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Anmälan om förekomst av naturskogsliknande barrskog 

vid Hällsnäs i Härryda kommun, Västra Götalands län 
 

 

Naturskyddsföreningen i Härryda, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen 

önskar till Skogsstyrelsen anmäla en förekomst av ett naturskogsliknande skogsområde med 

höga naturvärden. Skogsområdet ligger strax väster om Mölnlycke vid Hällsnäs i Härryda 

kommun inom skogsfastigheten Bårhult 1:2. Inom området finns en nyligen inlämnad 

avverkningsanmälan på 3,6 hektar (avv. anm. A 38116-2018). Se även bifogade kartor. 

 

Fastigheten Bårhult 1:2 utgörs av ett långsträckt skogsskifte (se bifogad karta 1) med mycket 

gammal skog som ligger längs med Benedalen. En långsträckt dalgång som sträcker sig från 

Yxsjön i söder till Landvettersjön i norr. Inom området finns ett stort antal träd med en ålder 

som vi bedömer till runt 200 år. Skogen är en blandskog med främst gran och ek och en del 

tall, rönn m.fl. Död ved förekommer rikligt och det saknas spår i området av modernt 

skogsbruk. Inga avverkningsstubbar är noterade. Totalt har 11 rödlistade arter noterats och 

ca 30 olika signalarter (se bifogad artlista). I en nyligen genomförd naturinventering 

(Naturcentrum 2016) enligt SIS-standard för naturinventering (NVI) fick området nästan till 

sin helhet högsta eller näst högsta naturvärdesklass (klass 1 och 2). Vid denna bedömning 

var dock inte alla idag noterade fynd av signal- och rödlistade arter kända. Med dessa 

inräknade bör hela området ges högsta naturvärdesklass. 

 

Skogen inom fastigheten är naturligt föryngrad och utgörs av en barrblandskog med 

utpräglade natur- och urskogskaraktärer vilket gör att den är att anse som västlig taiga. 

Västlig taiga (9010) är en skogsnaturtyp som skall prioriteras och skyddas vid 

myndigheternas naturvårdsarbete i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv. Det 

förekommer även fågelarter i området som skall prioriteras enligt EU:s fågeldirektiv. 

 

Undertecknade föreningar begär att Skogsstyrelsen inventerar berört skogsområde med 

avseende på naturvärden, artförekomster och miljöer. Viktigt är att det vid en inventering 

särskilt beaktas värden, miljöer och arter som skall bevaras i enlighet med EU:s art- och 

habitatdirektiv och fågeldirektiv. Skogsstyrelsen avser dessutom att påbörja en ny 
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inventering av nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. Skogen inom fastigheten faller väl in 

under kriterierna för denna inventering och bör därför tas med som ett skyddsvärt objekt i 

inventeringen. 

 

Ur ett landskapsekologiskt perspektiv är skogen dessutom mycket viktig då den utgör en länk 

med gammal skog vilken förbinder Yxsjöns naturreservat i söder med Hällsnäs branter i norr 

där det bl a förekommer två biotopskyddade miljöer. Se bifogad karta 2 och 3. Via denna 

gammelskog kan många känsliga arter röra sig, sprida sig och ha kontakt. 

 

Skogsområdet har även höga friluftsvärden då det ligger storstadsnära och nära både 

Mölnlycke och Landvetter. En vältrampad stig går också genom skogen. Ett flertal kulturspår 

(fornminnen) i form av kolningsgropar är också funna. 

 

Delar av skogen är dock nyligen anmäld för slutavverkning (avv. anm. A 38116-2018). 

Anmälan berör 3,6 hektar av den norra delen av fastigheten där det inom det planerade 

avverkningsområdet har noterats 9 rödlistade arter och 25 signalarter. Det är därför 

brådskande att Skogsstyrelsen agerar för dokumenterande och bevarande av naturvärdena. 

 

Naturskyddsföreningen, Göteborgs Ornitologiska förening och Skydda Skogen begär att 

skogsstyrelsen enligt vad som ovan framförts skyndsamt agerar för dokumenterande 

och bevarande av naturvärdena inom berörd skogsfastighet. 

 

 

Naturskyddsföreningen i Härryda        Skydda Skogen      Göteborgs Ornitologiska förening 

 

Michael Nilsson                     Elin Götmark          Morgan Johansson 

Ordförande                                                   Ordförande 
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Duvhök NT 1 1 Trol. häckning 300 m ifrån. Färska spår efter slagna nötskrikor sågs.

Kungsfågel VU 1 1 Har revir i området.

Nötkråka NT 1 Har hörts nära. Lämplig miljö för häckning/ gömma hasselnötter.

Sparvuggla 1 1 Har häckat vid fastighetens södra gräns vid naturreservatet.

Spillkråka NT 1 1 1 Lämplig häckmiljö. Flertal spår förekommer och har hörts i närområde.

Granbarkgnagare Microbregma emerginata 1 1

Jättesvampmal Scardia boletella NT 1

Klibbtickgnagare Dorcatoma punctulata 1 1

Thomsons trägnagare Anobium thomsoni 1 1

Vågbandad barkbock Semanotus undatus 1

Kambräken Blechnum spicant 1 1

Blodlav Mycoblastus sanguinarius 1

Gammalgranslav Lecanactis abietina 1 1

Glansfläck Arthonia spadicea 1 1

Havstulpanlav Thelotrema lepadium 1 1

Hål-lav Menegazzia terrebrata VU 1 1 Ett ex vid avverkningen. Bör eftersökas - kan finnas fler på fastigheten.

Kattfotslav Arthonia leucopelia 1 1

Korallav Sphaerophorus globosus 1 1

Mussellav Normandina pulchella 1 Indikerar mycket goda miljöförhållanden för rödlistade arter.

Tunn flarnlav

Rostfläck Arthonia vinosa 1 1

Strandblocklav Porpidia hydrophila NT 1



Blåmossa Leucobryum glaucum 1 1 1 Riklig förekomst med mycket stora mosskuddar

Kantvitmossa Sphágnum quinquefarium 1 1

Klippfrulania Frullania tamarisci 1 1 Mycket riklig förekomst över hela området

Kornknutmossa Odontoschisma denudatum NT 1 1

Långfliksmossa Nowellia curvifolia 1 1

Skogstrappmossa Anastrophyllum michauxii NT 1 1 Totalt ca 100 lokaler i Sverige.

Skuggmossa Dicranodontium denudatum 1 1

Späd frullania Frullania fragilifolia 1

Stor revmossa Bazzania trilobata 1 1

Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 1

Blodsopp Boletus luridiformis 1 1

Brandticka Pycnoporellus fulgens NT 1 1 Främst östlig art. Denna lokal Sveriges västligaste?

Dropptaggsvamp Hydnellum ferrugineum 1 1

Gransotdyna Camarops tubilina NT 1 Sydlig granskogsart.

Sotticka Ichnoderma benzoinum


