms på södra stranden. 
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17. Södra stranden mellan Åtorpsbron och Nyebron 

Beskrivning:  

Medelgrov klibbal, björk, pil och lönn nedströms Åtorpsbron. En del grövre träd i 

ytterkurvan, även en del erosion. Vidare nedströms bredare trädridå med bl a häst-

kastanj, lönn och klibbal. Därefter smal trädridå mot ån, nedströms denna klippt 

gräsmatta och gångväg. Vidare nedströms mot Nyebron växer medelgrov klibbal, 

ek, lönn, hägg och alm. Ett exemplar av idegran (fridlyst) hittades.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på måttlig skuggning, ingen förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Inventeringen av 

vattenväxter visade på ett fynd av sjönäckmossa samt ett litet bestånd med strand-

vegetation bestående av bland annat svärdslilja, svalting och jättegröe. 

Naturvärdesklass:  

Klass 4 (visst naturvärde) och övrig mark. Klass 4 gäller för trädridån på större de-

len av sträckan, se figur 1 för avgränsning.  

Fotograferad från Åtorpsbron, nedströms på södra stranden. 
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Hålträd lönn (tidigare inventerad), dbh 70 cm. Stor hålighet 0,5-3 m upp. Över-

hängande över ån.  

Lönn ,dbh 70 cm, kraftigt överhängande.  
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Idegran (ID 14). 
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Södra stranden, fotograferad uppströms från Nyebron. 
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18. Södra stranden mellan Nyebron och Aspenäsbron 

Beskrivning:  

Närmast nedströms Nyebron, begränsad träd- och buskvegetation med främst yngre 

träd. Ungefär halvvägs ner mot Aspenäsbron vidtar en cirka 10 meter bred zon med 

flerskiktad träd- och buskvegetation. Utanför denna zon kraftigt människopåverkad 

mark, med gräsmattor, boulebanor, m m. Träd utgörs främst av klibbal, ek och 

lönn. I buskskiktet finns bl a hägg, björk, fläder, lönn, ek och klibbal.  

Limnisk miljö: 

Biotopkarteringen visade på måttlig skuggning, ingen förekomst av död ved och 

inga särskilda värden för öringens lek, uppväxt eller ståndplatser. Vid inventering-

en av vattenväxter hittades vass, jättegröe och enstaka exemplar av gul näckros 

strax nedströms Nyebron. I Säveåns utlopp i Aspen, nedströms Aspenäsbron, är 

förekomsten av vattenväxter relativt riklig (gul näckros, igelknopp, hårslinga, vat-

tenpest, säv, stor näckmossa, sjönäckmossa och kransalgen glans/mattslinke).   

Naturvärdesklass: 

Övrig mark. Träden som växer längs ån har betydelse för Säveåns naturvärden och 

är därmed bevarandevärda. Området bedömdes inte nå upp till naturvärdesklass 4.  

Medelgrov hägg och al längs ån nedströms Nyebron. 
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Ruderatmark, boulebanor och park i området ner mot Aspenäsbron. 
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5 Sammanfattning av limnologiska 

inventeringar 

Nedan ges en sammanfattning av de limnologiska inventeringar som har utförts. 

Det övergripande resultatet av de limnologiska undersökningarna är att den under-

sökta sträckan av Säveån har hög ekologisk status och hyser flera relativt ovanliga 

evertebrater i bottenfaunan. De delområden som pekats ut som limnologiskt sär-

skilt naturvärdesintressanta har påpekats i beskrivningen av delsträckor i avsnitt 4.2 

ovan. Mer detaljerad beskrivning av metodik och resultat för de limnologiska 

undersökningarna ges i de respektive delrapporterna vilka bifogas som bilaga 3-5.  

5.1 Anpassad biotopkartering  

Biotopkarteringens huvudsakliga resultat visade att de undersökta akvatiska natur-

värdena är höga på den undersökta sträckan i Säveån. För öring utgör sträckan 

framförallt ett stort värde med avseende på ståndplatser för större fisk. Närmiljön 

omfattande träd och buskar tillsammans med strukturer som viss mängd död ved 

och delvis opåverkade strandbrinkar befäster Säveåns värde för fisk och evertebrat-

fauna. 

5.2 Vattenväxter  

Inventeringen av makrofyter (större vattenväxter) visade att vattenvegetationens 

ekologiska betydelse längs den inventerade sträckan är begränsad på grund av vat-

tendragets strömmande karaktär och höga beskuggning. Detta bidrar till mycket låg 

frekvens av vegetation. Vattenvegetation i sjöar inom vattensystemet har sannolikt 

betydligt större ekologisk betydelse för vattendraget genom exempelvis uppväxt-

områden för fisk och för näringsretention. Totalt påträffades 15 arter vattenväxter 

vid inventeringen. Samtliga dessa arter är vanligt förekommande i Sverige och 

många av arterna förekommer i allt från näringsfattiga till näringsrika miljöer. Den 

påträffade arten glansnäckmossa (Fontinalis squamosa) är endast inrapporterad 

från ett fåtal platser i södra Sverige på Artportalen men antas ändå vara relativt 

vanlig. 

5.3 Bottenfauna 

Artsammansättningen visade inte några indikationer på att vattendraget, vid den 

provtagna lokalen, skulle vara påverkat av lågt pH eller höga belastningar av nä-
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ringsämnen och/eller organiskt material. Flera arter som är känsliga mot försurning 

hittades, och även arter som är känsliga mot förhöjda belastningar av näringsämnen 

och organiskt material. De indexvärden som framräknades utifrån bottenfaunans 

sammansättning indikerade att det råder bra förhållanden för de bottenlevande dju-

ren. Vid en statusklassning utifrån bottenfaunans sammansättning skulle lokalen ha 

fått bedömningen ”hög ekologisk status”. Inga rödlistade arter hittades i proven. De 

påträffade arterna bäckbagge (Stenelmis canaliculata) och vattenfis (Aphelocheirus 

aestivalis) räknas dock som relativt ovanliga. Båda arterna var tidigare rödlistade 

men är numera borttagna från artdatabankens rödlista. Även den relativt ovanliga 

nattsländearten Setodes argentipunctellus (svenskt namn saknas) hittades.  

En mer utförlig beskrivning av provtagningsmetodik samt komplett artlista från 

bottenfaunaundersökningen finns i bilaga 5. 
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6 Samlad bedömning 

Hela det inventerade området är naturvärdesintressant trots att det till största delen 

är kraftigt människopåverkat. Säveån med omgivande lövskog utgör en värdefull 

naturmiljö för ett stort antal organismer. Landområden med högst naturvärden ut-

gjordes av strandnära skog med äldre lövträd, flerskiktad vegetation och rikligt 

med död ved. De tre objekten med klass 2 (högt naturvärde) eller klass 3 (påtagligt 

naturvärde) var alla belägna i den östra delen av inventeringsområdet, i relativt 

svårtillgängliga områden med begränsad mänsklig påverkan. Områden med klass 4 

(visst naturvärde) finns längs hela den inventerade sträckan och omfattar en stor del 

av trädbården mot Säveån. 

Skyddsvärda träd förekommer relativt frekvent inom utredningsområdet. Dessa är 

till stor del inventerade sedan tidigare och finns redovisade i Lerums kommuns 

GIS-material. Vid den här beskrivna inventeringen hittades ett antal ytterligare träd 

som bedömdes som naturvärdesintressanta (sk skyddsvärda träd, se avsnitt 3 för 

definition). De flesta av dessa var belägna på Säveåns norra strand och i utred-

ningsområdets östra del.  

När åtgärder utförs för att förstärka eller anlägga erosionsskydd längs ån bör sär-

skild vikt läggas på att bevara de utpekade skyddsvärda träden (utpekade sedan 

tidigare samt i denna rapport) samt alla övriga äldre träd, träd som hänger över ån, 

hålträd och högstubbar. Vid anläggandet av erosionsskydd bör det eftersträvas att 

välja sådana skydd som i största möjliga utsträckning skonar befintlig träd- och 

buskvegetation och gynnar etablering av växtlighet i strandkanten. Exempel på så-

dana skydd är fibermattor i organiskt material, t ex kokosmattor (Carlsson och 

Persson, 2006). 

De limnologiska inventeringarna visade på att vattendraget har en hög ekologisk 

status och erbjuder goda livsbetingelser för bottenlevande djur, samt bitvis erbjuder 

goda förhållanden för lax och öring. Vattnets strömhastighet gör att förekomsten av 

större vattenväxter är begränsad. 
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Bilaga 2 - Skyddsvärda träd 

ID (GIS) Art Stamomkrets Hål Inventerare Datum 

1 Klibbal 188 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

2 Klibbal 204 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

3 Klibbal 204 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

4 Klibbal 298 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

5 Klibbal 204 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

6 Klibbal 173 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

7 Klibbal 236 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

8 Klibbal 220 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

9 Klibbal  173 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

10 Klibbal 220 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

11 Klibbal 204 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

12 Klibbal 188 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

13 Klibbal 283 Ja Erik Heyman 2014-05-13 

14 Idegran 
(fridlyst) 

31 Nej Erik Heyman 2014-05-13 

1112 Klibbal 250 10-30 cm ovan 
mark 

Anita Sjöstrand 2013-05-24 

1053 Bok 275 Inget Anita Sjöstrand 2012-10-24 

840 Al 353 <10 cm ovan mark Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-10-08 

836 Alm 302 Stort till marken Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-10-08 

835 Ek 190 10-30 cm ovan 
mark 

Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-10-08 

772 (Knäcke?)P
il 

274 Inget Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-09-27 

769 Hästkastan
j 

235 >30 cm ovan mark Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-09-25 

767 Hästkastan
j 

300 >30 cm ovan mark Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-09-25 

766 Ek 280 Inget Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-09-25 



765 Ek 275 <10 cm ovan mark   

665 Bok 306 10-30 cm ovan 
mark 

Anita Sjöstrand 2012-09-11 

421 Ek 255 Inget Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

420 Bok 360 10-30 cm ovan 
mark 

Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

419 Oxel 143 Stort till marken Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

413 Ek 325 10-30 cm både vid 
oc 

Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

412 Ek 260 Inget Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

411 Ek 285 <10 cm ovan mark Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

410 Ek 338 Inget Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

409 Al 158 10-30 cm ovan 
mark 

Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

407 Al 203 10-30 cm ovan 
mark 

Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

397 Al 310 10-30 cm ovan 
mark 

Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

394 Lönn 215 Stort till marken Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

333 Bok 327 10-30 cm ovan 
mark 

Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

331 Björk 301 <10 cm vid mark Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

330 Lind 260 Inget Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

329 Lind 220 10-30 cm vid mark Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

321 Ek 250 Inget Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

315 Lind 290 Inget Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

314 Bok 418 <10 cm ovan mark Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 



136 Al 0 >30 cm ovan mark Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-06-15 

135 Al 168 Stort till marken Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-06-15 

{E5FC76A0-382B-
4138-AB2C-
1776DDCA061B} 

Bok 415 Inga  2008-04-10 

{D4F6E8C6-A40B-
4700-8736-
5A9C86049F2D} 

Bok 422 Liten hålighet (<10 
cm) ovan marken 
och lite mulm 

 2008-04-10 

{C22A15E6-975E-
4128-8149-
D8AB780DABE2} 

Bok 308 Liten hålighet (<10 
cm) ovan marken 
och lite mulm 

 2008-04-10 

{B05EEFDA-
EDD0-4F25-9232-
E558DE58C33B} 

Bok 369 Inga  2008-04-10 

{6EF57FE1-830E-
4B17-98E9-
E5339539D715} 

Bok 340 Eventuellt med 
liten hålighet ovan 
eller vid marken 

 2008-04-10 

{582BA0EB-B55C-
4A8E-8F22-
E0DCB88B4C55} 

Bok 417 Liten hålighet (<10 
cm) ovan marken 
och lite mulm 

 2008-04-10 

{4EF876D5-33A1-
4E5F-B1FF-
CAB0FDD0A540} 

Bok 370 Medelstor hålighet 
(10-30 cm) ovan 
marken samt 
mycket mulm 

 2008-04-10 

{22E5BB82-0314-
45E6-B58C-
65FA293003BE} 

Bok 466 Liten hålighet (<10 
cm) ovan marken 
och lite mulm 

 2008-04-10 

134 Alm 244 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-06-15 

316 Ek 198 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

317 Ek 210 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

318 Ek 194 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

320 Ek 246 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 

332 Lönn 200 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-06 



389 Al 280 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

390 Al 202 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

391 Al 220 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

392 Al 243 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

393 Alm 205 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

395 Al 210 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

396 Lönn 212 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

398 Ek 238 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

400 Ek 232 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

401 Alm 228 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

408 Lönn sp 250 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-07-12 

768 Hästkastan
j 

210 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-09-25 

770 Hästkastan
j 

260 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-09-25 

771 Lind 260 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-09-25 

778 Lönn 235 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-09-27 

779 Lind 270 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-09-27 

833 Björk 256 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-10-08 

834 Alm 250 Ej noterat Maria Magnusson, 
Anita Sjöstrand 

2012-10-08 

1123 Ask 260 Ej noterat Anita Sjöstrand 2013-07-09 
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1 Sammanfattning 

En anpassad biotopkartering av Säveån genom centrala Lerum har genomförts. Re-

sultaten från denna kartering, tillsammans med fiskeribiologiska undersökningar, 

bottenfaunainventeringar samt kartering av vattenväxter kan användas för att göra 

en påverkansbedömning av aktiviteter i och nära Säveån i Lerum. 

Sammanfattningsvis är resultatet av denna kartering att de här undersökta akvatiska 

naturvärdena är höga på den undersökta sträckan i Säveån. Betydande delar av den 

undersökta sträckan är påverkad, framförallt genom anlagda erosionsskydd, och för 

sträckan nedströms Wramme bro har även närheten till bebyggelse en betydande 

påverkan.   

För öring utgör sträckan framförallt ett stort värde med avseende på ståndplatser 

för större fisk. Närmiljö omfattande träd och buskar tillsammans med strukturer 

som viss mängd död ved och delvis opåverkade strandbrinkar befäster Säveåns 

värde för fisk och evertebratfauna. Stora delar av sträckan saknade dock vattenve-

getation vid undersökningstillfällena vilket i sig kan innebära sämre förutsättning-

ar. En kompletterande inventering utreder vattenvegetationen i detalj. 
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2 Metodik 

Naturvårdsverkets undersökningstyp Biotopkartering av vattendrag (2002) har an-

passats för att enkelt kunna användas i Säveån genom centrala Lerum. Biotopkarte-

ringen har omfattat momenten vattenbiotoper och biflöden/diken och har genom-

förts för vardera strandkant (nedan kallat Norra respektive Södra). Vandringshinder 

och vägpassager innefattades inte i denna undersökning. 

Biotopkarteringen kommer att kompletteras med en bottenfaunainventering samt 

en kartering av vattenväxter. En inventering av lek-, uppväxt- och ståndplatsområ-

den kommer också att göras för hela sträckan som komplettering till Sportfiskarnas 

utredning (2007). 

Sträckindelning har gjorts från Aspen och vidare uppströms. Delsträckorna har de-

lats upp i södra respektive norra sidan av Säveån då ån är för djup och bred för att 

täcka in båda strandkanterna i en bedömning. Vidare har längdviktat medelvärde 

(Naturvårdsverket 2002) använts för bedömningar av värden på en delsträcka. Re-

sultaten presenteras som dessa medelvärden. Resultatdelen bör läsas tillsammans 

med Naturvårdsverkets undersökningstyp (2002). 
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3 Resultat  

Nedan presentas delsträckorna i tabell 2 med använda förkortningar redovisade i 

tabell 1. För delsträckors lägen samt kartanteckningar se bilaga 1. Förekomst och 

status av erosionsskydd i Säveån har tidigare inventerats och redovisas inte i denna 

kartering. 

 

A3 Bottensubstrat: GD grovdetritus 

 FD Findetritus 

 Le Lera 

 Sa Sand 

 Gr Grus 

 St Sten 

 Bl Block 

A4 vattenvegetation ÖV övervattensväxter (typ bladvass, 

kaveldun) 

 UVH undervattensväxter, hela blad (typ 

näckrosor, pilblad)  

A5 strömförhållande Lu Lugn 

 Sv Svagt 

 St Strömt 

 Fo Forsande 

A8 flöde/lopp Lu Lugnflytande 

 Ra Rakt 

 Ri Ringlande 

A9 rensat/påverkat Uf Utfyllnad 

 

Tabell 1. Förkortningar i resultat (se även Naturvårdsverket 2002) 
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Tabell 2. Resultat delsträckor 
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Bilaga 1 

Fältanteckningar och kartmaterial. 
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Sammanfattning 
Förekomsten av vattenväxter är generellt låg i strömmande vatten eftersom förutsättningarna för 

vegetation är begränsade. Hög vattenhastighet innebär begränsad sedimentation vilket innebär att 

botten är stenig och det saknas därmed substrat som är nödvändigt för att vegetation ska kunna gro och 

överleva. Dessa förhållanden råder även i Säveån med undantag för utloppet i sjön Aspen där 

vattenhastigheten är lägre, mängden sediment högre och botten mer svagt lutande.  

Transekter lades ut vinkelrätt från strandkanten var 300:e meter men vid flertalet transekter saknades 

vegetation helt eller påträffas i enstaka exemplar, vilket är helt naturligt för ett vattendrag med 

strömmande karaktär. Tätheten av arter var därmed generellt låg varför detta anges separat för de 

transekter där vegetationen är allmänt förekommande (3 transekter av 10). Eftersom Säveån är djup 

var det inte möjligt att inventera hela transekten, från ena strandkanten till den andra, utan endast den 

del av transekten som låg närmst strandkanten på respektive sida.  

Totalt påträffades 15 arter vattenväxter vid inventeringen. Samtliga dessa arter är vanligt 

förekommande i Sverige och många av arterna förekommer i allt från näringsfattiga till näringsrika 

miljöer. Den påträffade arten Fontinalis squamosa, glansnäckmossa, är endast inrapporterad från ett 

fåtal platser i södra Sverige på Artportalen men antas ändå vara relativt vanlig.  

Vattenvegetationens ekologiska betydelse längs den inventerade sträckan i Säveån är begränsad på 

grund av vattendragets strömmande karaktär och höga beskuggning som bidrar till mycket låg 

frekvens av vegetation. Vattenvegetation i sjöar inom vattensystemet har sannolikt betydligt större 

ekologisk betydelse för vattendraget genom exempelvis uppväxtområden för fisk och för 

näringsretention.     
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Inledning 
Lerums kommun avser att öka kunskapen om Säveån genom att inventera naturvärden knutna till ån 

samt inventera limnologiska värden i ån. En av dessa limnologiska inventeringar avser makrofyter, 

vattenväxter. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB har, som underkonsult till COWI AB, fått i 

uppdrag att inventera makrofyter längs en sträcka från Aspen och cirka 3 km uppströms denna under 

sensommaren 2014. I föreliggande rapport redovisas transekterna var för sig. De transekter som helt 

saknat vegetation redovisas efter de transekter där vegetation påträffats.  

Metod 
Inventeringen har genomförts genom krattning med en 25 cm bred kratta utrustad med teleskopskaft. I den mån 

det är möjligt har ”Undersökningstyp: Makrofyter i vattendrag” använts (Havs-ochVattenmyndigheten 2003). 

Denna undersökningstyp avser dock framförallt inventering i vattendrag med lugnt flytande vatten (< 2m/s) och 

begränsat djup (1 m). Det finns i dagsläget ingen metod för att statusbedöma makrofytförekomst i vattendrag på 

samma sätt som Ekologisk status bedöms i sjöar. Utifrån insamlad data kan det däremot vara möjligt att göra en 

generell bedömning av status, utifrån vid inventeringen påträffade arter. Undersökningstypen gör det möjligt att 

bedöma frekvens av ingående arter vid respektive inventerat område.  

Avsikten med Undersökningstypen: Makrofyter i vattendrag är att transekter inventeras vinkelrätt från den ena 

strandkanten till den andra. Eftersom Säveån är relativt bred med ibland strömmande vatten och ett djup som 

överstiger 1 meter har det endast varit möjligt att inventera området närmast strandkanten, på båda sidor 

vattendraget. Även dessa områden har vid flertalet transekter varit betydligt mycket djupare än 1 meter ett par 

meter ut från strand, men har ändå varit möjliga att inventera tack vare en kratta med teleskopskaft. Dessa 

bottnar har dock genomgående varit mycket steniga och ingen vegetation har förekommit. De branta bottnarna 

består dels av alrötter som övergår i finsediment och dels av stenar i dimension upp till ca 40 cm. I undantagsfall 

har mer svagt lutande botten påträffats och då har det varit möjligt att inventera längre ut i vattendraget. Detta 

gäller framförallt i mynningsområdet, transekt 1. ”Rutor” a´ 25 x 25 cm har lagts ut efter varandra (krattans 

bredd 25 cm dras 25 cm längs 

botten från strandkanten och utåt 

vattendraget för varje ”ruta”) från 

strandkanten och ut till cirka 1 

meters djup (alltså 4 rutor för 

varje meter från stranden). 

Figur 1. Inventering med kratta vid utloppet.    



Resultat 
 

 

 

Figur 2. Inventerade transekter längs Säveån.  



Transekter med relativt allmänt förekommande vattenvegetation 

Transekt 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Transekt 1 ligger precis vid utloppet i sjön Aspen och Säveån är här betydligt mycket bredare än vid 

övriga transekter. Tack vare att ån breddas är vattenhastigheten något lägre än längre uppströms vilket 

ger bättre förutsättningar för vattenvegetation att etableras. Transekterna som är lagda, vid södra och 

norra sidan, har krattats ut till drygt 1 meters djup och förekomsten är noterad i rutor var 25:e 

centimeter från stranden (alltså 4 rutor a´ 25 x 25 cm per meter). Transekten i söder sträcker sig cirka 

11 meter från stranden och den i norr 19 meter från stranden. Totalt inventerades 74 rutor. 

Beskuggningen är betydligt mycket lägre i området än längre uppströms i Säveån. Botten är flack, 

relativt grund vid strandkanten (ca 0,4 m vid södra sidan och 0 m vid norra). 

Vid transekt 1 påträffas rikligt med gul näckros och även förekomsten av igelknopp (Sparganium sp.) 

är relativt hög. Andra arter som påträffas är hårslinga (Myriophyllum alterniflorum), vattenpest 

(Elodea canadensis), säv (Schoenoplectus lacustris), stor näckmossa (Fontinalis antipyretica), 

sjönäckmossa (Fontinalis hypnoides) och kransalgen glans/mattslinke (Nitella flexilis/opaca). Den 

nämnda kransalgen är omöjlig 

att bestämma till art annat än 

när den är fertil och anges då 

tillhöra artkomplexet N. 

flexilis/opaca. Svårigheter till 

närmare artbestämning gäller 

även igelknopp som endast 

påträffades som 

undervattensform.  

Tabell 1. Förekomst av arter vid transekt 1.  

Arter vid transekt 1   
Förekomst i 
inventerade rutor 

Elodea canadensis Vattenpest 4% 
Fontinalis antipyretica Stor näckmossa 8% 
Fontinalis hypnoides Sjönäckmossa 1% 
Myriophyllum alterniflorum Hårslinga 18% 
Nitella flexilis/opaca Glans/mattslinke 9% 
Nuphar lutea Gul näckros 74% 
Schoenoplectus lacustris Säv 11% 
Sparganium sp.  Igelknopp (obest) 41% 

 

 

1 

Figur 3. Vegetation vid utloppets södra strand.  
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Transekt 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transekt 6 är relativt flack och består av smågrus längs södra sidan och här förekommer en del 

vattenvegetation. Längs norra sidan är botten mycket brant lutande, består uteslutande av sten och 

vattenvegetation saknas. Följande beskrivning (och täthet av vegetation) avser därmed endast södra 

sidan. Stor näckmossa förekommer precis intill stranden på 0 meters djup men i övrig förekommer 

vegetationen inte förrän vid 0,4 meters djup till och med cirka 2 meters djup (4 meter från stranden). 

Inom detta område växer som tidigare nämnts stor näckmossa samt sjönäckmossa, igelknopp (obest.), 

hårslinga och vattenpest. Totalt inventerades 8 rutor.     
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Figur 4. Vegetationen i vattnet ses från stranden.   

Tabell 2. Förekomst av arter vid transekt 6.  

Arter vid transekt 6   
Förekomst i 
inventerade rutor 

Elodea canadensis Vattenpest 50% 

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa 63% 

Fontinalis hypnoides Sjönäckmossa 50% 

Myriophyllum alterniflorum Hårslinga 50% 

Sparganium sp.  Igelknopp (obest) 50% 
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Transekt 10 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stranden längs östra sidan av transekt 10 är relativt flack och består framförallt av lera. Längs västra 

sidan är botten betydligt brantare och består av sten och block upp till ca 0,7 meters storlek. Vid östra 

stranden förekommer stor näckmossa, hårslinga och stor igelknopp (Sparganium erectum) från 1 till 

drygt 1,5 meters djup (från 4 till 8 meter från strandkanten). Även bredkaveldun (Typha latifolia) 

förekommer genom enstaka exemplar på cirka 0,5 meters djup. Vid östra sidan förekommer hårslinga 

relativt allmänt mellan de stora stenarna och precis intill strandkanten växer även svalting (Alisma 

plantago-aquatica). Totalt inventerades 39 rutor.  

 

 

 

 

 

 

Transekter som saknar eller har begränsad vattenvegetation  
Flera transekter längs den inventerade sträckan (transekt 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 9) saknade helt vegetation, 

alternativt påträffas enstaka individer av kärlväxter eller mossa. Samtliga dessa transekter redovisas 

ändå med bild för att beskriva förutsättningar för vegetation i respektive område.  

Tabell 3. Förekomst av arter vid transekt 10.  

Arter vid transekt 10   
Förekomst i 
inventerade rutor 

Alisma plantago-aquatica Svalting 3% 
Fontinalis antipyretica Stor näckmossa 46% 
Myriophyllum alterniflorum Hårslinga 56% 
Sparganium erectum Stor igelknopp 44% 
Typha latifolia Bredkaveldun 3% 
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Figur 5. Stor igelknopp och bredkaveldun vid östra stranden.    
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Transekt 2 

 

 

 

 

 

 

 
Strandkanten längs transekt 2 är relativt brant med företrädesvis alrötter. Beskuggningen är hög och 

strandvegetationen består framförallt av uppvuxen al, men även lönn förekommer. Vattenvegetation 

saknas helt.  

Transekt 3 

 

 

 

 

 

 
 

Strandkanten längs transekt 3 längs södra sidan är mycket brant och djupet ökar med cirka 1 meter för 

varje meter från stranden. Botten består av sten längs strandkanten och längre ner av relativt fasta 

sediment. Beskuggningen av uppvuxen al är hög. Längs norra sidan är botten till en början flack men 

övergår snart i betydligt brantare botten. Vid inventeringen gjordes endast ett fynd av Fontinalis 

antipyretica, sjönäckmossa.  

 

2 

Figur 6. Strandkanten bestående av framförallt alrötter. 

3 

Figur 7. Strandkanten domineras av sten.    
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Transekt 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandkanten längs transekt 4 såväl vid södra som norra sidan är relativt brant och består framförallt av 

sten, åtminstone ner till ca 2 meter där botten övergår i att domineras av finsediment. Beskuggningen 

är hög och träd i strandkanten består framförallt av al men även alm förekommer. Vattenvegetation 

saknas helt. 

Transekt 5 

 

 

 

 

 

 
 

 

Strandkanten längs transekt 5 är mycket brant och djupet ökar med cirka 1 meter för varje meter ut 

från stranden. Botten är mycket stenig på södra sidan men domineras mer av lera längs den norra. 

Området är relativt beskuggat av framförallt al. Vattenvegetation saknas helt. 

 

4 

Figur 8. Stenig strand vid transekt 4.    

5 

Figur 9. Strandkanten vid transekt 5.   
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Transekt 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandkanten längs transekt 7 är relativt brant och består framförallt av upp till 0,4 meter stor sten. 

Den aktuella vattendragssträckan är relativt strömmande. Beskuggningen är mycket hög på grund av 

förekomst av framförallt al. Vid transekten förekommer ingen vegetation förutom enstaka exemplar av 

stor näckmossa och glansnäckmossa (Fontinalis squamosa, artbestämning Ola Bengtsson Pro-Natura). 

Den senare arten är betydligt mycket ovanliga än såväl stor näckmossa som sjönäckmossa men 

förekommer troligen ändå relativt allmänt.  

Transekt 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandkanten vid den östra kanten av transekt 8 är relativt svaglutande och består av grus ut till cirka 4 

meter då bottensubstratet övergår i lera. Ån är här cirka 1 meter djup. Beskuggningen är hög 

framförallt på grund av förekomst av al. Vid inventeringen gjordes fynd av enstaka exemplar av 

7 

Figur 10. Relativt strömmande vatten vid transekt 7.   

8 

Figur 11. Landväxter växer ut en bit i vattnet vid transekt 8.    
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hårslinga. Västra sidans stränder är betydligt mycket brantare och består av sand. Vid inventeringen 

gjordes fynd av endast ett exemplar sjönäckmossa.  

Transekt 9 

 

 

 

 

 

 

 
Strandkanten längs transekt 9 är mycket brant och består framförallt av lera. Beskuggningen är hög 

delvis beroende på förekommande alvegetation men också på att intilliggande bro skuggar området. 

Längs norra sidan förekommer någon typ av fiberduk. Vattenvegetation saknas helt. 

 

Övriga områden med vatten-/strandvegetation 
Förekomsten av vegetation är låg i Säveån, vilket 

ovan beskrivna transekter helt utan vegetation 

beskriver. Förutom inventerade transekter har 

även områden med viss vegetation noterats vid 

inventeringen längs Säveån. Dessa områden är få, 

vegetationen förekommer inom ett mycket 

begränsat område och består av triviala arter. 

Samtliga tre områden påträffades relativt nära 

utloppet. Förutom dessa redovisade områden 

påträffades inga andra områden med från ytan 

detekterbar vegetation (annat än i enstaka 

exemplar <10) vid inventeringen.  

 

 

 

Figur 13. Övriga påträffade områden med vegetation.  

Figur 12. Strandkanten vid östra sidan längs transekt 9. 

9 
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Längs västra sidan förekommer glesa 

bestånd av gul näckros. Vid östra sidan 

domineras strandkanten av vass 

(Phragmites australis) och jättegröe 

(Glyceria maxima). Gul näckros 

förekommer i enstaka exemplar.  

 

 

 

Vid östra sidan av Säveån påträffades ett litet bestånd 

med strandvegetation bestånden av bland annat 

svärdslilja (Iris pseudacorus), svalting och jättegröe.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Vid område C förekommer skogssäv 

(Scirpus sylvaticus) och topplösa 

(Lysimachia thyrsiflora).  

 

 

 

Figur 14. Gles näckrosvegetation vid västra sidan.  

A 

Figur 15. Strandvegetation vid område B.  

B 

Figur 16. Gles strandvegetation av skogssäv och topplösa.  

C 
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Ekologisk status 
Ekologisk status är ett begrepp som används för att räkna ut kvalitén på ett vatten (ofta en 

vattenförekomst) utifrån exempelvis vattnets kemiska egenskaper, fauna eller flora. Att räkna ut 

ekologisk status utifrån vattenväxter görs företrädesvis i sjöar där det är lättare att avgränsa det 

undersöta vattnet (en sjö) jämfört med ett vattendrag. Fördelen med undersökning i en sjö är även att 

förekomsten av vegetation ofta är högre än i ett vattendrag eftersom vegetationen många gånger har 

svårt att överleva i strömmande eller forsande miljöer. Att räkna ut ekologisk status i ett vattendrag 

kan därför vara missvisande. Arter påträffas ofta som enstaka individer och den ringa förekomsten kan 

säga mer om strömförhållanden än om kvalitén på vattnet. Den siffra som emellertid räknats fram (då 

detta ingick i uppdraget) skall därför ses som en mycket ungefärlig bedömning av den aktuella 

sträckan av Säveån. En liten förlängning av inventeringsområdet skulle rent teoretiskt kunna erbjuda 

ytterligare artfynd som radikalt kunnat medföra en förändring av områdets Ekologiska status. För att 

få en mer rättvisande bild av vattendraget skulle sjöar såväl uppströms som nedströms den aktuella 

vattendragssträckan kunna inventeras och bedömas utifrån Ekologisk status.  

Bedömning utifrån påträffade arter 

Alla påträffade vattenväxter, alger eller mossor ingår inte vid bedömningen men de arter som ingår i 

bedömningen har givits ett indikatorvärde på mellan 1 och 10 (Havs-ochVattenmyndigheten 2013). Ett 

högt indikatorvärde indikerar preferens för låga tot-P halter och vice versa.  

Vid inventeringen påträffades totalt 15 arter. En del av dessa arter saknar indikatorvärden då de inte 

anses förekomma specifikt i antingen näringsrika eller näringsfattiga vatten eller då det saknas 

tillräklig information om dessa arter för att bestämma dess indikatorvärde. De arter som påträffades 

vid inventeringen ger en Ekologisk kvot på 0,92 vilket anses ligga inom det säkra intervallet för God 

Ekologisk Status.  
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Diskussion 
Förekomsten av vattenvegetation är naturligt låg i Säveån på grund av att vegetation har svårt att 

överleva i den strömmande miljön. De branta stränderna och förekomsten av sten på botten försvårar 

ytterligare för vegetation att etableras i ån. Strömmande vatten innebär att sedimentationen är låg och 

det saknas substrat för vegetation att fästa i. Vid inventeringen kunde det därmed konstateras att flera 

av de inventerade områdena helt saknar vegetation. Så snart hastigheten på vattnet avtar, i små höljor, 

efter broar etc. sker en ökad sedimentation och vi träffar på såväl över- som undervattensvegetation. 

Dessa områden är dock lätträknade i den aktuella inventeringen och förutom transekt 1, 6 och 10 samt 

de redovisade områden A, B och C, med viss vegetation, saknas i princip vegetation som är möjlig att 

detektera vid ytan längs hela den inventerade sträckan. På ett fåtal platser noterades enstaka individer 

(< 10) av bredkaveldun och igelknopp. På grund av denna låga frekvens av arter är det mycket 

vanskligt att dra för långtgående slutsatser av den uträknade ekologiska kvoten. Genom att inventera 

flera sjöar inom vattensystemet skulle man däremot kunna få en uppfattning om tillståndet i 

mellanliggande vattendrag.   

Referenser 
Havs-ochVattenmyndigheten (2003). Undersökningstyp:Makrofyter i vattendrag. 

  

Havs-ochVattenmyndigheten (2013). HVMFS 2013:19. H.-o. vattenmyndigheten. 

  

 

Tabell 4. Totalt antal påträffade arter vid inventeringen i Säveån.   

Artnamn 
 

Indikatorvärde Viktfaktor 
Alisma plantago-aquatica Svalting  -  - 

Elodea canadensis Vattenpest 4 0,7 

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa 8 0,7 

Fontinalis hypnoides Sjönäckmossa 6 0,9 

Fontinalis squamosa Glansnäckmossa  -  - 

Glyceria maxima Jättegröe  -  - 

Iris pseudacorus Svärdslilja  -  - 

Myriophyllum alterniflorum Hårslinga 9 0,9 

Nitella flexilis/opaca Glans/mattslinke 10 1 

Nuphar lutea Gul näckros 8 0,9 

Phragmites australis Vass  -  - 

Schoenoplectus lacustris Säv  -  - 

Sparganium erectum Stor igelknopp  -  - 

Sparganium sp.  Igelknopp (obest)  -  - 

Typha latifolia Bredkaveldun  -  - 
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Bottenfauna Säveån 

Metodik 

Provtagningen utfördes 2014-09-23 av Lars Thorsson, Milva AB. Metodiken fick modifieras 
något till följd av lokalens förhållanden. Provtagning med Ekmanhuggare kräver mjukbotten, och 
vid kontroll och efterföljande besök på platsen visade det sig att sträckan har hårdbotten; d.v.s. 
sten-, grus- och sandbotten. Endast vid Säveåns utlopp i sjön Aspen förekommer mjukbotten. 
Det hade varit möjligt att ta prover i Säveåns utlopp i Aspen, men då hade det varit snarare sjön 
som bedömts och inte ån. Eftersom det var ån som skulle bedömas uteslöts metoden 
provtagning med Ekmanhuggare. Den metodik som används vid bottenfaunaprovtagning av 
hårdbottnar är antingen kvantitativt håvprov enligt metod SE-EN 27 828 eller kvalititativt håvprov 
enligt M42-metoden. Båda dessa metoder förutsätter dock att det inte är djupare än att det går 
att vada ut för att göra provtagningen (<1 m djup). Vattendjupet i mitten av ån överstiger med 
god marginal 1 meter, vilket gjorde att provtagningen med håv fick modifieras. Inget område 
fanns inom utredningsområdet där det var grundare än 1 meter över hela vattendragsbredden. 
 
Den lokal som valdes ut var belägen uppströms Wamme bro (6410636, 1289926, RT90), där 
det fanns lämpliga provtagningsområden på båda sidor av ån. Sträckan var homogen med 
likartad botten. Detta gör att ett sk sökprov uteslutits, eftersom ytterligare habitat inte skulle ha 
täckts in med sökprov. Det som skiljer den utförda provtagningen från standard är att man 
normalt lägger fem sparkprov (slumpmässigt) på en 10-meterssträcka över hela 
vattendragsbredden. Nu undantogs de djupare områdena och de fem sparkproverna har lagts 
enligt följande; 3 provytor på åns högra sida och 2 provytor på åns vänstra sida ut till ca 1 
meters djup. Maxdjupet på sträckan uppskattades till 2 meter. 
 
Proverna analyserades av Dan Evander, Sweco, och de index som finns beskrivna i 
Naturvårdsverkets ”Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och 
vatten i övergångszon” – Handbok 2007:4 har beräknats. Utifrån bottenfaunans 
artsammansättning och fördelning mellan arter/grupper samt indexvärden har en bedömning 
gjorts på vattendragets status. Jämförelser har gjorts med regionala jämförvärden och Ekologisk 
kvot har beräknats även om provtagningsmetoden inte helt överensstämmer med den metod 
som användes vid riksinventeringarna. Skillnaden ligger i att inget sökprov/kvalitativt prov tagits 
vid denna undersökning. På grund av provtagningslokalens utseende bedömdes ett sökprov 
inte skulle innebära att nya habitat provtogs eftersom lokalen var så homogen till sin karaktär.  

 

Resultat 

Det fanns i medeltal cirka 220 individer/delprov fördelat på ca 30 taxa i proven. Totalt hittades 
62 olika taxa i de fem delproven. Individtätheten får betraktas som låg medan artrikedomen var 
hög. Dominerande djurgrupp var skalbaggar där olika arter av bäckbaggar utgjorde nästan 45% 
av individantalet. Dominerande art var Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 1808). Det fanns 32 
olika taxa av dag-, bäck- och nattsländor i proven och dessa utgjorde drygt 30 % av 
individantalet. Bottenfaunasamhällets artsammansättning visar inga indikationer på att 
vattendraget, vid den provtagna lokalen, skulle vara påverkat av lågt pH eller höga belastningar 
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av näringsämnen och/eller organiskt material. Det fanns en del arter som är känsliga mot 
försurning, bland annat Nigrobaetis digitatus, Caenis sp och Cheumatopsyche lepida. Det fanns 
även arter som är känsliga mot förhöjd belastningar av näringsämnen och organiskt material 
t.ex Setodes argentipunctellus. De indexvärden som framräknades utifrån bottenfaunans 
sammansättning var samtliga höga, ASPT-6,31, MISA-84,30 och DJ-14. De var samtliga högre 
än de regionala jämförvärden som finns och därmed blev den Ekologiska kvoten >1 för alla tre 
indexen. De höga värdena indikerar att det råder bra förhållanden för de bottenlevande djuren. 
Vid en statusklassning utifrån bottenfaunans sammansättning skulle lokalen ha fått 
bedömningen Hög Ekologisk Status.  
 
Det fanns inga rödlistade arter i proven. Bäckbaggen Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 1808) 
och vattenfisen Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794) var tidigare rödlistad men är numera 
borttagen från artdatabankens rödlista. Även Setodes argentipunctellus är en relativt ovanlig art. 
 

Bilagor: 

Bilaga 1. Artlista 
Bilaga 2. Provtagningsprotokoll  



Milva 2014 Sid. 1 av 2
Säveån 2014-09-23 Medel Andel

Taxa 1 2 3 4 5 %
Nemertini/slemmaskar
Nemertini 0 0 2 1 0 0,6 0,3
Gastropoda/snäckor
Ancylus fluviatilis  O. F. Müller, 1774 0 0 1 5 1 1,4 0,6
Bathyomphalus contortus  (Linnaeus, 1758) 0 1 1 0 1 0,6 0,3
Physa fontinalis  (Linnaeus, 1758) 0 1 0 0 0 0,2 0,1
Radix balthica  (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 0,2 0,1
Bivalvia/musslor
Anodonta  sp. Lamarck, 1799 0 0 0 1 0 0,2 0,1
Pisidium  sp. Pfeiffer, 1821 3 4 7 38 21 14,6 6,4
Sphaerium  sp. Scopoli, 1777 1 2 9 55 11 15,6 6,9
Oligochaeta/fåborstmaskar
Lumbriculidae 9 7 1 7 6 6,0 2,6
Enchytraeidae 1 0 0 0 0 0,2 0,1
Spirosperma ferox  Eisen, 1879 3 4 0 0 2 1,8 0,8
Eiseniella tetraedra  (Savigny, 1826) 0 0 0 1 0 0,2 0,1
Hirudinea/egentliga iglar
Glossiphonia complanata  (Linnaeus, 1758) 1 0 0 5 0 1,2 0,5
Hydracarina/vattenkvalster
Hydrachnidia 0 0 0 1 0 0,2 0,1
Crustacea/kräftdjur
Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) 2 1 0 0 0 0,6 0,3
Ephemeroptera/dagsländor
Nigrobaetis digitatus (Bengtsson, 1912) 0 2 0 1 1 0,8 0,4
Baetis fuscatus/scambus 0 4 0 0 0 0,8 0,4
Baetis rhodani  (Pictet, 1843) 0 3 2 5 0 2,0 0,9
Kageronia fuscogrisea (Retzius, 1873) 5 7 7 1 0 4,0 1,8
Heptagenia sulphurea  (Müller, 1776) 1 0 1 57 22 16,2 7,1
Leptophlebia marginata  (Linnaeus, 1767) 3 3 1 0 1 1,6 0,7
Caenis  sp. Stephens, 1835 1 0 0 0 0 0,2 0,1
Plecoptera/bäcksländor
Isoperla  sp. Banks, 1906 0 1 0 3 0 0,8 0,4
Isoperla difformis  (Klapálek, 1900) 0 0 0 1 0 0,2 0,1
Taeniopteryx nebulosa  (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 0,2 0,1
Amphinemura  sp. Ris, 1902 0 0 0 2 0 0,4 0,2
Nemoura avicularis Morton, 1894 0 0 0 0 1 0,2 0,1
Leuctra fusca  (Linnaeus, 1758) 2 1 0 7 1 2,2 1,0
Odonata/trollsländor
Calopteryx splendens  (Harris, 1789) 0 1 0 0 0 0,2 0,1
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1 0 0,2 0,1
Heteroptera/skinnbaggar
Aphelocheirus aestivalis  (Fabricius, 1794) 1 0 0 16 1 3,6 1,6
Megaloptera/sävsländor
Sialis lutaria  (Linnaeus, 1758) 3 1 0 0 0 0,8 0,4

Det. Dan Evander
Sweco Environment AB
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Milva 2014 Sid. 2 av 2
Säveån 2014-09-23 Medel Andel

Taxa 1 2 3 4 5 %
Coleoptera/skalbaggar
Orectochilus villosus  (Müller, 1776) 0 0 0 2 0 0,4 0,2
Hydraena gracilis  Germar, 1824 0 0 0 0 1 0,2 0,1
Hydraena riparia  Kugelman, 1794 0 1 0 3 0 0,8 0,4
Stenelmis canaliculata  (Gyllenhal, 1808) 58 35 15 36 38 36,4 16,0
Elmis aenea  (Müller, 1806) 3 8 13 37 3 12,8 5,6
Oulimnius tuberculatus  (Müller, 1806) 23 34 19 13 12 20,2 8,9
Limnius volckmari  (Panzer, 1793) 34 21 24 45 38 32,4 14,3
Trichoptera/nattsländor
Cheumatopsyche lepida  (Pictet, 1834) 0 0 0 39 1 8,0 3,5
Hydropsyche pellucidula  (Curtis, 1834) 0 2 2 8 2 2,8 1,2
Hydropsyche siltalai  Döhler, 1963 0 1 0 21 1 4,6 2,0
Polycentropus flavomaculatus  (Pictet, 1834) 4 9 2 29 3 9,4 4,1
Polycentropus irroratus  (Curtis, 1835) 0 20 7 5 4 7,2 3,2
Lype phaeopa  (Stephens, 1836) 0 0 1 0 0 0,2 0,1
Psychomyia pusilla  (Fabricius, 1781) 0 2 0 0 0 0,4 0,2
Agapetus ochripes  Curtis, 1834 0 0 0 2 0 0,4 0,2
Hydroptila  sp. Dalman, 1819 0 1 0 0 0 0,2 0,1
Ithytrichia  sp. Eaton, 1873 0 0 0 3 2 1,0 0,4
Oxyethira  sp. Eaton, 1873 0 0 0 0 1 0,2 0,1
Rhyacophila nubila  (Zetterstedt, 1840) 0 1 0 3 0 0,8 0,4
Goera pilosa  (Fabricius, 1775) 0 0 0 1 0 0,2 0,1
Glyphotaelius pellucidus  (Retzius, 1783) 0 0 0 0 1 0,2 0,1
Lepidostoma hirtum  (Fabricius, 1775) 0 1 0 8 1 2,0 0,9
Ceraclea nigronervosa  (Retzius, 1783) 0 0 0 1 0 0,2 0,1
Mystacides azurea  (Linnaeus, 1761) 1 0 0 0 0 0,2 0,1
Oecetis  sp. McLachlan, 1877 1 0 0 0 0 0,2 0,1
Setodes argentipunctellus  McLachlan, 1877 0 0 0 9 2 2,2 1,0
Diptera/tvåvingar
Simuliidae 0 2 0 12 0 2,8 1,2
Ceratopogonidae 0 1 0 1 1 0,6 0,3
Chironomidae/fjädermyggor
Tanypodinae 2 0 0 1 1 0,8 0,4
Orthocladiinae 0 1 0 0 1 0,4 0,2
Chironominae 1 1 1 1 0 0,8 0,4
Antal individer/delprov 164 186 119 494 187 227,0+149,5
Antal taxa/delprov 24 34 20 42 31 29,4+9,0
Antal taxa totalt 62

Index Värde Jämf. EK
ASPT 6,31 5,37 1,18
MISA 84,30 47,50 1,77
DJ 14,00 10,00 1,80

Det. Dan Evander
Sweco Environment AB
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