
 
 

Göteborgs Ornitologiska Förening Org.nr. 857203-1725 Telefon: 031-49 22 15 
Box 166 PlusGiro: 89 01 68-8 E-post: gof@gof.nu 
421 22 Västra Frölunda    Webbplats: www.gof.nu 

  
 
 
 
 
 

 Göteborgs Stad 
 Stadsbyggnadskontoret 
 
E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
  
 

 
 
Dnr SBK: Vår ref Datum 

BN1935/88 A Nordin/C Johansson 2022-10-28 
 
 

Synpunkter på naturreservatet Lärjeåns dalgång 
 
Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) har fått möjlighet att lämna synpunkter i samrådet 
om det blivande naturreservatet Lärjeåns dalgång. 
 
Vi tycker att det är mycket glädjande att ett naturreservat längs Lärjeåns nu kan komma till 
stånd. På så sätt finns det goda möjligheter att bevara och utveckla naturvärden, inte minst 
för fåglar, och värden för friluftsliv i området. 
 
Det är mycket bra att reservatet länkas samman med skog och vattendrag i Vättlefjälls 
naturreservat för att få en större sammanhängande yta.  
 
Vi tycker på det hela taget att mål och skötselplan för det nya reservatet ser mycket bra ut. 

 
Vi vill framföra följande synpunkter: 

 
1 Om skötselområde 5 - Barrdominerad skog: 
Det är mycket bra att Göteborgs Stad bedriver ett mer hänsynsfullt och hyggesfritt 
skogsbruk i sina produktionsskogar. I ett nytt reservat bör det dock inte vara någon 
produktionsskog utan all skog skall vara motsvararande NO/NS bestånd.  
Vi anser att all skog inom reservatet på sikt skall utvecklas till skog med höga naturvärden. 
I det blivande reservatet förekommer barrdominerad skog som är planterad, mycket liknar 
produktionsskog och inte har några högre naturvärden idag. Avsikten behöver vara att dessa 
skogar ställs om för att på lång sikt bli lövskog eller lövrik skog med höga naturvärden, eller 
till talldominerad naturskog på mer näringsfattiga och torra marker.  
 
Situationen är generellt mycket dålig för många rödlistade skogslevande arter i Sverige 
eftersom vi har så liten andel lagligt skyddad skog i ett hav av biologiskt utarmade 
produktionsskogar. I Västra Götaland är den lagligt skyddade skogen cirka 4% av den 
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produktiva skogsmarken. På lång sikt behöver åtminstone 17-20% av skogen skyddas för att 
även de mest krävande arterna skall ha möjlighet att leva kvar. Det finns dock knappast 17% 
skog med höga naturvärden idag. Det finns följaktligen ett stort behov av att restaurera 
naturliga skogar.  
 
Förutom att bevara biologisk mångfald och att naturliga processer i skog kan få fortgå i 
tillräcklig omfattning, kan skyddade naturliga skogar även användas för friluftsliv, 
besöksnäring och inte minst kolinlagring. 
 
I ett större sammanhängande skyddat område som Vättlefjäll – Lärjeåreservaten med en 
större yta sammanhängande naturskogar, finns det större möjligheter att på sikt bevara mer 
specialiserade och arealkrävande fågelarter i livskraftiga populationer. Mindre flugsnappare, 
tjäder och vitryggig hackspett är exempel på det. 
 
2. Vi har noterat att mycket av de öppna betesmarkerna i östra delen av det blivande 
reservatet inte verkar ha hävdats på länge. Det vore mycket önskvärt om bete eller slåtter 
kunde återupptas på dem.  
 
3. Gödsling bör inte vara tillåten i permanenta betesmarker i reservatet. En bestämmelse 
bör införas om det. Med kontinuerlig hävd utan gödsling kan betesmarkerna med tiden få en 
mer artrik flora. En artrikare flora ger ett rikare insektsliv som i sin tur ger en mer artrik 
fågelfauna.  
Inte heller bör tillskottsutfodring vara tillåtet när djuren är i betesmarker eftersom detta 
innebär att det blir en gödslingseffekt. Alternativt kan det vara möjligt att ge tillskottsfoder 
när djuren befinner sig i vissa bestämda betesfållor där det inte har så stor betydelse om 
marken gödslas.  
 
4. Sånglärkan är en av de fågelarter som nämns särskilt i förslaget till skötselplan. Det är 
mycket bra att försöka gynna denna art i reservatet. Vi vill påpeka att det behövs inslag av 
blottad jord i åkermark/betesmarker för att sånglärkan skall trivas. Vid spannmålsodling bör 
grödan inte växa för tätt. Åkerbruket bör således inte vara för intensivt samt ekologiskt inom 
reservatet. 
 
5. Det skulle vara positivt att göra en särskild satsning på stare, som har gått tillbaka kraftigt 
i landet under senare år, genom att sätta upp holkar i anslutning till betesmarkerna.  
Man skulle även kunna upp specialholkar för göktyta i trädklädda betesmarker och liknande. 
 
6. Det finns en utpekad nyckelbiotop på kommunens mark i bäckravin väster om 
koloniområdet vid Äspered. Varför är inte denna med i reservatsförslaget? 
 
7. På bilaga 3A:1 är skogen på Åsen vid Ekered och ett parti sydväst om den markerad som 
barrdominerad skog på kartan. Denna del har inte besökts nu. På flygfoton ser det här dock 
ut att vara lövskog med mindre inslag av barrträd. Dessa områden borde därför tillhöra 
skötselområde 3.  
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8. På bilaga 3A:2 verkar inte hela nyckelbiotopen N 2516-1997 med lind-dominerad lövskog 
vara inkluderat i reservatsförslaget. Vi önskar att hela denna värdefulla skogsmiljö kommer 
med i reservatet.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Annica Nordin 
Göteborgs Ornitologiska Förening, Ordförande 
 
Christer Johansson 
Fågelskyddskommitén 
 


