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Karta: Undersökningsområdet

Jmfr Kartbilaga 1

Uppdraget
Borås Stad har under hösten 2015
påbörjat arbetet med ett
planprogram för de västra delarna
av stadsdelen Hestra, nordväst om
Borås centrum. Syftet är att se var
det är möjligt att exploatera med nya
bostäder. De obebyggda delarna av
området består idag i huvudsak av
grandominerad barrskog i blockrik,
kuperad terräng. Den tänkta
bebyggelsen kommer att utgöras av
både småhus och flerbostadhus med
en tydlig koppling till den
omgivande naturen.
Området omfattas av en fördjupad
översiktsplan från 1989. Denna har
dock inte aktualitetsprövats sedan
sitt antagande, varför ett uppdaterat
underlag behöver tas fram.
Området är en viktig del i stadens övergripande grönstruktur och här finns vissa redan utpekade naturoch rekreationsvärden. Syftet med undersökningen är att få en övergripande kartering och värdering av
såväl ekologiska som upplevelsemässiga rekreativa värden i området.
Uppdraget innefattar:
•
•
•

Inventering av natur- och landskapstyper samt för dessa dels typiska allmänna arter, dels
förekommande naturvårdsarter. Förslag för skydd, bevarande och/eller utveckling.
Inventering och utvärdering av frilufts- och rekreationsområden. Förslag för skydd, bevarande
och/eller utveckling.
Inventering och analys av strukturer, sammanhang och funktioner. Däri ingår grönstrukturer.
Förslag för skydd, bevarande och/eller utveckling.

Ansvarig för uppdraget på Borås stad har varit projektledare Emma Larsson, som till sin hjälp haft en
styrgrupp bestående av Anna Karlsson, fritidsutvecklare, Anna Ljunggren, kommunbiolog, Johan
Ekeblom och Liisa Gunnarsson, planarkitekter samt Kent Claesson, skogvaktare.
Naturvårdsbiolog Calle Bergil har varit uppdragsansvarig på Melica och ansvarat för bedöningar av
naturvärden och ekologiska funktioner, medan landskapsarkitekt Christer Lundenius huvudsakligen
fokuserat på bedömningarna av landskaps- och rekreationsvärden. Fältinventeringar av området har
genomförts den 21 oktober och 5 november 2015 samt en vända 8 januari 2016.
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Termer och definitioner
Många av de termer som används vid beskrivningar och inventeringar av naturens värden definieras på
något skiftande sätt i olika sammanhang. Så har t.ex. termen naturvärde ibland använts för alla de värden
naturen kan stå för – jämför begreppet ekosystemtjänster – och ibland inskränkts till enbart värde för
bevarande av biologisk mångfald – såsom i den nya SIS-standarden för naturvärdesinventering. Det kan
därför vara på sin plats med en förklaring av hur dessa termer använts i denna rapport.

Naturvärden
Begreppet naturvärden inkluderar här värden för bevarande av naturens mångfald på alla nivåer från
genvariation till variation av naturtyper och naturfenomen, men också värden för utbildning och
forskning.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är benämningen på de tjänster eller nyttor som naturen kan erbjuda människan, t.ex.
pollinering av grödor, rening av vatten och luft, utjämning av vattenflöden, rekreation, estetiska och
kulturella upplevelsevärlden, etcetera.

Värden för friluftsliv
Vi inkluderar här, förutom naturens värden för aktiviteter, även upplevelsevärden som vid t.ex. passage
genom områden och förbi utsikter ger en ”landskapsbild” utifrån sinnenas intryck.

Landskapstyp
En landskapstyp är i regel en övergripande karaktärsbeskrivning av ett landavsnitt på regional skala, men
kan även användas när man talar om delar eller element i landskapet. Det beror oftast på skalan i
sammanhanget vilket även gör att landskapselement och naturtyp kan användas om samma områden. I
skalan vi arbetar med kommer vi mestadels att beskriva karaktärer av en landskapstyp och kan då använda
benämningar som del av landskapet, landskapskaraktär eller landskapselement.

Naturtyp
Begreppet syftar ursprungligen på ganska grova grupperingar av naturens variation, såsom barrskog,
lövskog, myr, rinnande vatten etc. Så görs t.ex. i den nyligen antagna standarden för
naturvärdesinventering. Begreppet har dock i många sammanhang – t.ex. i Natura 2000-arbetet – använts
för betydligt mer detaljerade indelningar av naturen, såsom hälltallskog, hedekskog etc, vilka snarare borde
kallas vegetationstyper eller biotoper. Eftersom vi här har behov av en lite mer detaljerad syn på naturen i
området har vi ändå valt den senare användningen av begreppet, och avgränsat respektive naturtyp efter
vad som kan vara väsentligt med hänsyn till behoven i denna inventering.
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Fakta: Naturvårdsarter
Begreppet naturvårdsarter myntades av ArtDatabanken 2013 och syftar på arter som är särskilt viktiga att ta
hänsyn till vid ingrepp i och skötsel av natur. Följande kategorier ingår i begreppet:

Skyddade arter (§) / (EU)
Arter som omfattas av Artskyddsförordningens fridlysningsparagrafer kallas för skyddade arter. Enlig
förordningen är det förbjudet att döda eller störa vissa djurarter som finns förtecknade i förordningens bilaga
samt att skada eller förstöra dessa djurs fortplantningsområden eller viloplatser. För att vidta åtgärder som kan
skada dessa arter krävs dispens från länsstyrelsen. Förordningen omfattar bl a samtliga arter som finns upptagna i
EU:s habitatdirektiv (EU), men för alla arter gäller inte samma starka skydd. Vad gäller fåglar omfattas i
praktiken alla fåglar som antingen finns upptagna i EU’s fågeldirektiv (EU), är rödlistade (CR-NT se nedan)
eller har minskat med minst 50% under perioden 1975-2005 (-50%).

OBS: ”Skyddsklassad art”
Artdatabanken redovisar kontinuerligt på Artportalen, fynd av arter som rapporteras in. För ett antal arter som
kan vara utsatta för förföljelse, omfattande plockning eller olovlig jakt redovisas dock inte öppet uppgifter som
kan avslöja exakt var arten häckar eller växer. Dessa arter kallas för skyddsklassade, men är inte nödvändigtvis
naturvårdsarter.

Rödlistade arter (RE etc.)
ArtDatabanken, vidSveriges lantbruksuniversitet och Naturvårdsverket, har med hjälp av sina
specialistkommittéer för olika artgrupper angivit vilka svenska växt- och djurarter som bör klassas som hotade
eller missgynnade. Dessa arter kallas gemensamt för rödlistade arter. Arterna anges i sex kategorier och följer
det system som Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) presenterat för global rödlistning:
RE. Försvunnen (Regionally Extinct)
CR. Akut hotad (Critically Endangered)
EN. Starkt hotad (Endangered)
VU. Sårbar (Vulnerable)
NT. Nära hotad (Near Threatened)
DD. Kunskapsbrist (Data Deficient)

Signalarter (S)
Arter som anses signalera höga naturvärden kallas ofta för signalarter. Begreppet används i Skogsstyrelsens
nyckelbiotopinventering, men också för de arter som använts som indikatorer på höga naturvärden i andra
riksomfattande inventeringar, t.ex. Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering.

Typiska arter (T)
Typiska arter är arter vars förekomst indikerar gynnsam bevarandestatus för naturtyp som pekas ut i EU´s artoch habitatdirekitv Natura 2000.

Nyckelarter (N)
Nyckelarter är arter som spelar en stor roll i ekosystemen och därmed ”öppnar dörrar” för andra arter. Ingen
officiell lista finns ännu framtagen.

Ansvarsarter (A)
Begreppet används för att peka ut arter som ett land eller annan region kan sägas ha ett särskilt ansvar för att
bevara, genom att de har en särskild tyngdpunkt i sin utbredning i landet/regionen. Ingen officiell lista finns ännu
framtagen.
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Beskrivning av området
Naturförhållanden och landskapstyper
Borås stad med omgivningar ligger inom ett landskap som enligt Nordiska ministerrådets regionsindelning
av landskap kallas södra Västergötlands sprickdalsområde. Det blockrika och starkt kuperade landskapet
består av gamla gnejser vars sprickor har utmejslats under flera istider. Sprickdalslandskapet påminner i sin
struktur om så kallade fraktaler; det vill säga ett mönster som upprepas i stor likväl som i liten skala.
Inventeringsområdet ligger över högsta kustlinjen och utgör en liten del av de många större och mindre
bergsformationerna i det kuperade sprickdalslandskapet. I öster breder Borås ut sig i Viskans dalgång.
Området domineras av en bergsformation som löper i närmast sydväst -nordostlig riktning. I den nordliga
delen ligger en platå på runt 220-230 m.ö.h. Ryssbybäckens smala dalgång skiljer formationen från
intilliggande bergsmassiv med platåer och toppar väster om området. Bäckens sträckning genom området
börjar med mader och våtmarksstråk (på c:a 200 m.ö.h.) i norr i höjd med vattentornet. Söderut rinner
bäcken bitvis strid mellan blockrika höjder och branter med barrskog för att längst i sydväst möta ett
industriområde (strax under 180 m.ö.h.) Jordmånen är mager och bergsbranterna är i huvudsak beskogade
av gran, en del tall och inslag av björk och andra lövträd. Barrskogen inom inventeringsområdet är en del
av ett vida utsträckt barrdominerat skogsområde i sektorn mellan vägen mot Bollebygd och vägen mot
Alingsås.
I söder gränsar inventeringsområdet mot industrier. Skogen utmed den gränsen består till stor del av yngre
bestånd och en del har efter stormfällningar och gallringar sparats till en genomsiktlig lövskog med björk,
al och ek. Dessutom finns högväxt granskog närmast Symfonigatan.
I bergsformationens östra delar mot Symfonigatan finns mellan de moderna flerbostadsområdena rester
kvar av ett gammalt kulturlandskap med inägor, stengärdesgårdar och gamla vägar. Det är dock bara i de
husnära markerna och några hagar norr om Hestragården som marken hävdas, varför omgivningarna
istället domineras av den lövskog som intagit de gamla kulturmarkerna. Bostadsområdena har därmed tagit
över rollen att förmyndiga lövträd och öppna ytor i landskapet. Lövskogen varierar således i området från
täta bestånd till mer eller mindre glest ställda träd. Sammantaget finns dock därmed fortfarande en
kontinuitet av lövskog ner mot söder om Symfonigatan, där ett lövskogsbälte sträcker sig österut mot Rya
Åsars branter och kulturlandskap.

Bebyggelse och historia
Byarna Hestra och Byttorp finns belagda sedan 1540-talet. De förblev ett småskaligt odlingslandskap
mellan storskogen i väster och det mer sammanhängande odlingslandskap på Rya åsar, som förr kallades
Buaråsen, senare Borås. Vid storskiftet 1810-1811 såg troligen landskapet i stort ut på liknande vis, men
det noteras att det förekommer ytor i skogen norr om inägomarken som lantmätaren karakteriserar som
”afswedjad mark”. Den bästa skogen, ”Stor och wäxterlig Gran- och Furskog å god botten”, finns
närmast inägomarken, i samma område som de svedjade ytorna.
Mot slutet av 1800-talet har en viss avskogning av utmarken börjat ske, men inte mer än att
undersökningsområdets västra del beskrivs som omväxlande ”berg- och stenbunden skogsmark” och
”stenbunden ljungbevuxen mark”.
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Under 1900-talet försvann både svedjebruk och betesdjur från skogen, medan mycket av de gamla öppna
kulturmarkerna fick växa igen. Staden trängde sig dock på och på 90-talet började planerna på en ny
modern och arkitektoniskt spännande stadsdel förverkligas genom den nordiska bostadsutställningen
Borås ´94.
I visionen för Hestra Parkstad 1994 var ambitionen tydlig att ta in och samspela med den omgivande
naturen: ”Den tidigare odlingsmarkens ängar och lövskogsklädda kullar bildar ram för samspelet mellan
landskap och bebyggelse. Mötet mellan hus och naturelement förtätas och dramatiseras genom
naturmarkens mångfald och färdiga vegetationsmiljö. Utifrån dessa principer utvecklas parkstaden.”
Under 2000-talet har fler etapper i parkstaden byggts, med utmaningen att anpassa kvarterstruktur och
bebyggelse till terrängen och den storvuxna granskogen. Detta har varit en svår uppgift som dock gett
staden en hel del erfarenhet, som man vill ta vidare i planeringen. Innan ytterligare etapper planeras önskar
Borås Stad därför ett underlag som beskriver områdets nuvarande natur- och landskapsvärden.

De gamla ihåliga, återhamlade askarna står som
levande symboler för det gamla kulturlandskapet
kring Hestra gård och är hela områdets värdefullaste
naturelement.
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Beskrivning av landskap, naturtyper och värden för
naturvård och friluftsliv
Området kan indelas i tre huvudsakliga landskapstyper; a)barrskogslandskapet på de gamla utmarkerna, b)
Ryssbybäckens dalgång och c) öppna och lövklädda gamla inägomarker

A Barrskogslandskapet på gamla utmarker
Barrskogslandskapet som är del av det stora sprickdalslandskapet innefattar i detta område flera
sammanhängande höjder i form av en större högplatå med rasbranter, flertalet bergstoppar samt
däremellan våtmarker. Ryssbybäckens dalgång är en karaktäristisk sprickdal som skär genom detta
barrskogslandskap, en sammansatt landskaps- och naturtyp som beskrivs vidare i avsnitt B.
Den genomgående bergsformationen består av en bred platå, som i norr är uppsprucken i flera svackor
med små bergsknallar emellan. Platån övergår till en bergsrygg med karaktäristiska branta toppar som blir
allt mindre och flackare söderut, och dessutom branter och sluttningar mot Hestra Parkstad. Mellan
parkstaden och industriområdet ligger ett våtmarksområde med mossar mellan låga bergsåsar och några
branta partier i skogen närmast Kolbränningen. Kring mossarna och närmare Ryssbybäcken finns flera
undersökta fornlämningar.
Den karaktäristiska öppna granskogen.

Äldre produktionsgranskogar
En stor del av områdets skogsmark består idag av högvuxna grandominerade skogar. Dessa är planterade
eller spontant uppkomna på gammal utmark och har skötts med sikte på virkesproduktion. De senaste
decennierna har dock större avverkningar undvikits, förutom vindfälleröjningar som skett fram förallt i
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söder. De intakta bestånden har överhållits och endast gallrats, så att de idag har en ålder som överstiger
den för regionen typiska slutavverkningsåldern. Beståndsåldrarna är enligt skogsbruksplanen mellan 85
och 120 år. Fältskiktet är av blåbärstyp och dominerat av denna art, med mossor som husmossa
Hylocomium splendens och väggmossa Pleurozium schreberii i bottenskiktet, men i sluttningar och på fuktig
mark – dvs inom en stor del av området saknas i stort sett fältskikt och istället är det de typiskt
västsvenska granskogsmossorna stor kvastmossa Dicranum majus och granvitmossa Sphagnum girgensohnii
som dominerar. Genom återkommande utgallring av svaga träd är inslaget påtagligt litet av död ved,
liksom av andra trädslag än gran (främst tall och björk).
Dessa äldre granskogsbestånd har vissa naturvärden framförallt kopplade till sin relativt höga ålder och
sammanhängande utbredning. Det gäller i hela granskogsområdets utbredning, men särskilt i fuktigare
delar ner mot Ryssbybäcken och söderut i området längs denna, där inslaget är större av signalarter som
gammelgranslav Lecanactis abietina, blodlav Mycoblastus sanguineus, stor revmossa Bazzania trilobata och
skuggmossa Dicranodontium denudatum. De nämnda arterna får räknas som svaga signalarter i denna del av
landet, men här påträffades även den ovanligare signalarten flagellkvastmossa Dicranum flagellare. Till högre
naturvärden bidrar också områdets sumpskogar och branter. Sumpskogar, som särskilt finns i söder, har
ofta långsamväxande, mindre krontät skog med sin egen artsammansättning, med arter som tuvull och
pors i fältskiktet och välutvecklad lavflora med fuktighetskrävande epifyter som blodlav på träden. Även
branterna bidrar till att hålla ett fuktigt och stabilt klimat i bäckravinen. Nervlevermossan Diplophyllum
albicans täcker stora lodytor och i sprickor hittas äppelmossa Bartramia pomiformis, medan stor revmossa
växer vid lodytebasen och i sluttningar. Naturvärdet i granskogen betingas främst av att dessa
skogsbestånd relativt snabbt kan komma att utvecklas från vissa till påtagliga naturvärden om döende träd
framöver inte tas ut, utan lämnas att fullborda sina livslopp i beståndet och därmed kan utgöra livsmiljöer
för vedsvampar och vedinsekter som är trängda i dagens produktionsskogar. Bestånden utmed
Ryssbybäcken med sumpstråk och branter bedöms ha den största naturvärdespotentialen och har
avgränsats särskilt på karta 4.

Yngre skogssuccessioner
Dessa innefattar ungskogar och gallringsskogar uppkomna och styrda av skogsbruksåtgärder som
avverkning, röjning och gallring. De yngsta bestånden ”ungskogarna” är oftast lövdominerade, medan löv
röjts bort till förmån för gran i de äldre bestånden. Ungskogarna är ofta täta och därmed för mörka för
bärrisen och har istället gräs som kruståtel eller piprör i fältskiktet.
Till de yngre successionerna räknas här även bestånd uppkomna efter stormfällning, där en viss andel av
den äldre skogen, särskilt lövträd, finns kvar i grupper eller som spridda träd. Dessa bestånd har vissa
naturvärden idag och goda förutsättningar att med tiden utveckla påtagliga värden kopplade till den äldre
lövgenerationen. Fältskiktet varierar i stormfällningsområdena från grästyper med piprör och tuvtåtel till
välutvecklade bärris av blåbär eller lingon. Mer enhetliga granskogar i gallringsålder (c:a 25-60 år) är ofta
för täta för att utveckla fältskikt, särskilt om de växer på bördig mark och har ofta bara skogsmossor eller
barrmatta.
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En av myrarna i barrskogslandskapets södra del.

Myrar
Myrar finns av flera typer i området. Framförallt i södra delen, öster om bäcken, finns ett system med små
fattigmyrar med tuvull och pors, med anslutande tallsumpskogsbestånd. Väster om bäcken finns istället en
mosaik av gransumpskog och friskare barrskogsbestånd och utmed Ryssbybäckens norra sträckning finns
välutvecklade starr- och gräsmyrar.

Barrskogslandskapets värden för friluftsliv
Ur det lokala friluftslivets synpunkt är granskogens värden påtagliga. Den närliggande storskogen, med ett
nät av tydliga stigar i kuperad terräng, bjuder på en mycket fin strövmiljö med genomsikt, grova träd, bär
och svamp och lättgången mark. En storskogskänsla skapas genom att bebyggelsen inte ses och endast
svagt buller uppfattas. Kombinationen med bäcken och småmyrar är särskilt värdefull. Upplevelsen kan
vara vildmarkslik ett stenkast från stigen och samtidigt är storskogen repetitiv och lättöverskådlig vilket
kan ge kontemplativa stunder för de som söker det.
Barrskogsområdet erbjuder idag en variation av upplevelser eftersom stignätet är rikt förgrenat och genom
den variation av miljöer som finns i området. Man kan röra sig på de tydliga, lättvandrade äldre vägar som
länge funnits i området, smidigt anpassade till topografin. Man kan också följa de många små slingrande
stigar som går över höjder, utmed eller utför branter, och längs bäcken. Storskogen återfinns i den mer
dramatiska terrängen och kombinationen med branter, klippblock och stora träd ger för många en
karaktär åt urskogshållet. Som fenomen fyller storskogen en viktig funktion för den vardagliga
rekreationen och en medvetenhet om detta och en hållbar strategi för dess fortsättning poängteras.
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De yngre skogssuccessionerna är mer svåröverskådliga och kan vara mer utmanande för den som väljer att
kliva av stigen, jämfört med de äldre skogarna. Detta bidrar till variation under längre promenader i
området. Bestånden längs områdets södra gräns är också viktiga som buffert mot industriområde och är
även en grön länk in mot centrum.
Myrarna är ofta svårgångna under större delen av året, men tillför variationskapande öppna rum i skogen.
Under snövintrar är det istället dessa öppna rum som blir till lättillgängliga stråk för skidåkaren.

Ryssbybäckens forsande vatten genom granskogen.

B. Ryssbybäckens dalgång
Ryssbybäcken rinner upp norr om Ryssby på Rya åsar och mynnar söderut i Viaredssjön, som i sin tur
avvattnas västerut till Sörån. Källområdena är försurningsdrabbade, men bäcken kalkas och har idag en
väutvecklad bottenfauna och friska stammmar av öring och och amerikansk bäckröding, förutom elritsa
och gädda.
Bäckens dalgång är dramatisk. Bäcken har både lugna partier med mader och strida partier genom brant
och blockrik terräng. Branta stup, kammar och rasbranter varvat med långa skogssluttningar rikliga av
stenblock, formar dalgångens sidor. Det är markant hur topparna blir lägre och flackare söder om den
sydligaste bron över bäcken. Bäckdalgången ger en upplevelse av att vara långt ute i vildmarken även om
stadens ljud gör sig alltmer påminda ju längre söderut längs bäcken man rör sig. Den östra bergskammen
är en definitiv gräns för den upplevelsen.
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Genom norra delen av inventeringsområdet – ner till den övre bron – rinner Ryssbybäcken relativt flackt i
en väldefinierad och bitvis rak fåra, sannolikt uträtad och urgrävd för att kunna reglera graden av
översvämningar över de dikade slåttermaderna söder om det gamla torpet på Ryssbyhöjdsvägen (utanför
inventeringsområdet). Ytterligare ett madområde breder ut sig norr om mellersta bron, där det troligen
funnits ett dämme för såg eller kvarn. Söder om detta får bäcken ett mer strömmande till forsande lopp i
en stenig, krokig fåra som antingen är naturlig eller återställd och sannolikt har fina uppväxtplatser och
kanske även lekbottnar för öring. Miljön ser också ut att vara mycket gynnsam för många
fuktighetskrävande växter både på marken och som epifyter. Tyvärr är granskogen alltför dominerande
ända fram till strändernas glesa och tunna albård. Här växer stor revmossa och påtagligt med skuggmossa
och det är här som den tidigare nämnda flagellkvastmossan påträffas. Bland typiska arter kan nämnas
storormbunkar och mossor som skuggstjärnmossa Mnium hornum och bäckrundmossa Rhizomnium
punctatum.

Ryssbybäckens värden för friluftsliv
Den djupa marknivån i bäckens dalgång ger en upplevelse av en avskild värld. Den rumsliga miljön
närmast bäcken domineras av ljus, ljud, flora och fauna direkt påverkat av vattnet. Det finns en zon där
bäcken blir det element man orienterar sig efter med syn och hörsel, en zon som sträcker sig upp mot
höjdryggarna som definierar dalgångens sidor.
Längs med bäckens sträckning genom området förändras rumskaraktären på olika sätt men den påtagliga
avskildheten gäller från sträckningens norra del till strax nedanför den sydligaste bron. Topografin är
brant, hög och dramatisk längs en bra bit av sträckningens östra sida och vegetationen är mestadels
genomsiktlig med stora granar och risvegetation som bitvis övergår till täta föryngringsytor närmast
bäcken. Dalgångens västra sida markeras i norr av rätt massiva bergsformationer som övergår i rejäla
toppiga kullar vilka minskar i höjd närmare industriområdet. Även på den sidan finns storskogen om än
inte i samma utbredning och större områden ung tätvuxen skog ger mindre genomsikt där. Söder om den
sydliga bron över bäcken är höjderna som avgränsar dalgången avsevärt mindre och rummet krymper.
Omvärlden gör sig tydligare påmind med alla ljud från industriområdet och motorvägen. Ljuden hörs även
norröver i bäckens dalgång men upplevs som ett diskret bakgrundssorl som lätt överljudas av bäckens
porlande eller skärmas bort av de rumsliga upplevelserna.
Tre broar och ett vad leder över bäcken och längs den finns slingrande stigar på båda sidor. Jämfört med
de lättillgängliga tydliga stigarna kopplade till broarna är det trixigt och stenigt längs bäcken, det finns
snåriga avsnitt, våta partier, och ibland går stigarna på skrå. Från den sydligaste bron längs bäckens östra
strand finns ingen tydlig stig och där är vegetationen också rejält tät. Däremot längs den västra sidan löper
en bred stig genom en fin strandmiljö.
Bäckens dalgång bjuder på flera fina siktstråk från broarna, från stigkrönen till dalgången och från
bergstopparna ner mot bäcken. En känsla av vildmark infinner sig när man rör sig längs den porlande
bäckens smalare stråk med holmar och tätvuxen skog längs stränderna, och ruiner av en såg (och en kvarn
längre uppströms) i det vildvuxna partiet vid vadet ger fantasin bilder om livet kring bäcken när gammal
bondekultur dominerade landskapet.
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C. Öppna och lövträdsklädda gamla inägomarker

Kulturmark och modern bebyggelse.

Hestras sydvända sluttningar har under lång tid kultiverats med brukande funktioner som ängar, hagar och
åkrar. Dessa inägor och utägor har formgett höjder och sluttningar som ursprungligen varit trädklädda och
blockrika, med öppna ytor, avgränsningar med stenmurar, trädrader, dungar och öppen skog samt täta
bryn. Äldre våtmarker har betats och eventuellt dränerats. Vägar skapas där de passar i sammanhanget.
Allt i kulturlandskapet har en praktisk funktion eller är en följd av funktioner.
Frånsett små fragment bland bebyggelsen i Hestra Parkstad återstår av kulturlandskapet i Hestra idag
endast ett smalt och uppsplittrat stråk mellan nybebyggelsen vid gamla Hestra sjukhem i söder och Lillesjö
i norr. Innehållet i detta stråk representerar dock de centrala elementen i Hestras gamla kulturlandskap –
element som skulle kunna lyftas fram och synliggöras. Ur fornminnesbeskrivningen kan utläsas att detta är
platsen för Hestra gamla bytomt, synlig på gamla kartor redan från och med jordebokskartan från 1646.
Gården med omgivande inägor syns även på storskifteskartan från 1811 och på den ekonomiska kartan
från 1961.
Särskilt kring Hestra gamla gård finns ett koncentrat med natur- och kulturvärden, representerade av
mangårds- och ekonomibyggnader, ursprungliga vägsträckningar omgivna av biologiskt mycket värdefulla
gamla hamlade träd. Här finns också, dold i uppvuxen lövskog, den gamla stenmursomgärdade fägatan ut
mot utmarken i väster. Utmed fägatan och i anslutande fårhage finns rester av en gammal ängsflora.
Bakom västra boningshuset finns även en damm som sannolikt fungerar som lekdamm för groddjur på
våren. Från Hestra bytomt finns en grusväg norrut kvar i gammalt läge utmed de gamla, numera fårbetade
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åkrarna. Mycket av ängsmarkerna kring åkrarna har vuxit igen med lövskog, men fragment av ängsflora
finns kvar bland annat invid en gammal husgrund längs stigen mot Lillesjö. Det bör påpekas att flera av de
nämnda elementen – alléträd, vårdträd, stenmurar, dammar, åkerholmar, är biotopskyddade. Om dammen
är leklokal för groddjur omfattas den även av skydd enligt Artskyddsförordningen.
De nya vägarna har tillsammans med igenväxningen av landskapet gjort en del av dessa gamla
sammanhang svårläsligare, men det finns fortfarande goda förutsättningar att åter lyfta fram dem.

Lövrika ungskogar på inägomark
Huvuddelen av de gamla inägorna är idag under stark igenväxning med ung blandskog, ofta dominerad av
björk och sälg eller al, och med inslag av gran, hägg, ek och ask. Markfloran är ofta dominerad av
skogsarter som storormbunkar och högvuxna gräs, men här hittas ibland rester av den hävdade
gräsmarksfloran i form av arter som johannesört, rödven och smultron.

Löv- och blandskogar med ädellövinslag
Där ädellövträd funnits kvar i inägornas utkanter eller omgivningar, har ofta den nya skog som vuxit upp
spontant blivit en blandskog av tall, gran, björk, men där även ädellövträd kunnat etablera sig från
moderträd på inägorna. Eken är särskilt vanlig bland dessa, på gamla inägomarker ibland med buskskikt av
hassel.

Lövskogar med grova ädellövträd
Den särklassigt väredefullaste lövskogstypen är den där gamla grova träd från hävdtiden finns kvar, tydligt
formade av uppväxt i hävdad miljö. Särskilt kring Hestra by – norra infarten till Hestra ringväg finns ett
stort bestånd av gamla, tidigare hamlade askar framröjda eller ännu invuxna i yngre lövskog. Buskkiktet
kommer här ofta att innehålla hassel, men med många andra lövträd inblandade. Markfloran kan vara rik
med inslag av både lövskogs- och öppenmarksarter.

Hävdad mark med ädellövträd
På några platser, bland annat på Hestra bytomt och inne bland bybyggelsen i danska området hävdas
fältskiktet bland de spridda ädellövträden – ett bruk som har drag av äldre lövängsskötsel och kan ha
mycket stor betydelse för hotade arter kopplade till de gamla vårdträden.

Öppna gräs- eller halvgräsmarker
De öppna gräsklädda marker som finns kvar i området på gamla åker- eller ängsmarker, har
sammansättning av gräsmarksarter. De marker som ännu betas har kvar inslag av typiska hävd-arter som
stagg, vårbrodd, gökärt och liten blåklocka, medan de ohävdade gamla gräsmarkerna domineras av de
mest högvuxna gräs som vuxit där; på fuktig mark ofta tuvtåtel eller grenrör, på friskare till exempel
hundäxing och kvickrot. Rester av den gamla ängsflorans örter kan dock ibland leva kvar och åter blomma
upp om hävden återkommer.

Löv- och kulturlandskapet värden för friluftsliv
Kulturlandskapets komplexa former som har djupgående historiska värden är i sig en kraftfull miljö att
vistas i. Förutom värdet av att kunna befinna sig i och uppleva miljön fysiskt har den en utvecklande och
lärande funktion genom information om ex. historia och biologi och möjligheten att involveras i
bevarande aktiviteter på traditionellt vis.
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Sammantagna naturvärden, strukturer och funktioner
Siffror hänvisar till siffror i Karta 4 Vitala ekologiska länkar

Hestra bytomt (1)
Högst naturvärden i hela inventeringsområdet finns i området kring Torp-Hestra 4:4 med sina grova
gamla askar, med och utan hamlingsspår och stora hål och med sin helhet med träden, hävdade
gräsmarker, byggnader, stenmurar, ängsgärden, en gammal fägata, groddamm, åkrar med impediment och
rester av hävdflora och historiska vägar. Området skulle förtjäna en djupare inventering under lämplig
årstid.
Samband kring Hestra bytomt
Värdena i detta område kan sägas fortsätta men tunnas ut norrut mot Lillesjö, där igenväxningen gått
längre, men samspelar samtidigt i två riktningar i söder; dels in i Bo 94-området och dels söderut mot Rya
åsars löv- och kulturlandskap.
Lillesjön-stråket (2)
Längs med den smala, i gammal sträckning löpande Sonatgatan norrut från Hestra gård fortsätter
kulturmarkerna, men med snabbt avtagande hävdstatus, och slutar i och med de helt igenvuxna gamla
ängarna kring Lillesjön. Artrikedomen av kärlväxter är dock sammantaget fortfarande stor i stråket, och
här finns en stor potential för restaurering av ängs- och betesmarker, som både skulle kunna öppna ett
vackert historiskt stråk och bidra till bevarande av hotade kulturlandskapsarter.
Bo 94 (3)
Inom Bo 94 har man framförallt inom det närmast belägna danska området lagt sig vinn om att värna
dessa samband genom att skydda, integrera och lyfta fram värdeelement som hänger ihop med Hestra
gård, såsom stenmurar, hävdade ängsfragment och ädellövträd. Förutom de upplevelsemässiga värdena av
detta, så finns även naturvårdsbiologiska värden i form av en så kallad metapopulationsdynamik, dvs. en
ökad möjlighet för arter att överleva inom området genom att utdöende i små delområden kan
kompenseras av periodvis återkolonisation från andra. Detta kan gälla allt från gammelträdbundna lavar
och mossor till ängsfragmentens pollinerande insekter.
Länk till Rya åsar (4)
Trots de bevarade värdena inom Bo 94 är Hestra gård-området för litet för att på längre sikt bevara alla
sina arter. Möjligheten till utbyte med det större löv- och kulturlandskapet Rya åsar är då sannolikt av stor
betydelse – i synnerhet den gröna länken söderut till kvarteret Kantaten. För denna typ av samband gäller;
ju större bredd på länkarna, ju bättre kvaliteter inom dem och ju lägre barriärer som bryter igenom dem,
desto bättre samband. Den nya bebyggelsen på den gamla sjukhemstomten delar upp länken i två; en
mycket smal i öster, där dock en hel del rörelse av människor och djur kan förväntas då gångstråket går i
tunnel under Symfonigatan, och en bredare över den bevarade lövskogen i väster. Vad gäller kvaliteterna
visar äldre florauppgifter att området kring kvarteret Kantaten har hyst en rik flora av ädellövskogs- och
kulturlandskapets arter (Artportalen, uppgifter från 1989). En förnyad inventering skulle kunna utvisa
huruvida dessa arter överlevt exploateringen. Barriären i form av Symfonigatan bromsar sannolikt en del
utbyte av t.ex. smådäggdjur och grod- och kräldjur, men med dagens bredd och trafik torde ändå många
arter kunna passera och tack vare grönskan på ömse sidor om vägen lockas att göra detta.
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Ryssbybäcken (5)
Vattendrag utgör alltid viktiga sambandslinjer i landskapet och vattendragens fisk och andra organismer är
beroende av förhållanden både nedströms och långt uppströms. Vattenkvalitet och födoinnehåll i vattnet
bestäms av uppströms belägna utströmningsområden, kantzoner och sjöar och våtmarker. Faktorer som
bottenstruktur, vattenhastighet och beskuggning avgör på platsen och förekomst av vandringshinder både
upp- och nedströms avgör hur mycket och vilka fiskarter som kan utnyttja bäcken. De flesta av dessa
faktorer är idag gynnsamma för livet i Ryssbybäckens frånsett ett fortsatt pågående tillflöde av försurat
vatten och möjligen påverkan av skogsbruksåtgärder uppströms. Negativt för värdena inom området är
den stora dominansen av gran ända fram till bäcken, vilket skulle kunna åtgärdas med försiktiga gallringar.
Nedströms i Rolfsåns vattensystem finns fortfarande vandringshinder som hindrar att vandrande fisk kan
utnyttja hela vattensystemets potential för fiskproduktion.
Granskogen
Det ovanligt stora och sammanhängande beståndet av gammal granskog, med länkar både utåt och in mot
staden är en stor potential för framtiden. Viktiga värdeskapande strukturer är rikedomen av branter och
våtmarker, medan elementen död ved i olika former är mycket sparsamt förekommande. I och med den
höga åldern på skogen har den trots detta ett högt potentiellt naturvärde. Länken över Symfonigatan (6) in
mot staden är på grund av de senaste bebyggelseexploateringarna nu ganska smal. Ytterligare
exploateringar kan nu lätt skära av denna länk.

Sammantagna värden för friluftslivet
Skogen som rekreativt närområde till Hestra parkstad är en viktig del i invånarnas vardag. Detta märktes
tydligt på de rikligt förekommande spåren av fotgängare i snön på de genomkorsande småvägarna, över
broarna till Ryssbybäcken och tillbaka, redan en dag efter snöfall. Även småstigar längs bäcken hade någon
följt. Det är tydligt att området används för flera ändamål förutom strövandet. Löpning, cykling, scoutliv
och lek har satt sina spår.
Stigarna är talrika genom området och tillgängligheten är god förutom för dem som är rullstolanvändande,
där är det främst sträckorna närmast broarna som går att nyttja om man vill komma in i området, och det
med access från skogsväg med bil. Det stignät som finns i området består av tre större stigar (vissa av dem
är äldre vägar) som leder från Hestras bostadsområden, över bergsområdet, på broar korsar de
Ryssbybäcken och vidare till en skogsväg längs områdets västra gräns. Flera mindre stigar täcker väl in
området mellan dessa tre, på båda sidor om bäcken, över höjder och utför branter. Området har en tydlig
gräns i industriområdet i söder där endast en smal passage finns längs Ryssbybäckens sträckning.
Symfonigatan som är huvudgata genom området Hestra/Kolbränningen begränsar kontakten mellan
områdena till fri passage i två tunnlar men samtidigt finns fyra övergångsställen med
hastighetsbegränsande åtgärder vid korsningar och rondeller. Alingsåsvägen avgränsar området åt öster
och är en tydlig barriär som begränsar rörelsemönstret till en bro och ett övergångsställe.

16

En gammal fägata leder från Hestra gård
mot utmarken i väster

Lillesjö är vacker och artrik liten sjö som
tidigare omgavs av åkrar och slåttermad.
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Förslag för bevarande och utveckling av natur- och
friluftslivsvärden
Återför sambanden till Hestra gamla bytomt
Frånsett små fragment inne bland bebyggelsen i Hestra Parkstad återstår av Hestra gamla by och dess
kulturlandskap endast ett smalt, men ännu sammanhängande grönt stråk mellan gamla vårdhemmet och
Lillesjön. Även om igenväxning och upphörd skötsel präglar stora delar av detta stråk och döljer mycket
av dess historiska länkar, finns ännu anmärkningsvärt fina element kvar som tillsammans med fårhagarna
och de välbevarade byggnaderna skulle kunna lyfta fram och synliggöra en vacker, värdefull och helt
central del av Hestras historia, som också ger ett sammanhang till de kulturlandskapsfragment som man
lagt stor möda på att bevara inom Hestra Parkstad.
Vårdträd och hamlingsträd kring gårdarna
Framförallt de gamla, grova, tidigare hamlade askarna ger identitet åt miljön och har mycket höga
historiska och naturvårdsbiologiska bevarandevärden. Träden är idag starkt hotade och i behov av
professionell skötsel för att överleva tillräckligt länge för att ersättningsträd ska kunna ta över så mycket
som möjligt av deras naturvärden. En trädvårdsplan bör upprättas för att utse befintliga och plantera nya
ersättningsträd och sköta dem på rätt sätt. Marken kring träden bör hävdas väl både för trädens skull och
för att efterlikna ett gammalt välhävdat inägolandskap.
Stenmurar, stängsel och den gamla fägatan
Redan de befintliga stenmurarna kring fårhagarna betyder mycket för karaktären på och förståelsen av
landskapet. Även här gäller att hävd i form av bete eller slåtter betyder mycket för intrycket. Kostnaden
för detta är liten i förhållande till vinsten. Ett något större, men mycket identitetsskapande projekt skulle
vara att röja fram den gamla fägatan västerut från Hestra 4:4. Denna fägata kan sägas representera den
historiska länken mellan Hestras bytomt och (utmarksbetet på) skogen. Ett ytterligare förskönande steg
vore att där murar saknas komplettera dessa med hankgärdesgårdar på gammalt maner – en åtgärd som
gör stor skillnad för intrycket av ett välvårdat kulturlandskap.
Restaurering av slåtterängar
De marker som idag betas med får är till större delen gamla åkrar. Kring dessa har tidigare legat
slåtterängar, som idag till stora delar är bevuxna med lövskog. Lövskogen är dock inte äldre än att många
ängsarter kan finnas kvar att lyfta fram ur dunklet. Av särskilt stort värde för intrycket av kulturmiljön
skulle vara att restaurera fram ängsmarkerna kring fägatan. Läget intill fårhagen gör att man också lätt bör
kunna återinföra det för ängarnas flora så viktiga efterbetet efter slåttern. Andra områden där mycket av
den gamla ängsfloran troligen ännu går att locka fram, och som samtidigt skulle betyda mycket för
intrycket av området vore dels de gamla inägorna vid Sonatgatans nordände och G/C-vägen mot Lillesjö.
Ytterligare ett intressant ängsavsnitt är den gamla fuktängen väster om Sonatgatan 38.
Gamla vägar, vägrenar och stigar
Ett gång-/cykelstråk genom ett historiskt landskap Hestra gård – Lillesjön kan lämpligen utgöra del av ett
längre rörelsestråk från Kolbränningen till Musikvägen-området. En viktig ekologisk och estetisk finess
med ett g/c-stråk är möjligheten till rationell skötsel av ett sammanhängande ängsstråk genom hela detta
område. Samtidigt utökas tillgängligheten till det redan ganska välutvecklade stigsystem som inkluderar
både Ryssby och hela Ryssbybäckens dalgång. En inventering med markering, underhåll och annonsering
av stigarna skulle göra att fler upptäckte denna stora tillgång, Ett bra exempel är den vandringsslinga som
ligger med i ett förslag för utvecklingen för friluftslivet i området Hestra/Kolbränningen. En alternativ
eller kompletterande dragning, som skulle tillföra stora värden, vore att från Hestra bytomt dra
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vandringsstigen i den gamla fägatan, framröjd och omgärdad av ängsmark så som den tidigare sett ut. Via
denna kan stigen gå vidare via de gamla ängarna till utmarken och torpruinen i norr, för att tydligare ta del
av de historiska spåren. En sammanknytning även i söder mot Kolbränningen skulle komplettera värdena
även i ett större Borås-perspektiv. Passagen av Symfonigatan är då viktig att studera tillsammans med
frågan om ekologisk passage över samma vägavsnitt.
Groddamm bakom Torpa Hestra 4:4
Den lilla våtmarken bakom boningshuset på Torpa kan vara en viktig lekplats för groddjur i detta ganska
ytvattenfattiga område redan idag och en vårinventering av groddjur föreslås. Dammen, som möjligen
bara är en uppdämning på grund av vägen, är kraftigt uppgrundad av lövfall och igenvuxen, men skulle
med enkla medel kunna restaureras till god funktion för groddjuren. Helst bör en urgrävning av dammen
kompletteras med att röja buskage ikring den, vilket skulle öka naturvärdet och livslängden på
restaureringen. En annan damm där groddjur kan tänkas leka finns vid Symfonigatans anslutning till
Alingsåsvägen. Denna har dock ett mindre lyckat läge för groddjur, med tanke på närheten till vägarna
intill och att funktionen att ta emot vägdagvatten kan göra den tidvis mycket förorenad.
Bevara byggnaderna
De flesta gamla byggnader brukar även ha bevingade invånare av olika slag, varav fladdermössen och flera
fågelarter är skyddade av Artskyddsförordningen. De viktigaste argumenten för att bevara byggnaderna
har dock mer med identitetsvärden, kulturvärden och estetiska värden att göra. Hestra gård har varit ett
bycentrum och brukningscentrum och ett bevarande av bägge boningshusen och ladan markerar en
historisk förankring av området.

En storskog för mångfald och upplevelse
Trots att skogen i området tidigare i stort sett skötts som en produktionsskog hyser den idag stora
upplevelsevärden. För att behålla och utveckla dessa värden skulle målinriktningen kunna ändras för
huvuddelen av bestånden till friluftsskog med naturvärden – så mycket att storskogskänslan bibehålls
utmed huvuddelen av nuvarande stignät och en viss naturskogskänsla uppkommer. Förslagsvis lämnas
som huvudregel träd som dör kvar, men naturvärde och naturskogskänsla avvägs givetvis mot strövbarhet
och säkerhet i skogen. En ur både naturvårdssynpunkt och skogsbrukssynpunkt lämplig lösning kan vara
att lämna bestånd i branter och nedre del av sluttningar orörda med undantag för stigröjning, medan
övriga delar sköts med målet strövskog, NS – se markerat område utmed Ryssbybäcken i karta 4 som
överensstämmer bra med upplevelsezonen beskriven på karta 5.
I enhetliga jämnåldriga granbestånd finns alltid en risk att en stor del av träden dör inom en kort tid på
grund av till exempel stormfällning, svamp- eller barkborreangrepp. Risken för ett sådant för friluftslivet
negativt skifte kan dock minskas genom att skötseln inriktas på metoder för beståndsföryngring, där nya
generationer av granar får börja växa upp inom det äldre beståndet, som successivt gallras. Detta ger med
tiden en både mer variationsrik och stormfastare skog, som sedan kan behålla sin karaktär mer långsiktigt.
Ur vidare planeringssynpunkt är det viktigt att också bevara sammanhanget med angränsande
skogsbestånd. Bestånden på andra sidan Ryssbybäcken är direkt avgörande för att bibehålla skogskänslan i
området, men också för att skydda bäckmiljön. Det lämpligaste är om samma principer för bevarande kan
tillämpas på den sidan av bäckdalen. Ur både friluftslivets synpunkt och för att värna de mer stadsnära
naturområdenas arter och ekologiska funktioner, är det viktigt att det finns gröna stråk som fortsätter både
västerut mot det större skogslandskapet och österut, över Symfonigatan både mot Kolbränningen och
mot Rya Åsar.
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Förslag på fördjupningar
•
•
•
•
•

Ryssbybäcken – inventering av naturvärden och förslag till restaureringsåtgärder i våtmarker,
strand- och bäckmiljöer.
Inventering av epifytiska lavar och mossor på vårdträden.
Kulturhistorisk utredning + förslag till bevarandeplan för gården Torpa-Hestra 4:4 med
omgivning.
Stiginventering.
Sociotopundersökning (intervjumetod) av området.

Skriftlavens tecken syns ymnigt på
de alltför få lövträden utmed
Ryssbybäckens stränder
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Artuppgifter Jämför karta 6
1. kambräken (S), 2013 Artportalen Kjell Eriksson, 400m v om Lillesjön, fukt barrskog
2. sumpkärringtand, sällsynt, Artportalen Kjell Eriksson 2013? Vägkant strax NNV
Lillesjön
3. missne Calla palustris (S) samt typiska: gädd- & rostnate, igelknopp, vattenklöver,
kråkklöver, kärrsilja, gul näckros, tråd-, sump- och hundstarr, ängsull, tuvull, vitag,
klockljung, rundsileshår, topplösa. Artportalen 1985 Kjell Eriksson Lillesjön
4. missne Calla palustris (S), ängsvädd (S) samt typiska: svalting, vass-, stjärn- &
hundstarr, hårslinga, gul näckros, kärrsilja Ryssbybäcken 300m VSV Vattentornet
5. mattlummer Lycopodium clavatum (S), kambräken Blechnum spicant (S), vitpyrola
(S), Artportalen 1990 Stigkant 200m väst om Sonatgatans ände
6. stagg (S), vårbrodd (S), harstarr, mandelblomma (S), kärleksört, gökärt (S?),
käringtand (S), daggkåpor (S), trubbhagtorn, myskmalva, ängssyra, bergssyra,
tjärblomster (S), gulmåra (S), svartkämpar, liten blåklocka (S), prästkrage (S),
gråfibbla. Artportalen Kjell Eriksson 1994 Betesmark vid Sonatgatan 38.
7. bäckbräsma (S), kärrfibbla (S) Artportalen 1990: Nordsidan av Hestra ringväg,
mittemot 26C 1990
8. borsttåg J squarrosus (NT), blåmunkar (S), Artportalen 2013 Kjell Eriksson, stigkant
vid Valthornsgatans östra ände. Borsttåg (NT) Calle Bergil 2015
9. missne (S), ängsvädd (S)samt typiska: kärrsilja, hårslinga, kabbeleka, gul näckros,
blåtåtel, sjöfräken, svalting, vasstarr, stjärnstarr, liten hundstarr, grenrör, mannagräs.
Artportalen Kjell Eriksson 2013. Ryssbybäcken, 300m VSV om vattentornet
10. Typiska: ljung, smultron, vårfryle. Calle Bergil nov 2015
11. krusulota Ulota crispa (S) Calle Bergil nov 2015
12. Typiska: pors, tranbär, klockljung, småsileshår, vitag, ängsull, gul näckros. Calle
Bergil nov 2015
13. stor blåklocka (S) trädkrypare Calle Bergil nov 2015
14. vågig sidenmossa (S), gammelgranlav (S), blodlav, äppelmossa, stor kvastmossa,
granvitmossa, västlig hakmossa (S), Calle Bergil nov 2015
15. bäckrundmossa, stor revmossa (S), långflikmossa (S) Calle Bergil nov 2015
16. skuggmossa Dicranodontium denudatum (S) Calle Bergil nov 2015
17. ängsvädd (S), näckmossa, bäckrundmossa Calle Bergil nov 2015
18. skuggmossa Dicranodontium denudatum (S) Calle Bergil nov 2015
19. flagellkvastmossa, Dicranum flagellare (S) Calle Bergil nov 2015
20. brudborste (S) vårfryle Calle Bergil nov 2015
21. svartkämpar, johannesört, daggkåpa (S) Calle Bergil nov 2015
22. båghättemossa (S) Calle Bergil nov 2015
23. entita, Calle Bergil nov 2015
24. skogslind (S), Calle Bergil nov 2015

21

Referenser
Artdatabanken 2015: Utdrag från Artdatabankens data om rödlistade och skyddsklassade arter 20151105
Artdatabanken: http://www.slu.se/artdatabanken
Borås Stad 2015: Grönområdesplan Utdrag för Hestraområdet
Borås Stad 2015: Naturdatabas Utdrag för Hestraområdet
Borås Stad 2015: Skogsbruksplan Utdrag för Hestraområdet
Lantmäteriet 2015: Historiska kartor. Databas och söktjänst för historiska kartor.
http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
Länsstyrelsen Västra Götaland 2015: Uppgifter om inventerade och skyddade områden, samt skyddsvärda
träd via länsstyrelsens informationskarta http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
Löfroth Michael 1997: Svenska naturtyper i det europeiska nätverket Natura 2000. Naturvårdsverkets
förlag
Nordiska ministerrådet 1994: Vegetationstyper i Norden. Tema Nord 1994:665
Skogsstyrelsen 2015: Utdrag ur databas över nyckelbiotoper via länsstyrelsens informationskarta
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan
Swedish standards institute SIS 2014: Svensk standard 199000:2014 Naturvärdesinventering avseende
biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning Fastställd 2014-0527

22

Kartbilagor:
Karta 1 Översiktskarta
Karta 2: Landskapstyper
Karta 3: Naturtyper
Karta 4: Ekologiska länkar
Karta 5: Länkar för friluftslivet
Karta 6: Artfynd
Karta 7: Kulturlandskapet kring Hestra by

23

Natur- och landskapsinventering Hestra, Borås

Uppdragsgivare: Borås stad
Uppdragsgivarens kontaktperson: Emma Larsson

Uppdragsledare: Calle Bergil, Melica
Handläggare: Christer Lundenius, Melica

24

Karta 1: Översikt
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Karta 3 Naturtyper
Äldre produktionsgranskog
Damm/sjömiljö
Yngre skogssuccessioner
Myrar
Vattendrag med myr- och strandzon
Lövrik ung skog på inägomark
Löv- och blandskog med ädellövinslag
Lövskog med grova ädellövträd
Hävdad mark med ädellövträd
Öppna gräs/halvgräsmarker
Område

