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Inledning
Bakgrund
Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg
mellan Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale
kommun behövde delar av strandängsmiljöerna längs Göta älv tas i anspråk. Detta
är områden med höga naturvärden, som pekats ut som så kallat riksintresse för både
naturvården och friluftslivet. För att ge förutsättningar för det unika växt- och djurlivet att fortsätta också efter det att vägar och järnvägar färdigställts har Trafikverket
ett åtagande att säkerställa och förbättra skötseln av de kvarvarande strandängsmiljöerna utefter älven på sammanlagt 172 hektar. Detta arbete kommer att pågå kontinuerligt och totalt löper Trafikverkets engagemang under ca 25 år.
Fyra områden ingår i kompensationsprojektet: Stora Viken, Nödinge, Äskekärr och
Tjurholmen. Markerna ägs antingen av Ale kommun eller är privata, men Trafikverket har tecknat långsiktiga avtal för att kunna upprätthålla ett kontinuerligt bete och
andra åtgärder. Endast Tjurholmen är avsatt som ett naturreservat. Inledningsvis
har olika restaureringsarbeten genomförts. Detta har främst gjorts genom restaurering av ängsvegetationen, genom slåtter och bränning av vassar, röjning, nya stängsel för betesdjuren, utökad betesdrift och anläggning av mindre våtmarker. Inte
minst genom att underlätta för främst nötboskapen att fortsätta beta strandängarna,
så kommer det karaktäristiska öppna landskapet utefter älven att finnas kvar. Trafikverkets arbete administreras av verksamhetsområde Underhåll, enheten för Teknik och miljö. Det praktiska genomförandet, t ex kontakterna med beteshållare,
stängsling, viss röjning etc utförs av Västkuststiftelsen på uppdrag av Trafikverket.
Ett miljöuppföljningsprogram har tagits fram (Trafikverket 2017). Uppföljning av
vegetationsutvecklingen ingår som en del i miljöuppföljningsprogrammet. Vegetationen ska bl a följas upp genom att linjetaxeringar utförs 2011, 2014 och 2018, samt
att dessa jämförs med den vegetationskartering som utfördes av Naturcentrum
2007. Denna rapport redovisar resultatet av dessa linjetaxeringar.

Syfte
Syftet med inventeringen är att bedöma huruvida de restaureringsinsatser och skötselåtgärder som hittills utförts har haft effekter på vegetationen och hävdstatusen.

Arbetets bedrivande
Inventeringsarbetet och analyserna har utförts av biolog Calle Bergil, Melica, utom
inventeringen av skötselområde 9 (Höganästomten), som utförts av Ola Sjöstedt,
Norconsult AB. Texten är skriven av Calle Bergil och Ola Sjöstedt. Kartarbetet har
utförts av Calle Bergil, med stöd av Ola Sjöstedt och Rebecka Olsén, Norconsult
AB.
I rapporten finns även ett inledande kapitel som rör en del historisk information om
markanvändningen. Texten är ett resultat av en del efterforskningar som gjorts under året av Ola Sjöstedt med stöd av Mats Lindqvist. Syftet har varit att ställa dagens
naturförhållanden och skötsel i relation till ett historiskt utseende och om det är
möjligt att hitta något som skulle kunna liknas vid en mer ursprunglig utgångspunkt.
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Figur 1. Trafikverkets kompensationsprojekt Göta älvs strandängar omfattar fyra områden: Stora Viken,
Nödinge, Äskekärr och Tjurholmen. Vegetationsuppföljning genom linjetaxering har utförts i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr.

Avgränsningar
Inventering har skett av områdena Stora Viken och Nödinge samt sedan 2014 även
Äskekärr. Inom området Stora Viken har fyra representativa profiler lagts ut på
strandängsdelarna. Inom Nödinge lades också fyra profiler ut, men endast den
nordligaste representerar de idag öppna och betade strandängarna, medan två ligger
i blandområden vid och söder om motet. Den sydligaste profilen ligger inom den
betade strandäng som tagits över från projektet av Ale kommun. I Äskekärr har tre
profiler fått representera området. Det kan nämnas att området Äskekärr under
2018 utökats norrut genom restaurering av ytterligare ett strandängsavsnitt. I detta
avsnitt har dock inte någon vegetationsprofil lagts ut.
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Historik
För att förstå den historiska markanvändningen i strandängsområdena utgör de
historiska kartor som finns på lantmäteriets hemsida den största tillgången. Som
viktigt komplement har i det här fallet också vissa litteraturuppgifter kunnat spåras.
Dagens strandängar har i historisk tid varit viktiga marker, framför allt för slåtter
och åkerbruk. Därför finns också rikligt med historiska kartor där markerna i samband med skiftesreformer noga kartlagts. Här finns ingen möjlighet att redogöra för
alla dessa kartläggningar, men ett exempel kan tas som berör Äskekärr, och som är
ganska representativt för hela strandängsområdet.
I figur 2 finns ett utsnitt av en karta som upprättades inför laga skifte för Eskekierr
Månsgården 1836. Längst ut mot älven finns ett bälte med vassar – ”Foder Wass i
Götha Elf”. Det gröna bältet innanför är ängsmarker – ”Äng vid Elfven”. Därefter
vidtar åkermarker. Läget för dessa marker förefaller överensstämma ganska väl med
mer sentida markanvändning under 1900-talet. Vikten av vassarna som fodermarker
blir ännu tydligare i figur 3, som visar en karta specifikt gjord för vassområdet några
år innan; 1823 inför enskifte. Området är uppdelat i olika avsnitt beroende på vilken
typ av vass som dominerar. ”Wass” är här ett samlingsnamn för flera olika typer av
vass. Det vi kallar för vass idag, d v s bladvass Phragmites australis, verkar förekomma
mycket sparsamt. Det som mest frekvent förekommer är det som kallas ”streppel”,
vilket i det här fallet mest sannolikt är sjöfräken Equisetum fluviatile. Enligt svenska
akadamiens ordbok kan streppel, eller sträppel, vara ett namn för antingen sjöfräken
eller vasstarr Carex acuta. I det här fallet är det dock mer sannolikt att det rör sig om
sjöfräken. Andra vasstyper som finns angivna i förteckningen till vasskartan i Äskekärr är t ex säf, rör och bladgräs. Längre söderut vid Nol finns också beteckningar
som gräsvass och spreppelvass. Den senare betecknas som ”sämre”, ”medelgod”
eller ”bästa”.

Figur 2. Utsnitt från karta inför laga skifte för Eskekierr Månsgården 1836. Den blåmarkerade zonen
närmast älven utgörs av olika typer av vassar. Det gröna området är ängsmark. Därefter vidtar åkermarker.
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Figur 3. ”Carta Öfver Wassen till Hemmanen Eskekjärr” inför enskifte 1823.

Figur 4. Utsnitt från förteckning som hör till kartan i figur 3. ”Säf” och ”Streppel” omnämns här.
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Figur 5. Fortsättning utsnitt från förteckning som hör till kartan i figur 3. Här omnämns, förutom ”Säf”
och ”Streppel”, även ”Rör” och ”Bladgräs”.

En text av Gustaf Ericsson i boken ”Starrkärr-Kilanda socknar” (Lorentzson 1975)
ger en viss inblick i betydelsen av vasstäkt förr i tiden. Den beskrivning från sin
barndom som Gustaf beskriver nedan torde vara någon gång under första hälften
av 1900-talet:
”Den vass, som skördades i min barndom, och sannolikt 100-tals år bakåt, heter på
botanikens språk fräken – ett på den tiden bland allmogen helt okänt ord. Dagens
bredbladiga vass växte ej i Göta älv på den tiden utom i små, förkrympta, smala
strån. […] Fräken kunde på den tiden bli flera meter lång och t o m vara försedd
med grenar. […] Vassens näringsvärde har jag ej uppgift på, men vid lantmäteriförrättningar 1824-32 var det ytterst angeläget att samtliga i byn skulle ha del i vassen,
även de, som ej hade mark vid älven i övrigt. […] Vassen bärgades i slutet av juli
och början av augusti, men även senare lär bärgning ha förekommit. […] De som
slog hade långa, smala liar...”
I boken anges också att vasstäkten i Göta älv upphörde mellan 1925 och 1935, men
återupplivades kortvarigt 1940-41 då en svår och ihållande torka förorsakade missväxt.
Det är alltså uppenbart att vassarna och de övriga delarna av strandängarna har varit
mycket viktiga områden för de berörda gårdarnas jordbruk i historisk tid, och att de
sannolikt hävdades väl. Ängsmarken intill vassarna beskrivs inte sällan som god eller
bördig, men ofta anges bara ”elfäng” eller ”äng vid elfven”. (Det är ingen slump att
samhället Älvängen heter som det gör.)
Ligger de gamla vassarna och ängarna på motsvarande platser som idag? För att
bättre kunna bedöma det har den häradsekonomiska kartan från 1890-talet jämförts
med Naturcentrums karta över vegetationstyper från 2007. Återigen har Äskekärr
tagits som exempel. Ett ungefärligt överlägg har gjorts av 1890-talets karta på 2007
års karta (se figur 6).
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Figur 6. Överlägg av markslag enligt 1890-talets häradsekonomiska karta på vegetationskartan för Äskekärr upprättad
2007 av Naturcentrum.
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Det bör påpekas att överlägget inte gjorts enligt någon av de mer precisa och arbetskrävande metoder som historiker använder, utan bara mycket översiktligt med
hjälp av ett ljusbord för att kunna göra en grov bedömning. Gränserna måste därför
tas med en nypa salt. I grova mått mätt bör dock överensstämmelsen vara hyggligt
bra då man i det här fallet kunnat utgå från järnvägens placering, som var densamma på 1890-talet som den är idag.
Bilden som framträder i figur 6 är att inte bara de nuvarande fuktängarna (mörkblå
och lila på kartan; områden som i ganska sen tid nyttjats som åkermark) utan också
en stor del av de nuvarande högstarrängarna (grönt på kartan) utnyttjades som
åkermark. En god del av högstarrängarna (sannolikt de blötaste) utnyttjades dock
som äng, d v s som slåttermark. Någon vass finns inte redovisad på 1890-talets
karta. Det mest sannolika är dock att den fanns i det som anges som vattenområde
på kartan. Ett motsvarande överlägg för strandängarna längre söderut skulle se likartat ut. I Stora Viken var dock åkermarken ännu mer dominerande.
I norra delen av Äskekärr går 1890-talets strandlinje ganska långt in på det nuvarande strandängsområdet. Det tyder på att det skett betydande sedimentpålagringar
här under de senaste dryga hundra åren.
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Metod - vegetationskartering
Naturcentrum utförde 2007 en grundläggande kartering av vegetationstyper och
hävdnivåer i de vid den tiden påtänkta restaureringsområdena Stora Viken, NolNödinge, Nol och Äskekärr. Resultaten publicerades i en rapport med kartor som
uppvisade utbredningen av de olika vegetationstyperna och hävdnivåerna (Naturcentrum AB 2007).
Eftersom en återupprepning av Naturcentrums inventering är ett omfattande arbete, som i rapporten föreslogs upprepas efter ca 10 år, valdes för de frekventare
uppföljningarna en enklare linjetaxering, med linjer som lades ut tvärs fuktighetsgradienten på platser som bedömdes mer eller mindre representativa för olika avsnitt av strandängarna. Längs linjerna klassades och avgränsades inom en ca 10 m
bred zon vegetationstyper och hävdnivåer på motsvarande sätt som de klassats i
karteringen 2007. Resultaten vad gäller vegetationstyper redovisas på kartorna i bilaga 1-6, där bilaga 1-3 är kartorna från karteringen 2007 och bilaga 4-6 är grafiska
redovisningar av förändringarna längs linjerna. Resultaten av den samtidiga karteringen av hävdnivåer redovisas inte eftersom hävdtrycket varierar starkt med tiden
både år från år och under säsong. Färgerna följer så väl som möjligt de från den
ursprungliga karteringen. Linjetaxeringarnas data finns i tabell 1 nedan.
Det bör poängteras att metoden av flera skäl endast medger grova tolkningar; både
de geografiska och definitionsmässiga gränserna mellan vegetationstyperna är ofta
mer eller mindre flytande. Detta gäller i synnerhet vid förändringar, när en vegetationstyp successivt förändras i sin sammansättning för att till slut övergå i en annan
typ. Dessutom är stickprovslinjerna få och översättningarna från förändringar längs
dessa till ändrade totalarealer blir därför mer eller mindre vågade.
Detta tillvägagångssätt ger alltså ingen totalbild över förändringarna av alla de tidigare karterade vegetationsområdena, men bedöms ändå ge en rimligt bra bild av
riktning och storleksordning på eventuella förändringar.
Uppföljningarna har gjorts efter betessäsongens slut, innan eventuell vassklippning
– 2011-09-08 respektive 2014-11-13. Den senaste inventeringen gjordes dock innan
betesputsning av veketåg genomförts; 2018-09-05. Det bör noteras att betesputsning oftast, men inte alltid har skett innan uppföljningen, vilket har betydelse för
noterad hävdnivå, men i princip inte för vegetationstypen. Det bör också nämnas
att betesputsningen inte kommit att utföras på ett likartat sätt i de olika områdena.
Utöver de beskrivna linjetaxeringarna har, i enlighet med miljöuppföljningsprogrammet, förekomst av typiska arter och negativa indikatorer (se bilaga 7 och 8) undersökts i skötselområde 9, den s k Höganästomten, i tio semipermanenta provrutor
(0,5 x 0,5 m). Denna inventering gjordes i juni 2018, och var en upprepning av motsvarande inventering som gjordes första gången 2016.
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Resultat
Resultaten av den inledande karteringen 2007 redovisas på kartor i bilaga 1-3. Jämförande profiler för de följande inventeringstillfällena presenteras i bilaga 4-6. Profilernas ungefärliga lägen har också lagts in på drönarfoton i figur 7-15.

Stora Viken
I Stora Viken hade påtagliga förändringar skett på grund av bete och maskininsatser
redan till förra rapporten 2014. Förändringarna har fortsatt till 2018.
I södra och mellersta delen hade ett skifte börjat ske från tuvtåtelfuktäng med
veketåg till gräslågstarräng med veketåg på de gamla tidigare dikade åkermarkerna,
vilket har stabiliserats. Den senare vegetationstypen har dessutom brett ut sig med
något 10-tal meter på den nedanför liggande högstarrängens bekostnad både i södra
och mellersta Stora Viken. Båda förändringarna har åstadkommits främst genom
intensifierat bete och är i linje med önskat resultat, då fuktiga gräslågstarrängar både
är den största bristvaran för flera av de missgynnade strandängsvadarna och en av
de artrikaste vegetationstyperna.
Veketågen som tenderar att breda ut sig framförallt på de tidigare brukade markerna
har glesats ut, troligen tack vare kombinationen av betesputsningar och intensivare
bete. För att den utglesningen ska fortsätta krävs dock troligen insatser med tidigare
putsningar, helst redan i juli.
Det vassområde i sydväst som rotorkultiverades 2012 - yttre tredjedelen av Profil-4området - hade redan efter ett par år med öppen dy och pionjärväxter som dominerande vegetationstyp, börjat återfå ett allt mer slutet växttäcke av smal- och bredkaveldun, vass, svärdslilja m fl i en mosaikstruktur med öppna vattenytor och naken
dy. Området slås nu årligen, men rotfilten har åter börjat sluta sig och områdena
med naken dy minskat påtagligt. Eftersom området är gungflyartat betas det svagt
och vasslåttern är viktig för att bibehålla mosaikstrukturen. Slåttermaskinen ger
dock nästan inga ”trampeffekter” så vill man återfå de för fågellivet så gynnsamma
dybottnarna behövs troligen förnyade insatser med rotorkultivering eller liknande.
Utvecklingen relativt målen:
En analys har gjorts av de noterade förändringarna i relation till de mål som satts i
skötselplanen för Stora Vikens strandäng (skötselområde 2).
Mål: Arealen vass ska minska från 15 till 5 hektar.
Vassområdet söder om kajen bedöms ha minskat från 2,4 till ca ett halvt hektar.
Enligt karteringen har den helt bytts ut till naturtypen dybottnar till 2014 respektive
högstarräng/vass/säv/högörter 2018, men utanför profilen återstår vassruggar,
samtidigt som återväxt av vass och kaveldun nu sker inom dybottentypen.
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Figur 7. Ungefärliga lägen för profil 1 och 2 i norra delen av Stora Viken (2018).

Figur 8. Ungefärligt läge för profil 3 i mellersta delen av Stora Viken (2018).
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Figur 9. Ungefärligt läge för profil 4 i södra delen av Stora Viken (2018).

Också mellersta vassen har slagits återkommande och nu minskat från 6,4 till cirka 2
hektar. En del av de återstående vassarna är dessutom betespåverkade. Det norra
vassområdet bedöms ha minskat från ca 6 till ca 2,5 hektar (bedömt genom karteringsresultaten + kännedom om vassområdena). Summa återstående vass blir därmed ca 5 hektar, vilket är detsamma som målet. Att döma av de drönarfotograferingar som genomförts de senaste åren är återstående vassareal sannolikt ännu
mindre eftersom de kvarstående vassarna längst ut mot älven är glesare och mer
fragmenterade.
Mål: Välhävdad gräs-lågstarräng ska öka till 5 hektar, varav 2,5 hektar nedom
gamla åkermarksgränsen
Välhävdad gräslågstarräng 2018 har ökat till ca 8 ha. Huvuddelen av ökningen har
skett på den gamla åkermarken, där den förekommer tillsammans med veketåg.
Nedom denna zon uppskattas gräslågstarrvegetation idag täcka uppåt 2 hektar,
varav 0,8 hektar i södra delen och mer än 1 hektar i mellersta Stora Viken. Dessa
uppskattningar grundar sig på en kombination av profilernas resultat och fältkännedom om gräslågstarrzonens varierade utbredning i övergången mellan den gamla
åkermarken och högstarrzonen. Tydligt är att gräs-lågstarrzonen gynnas av ett högt
betestryck.
Mål: Ytor som nästan helt täcks av veketåg ska vara högst 1-2 hektar
Veketågen är fortfarande ungefär lika utbredd som 2007, men är 2018 så utglesad
genom bete och tidigare putsningar att få ytor ”nästan helt täcks” av veketåg.
Mål: Högstarrzonen ska vara välbetad och innehålla översvämningsområden
med en tydlig blå bård.
Högstarrzonen är 2018 måttligt betad i stora delar av både norra, mellersta och
södra Stora Viken. Tack vare den återkommande vasslåttern finns tydliga blå bårder
vid högvatten.
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Drönarfoto från 12 oktober 2018 som visar vassens utbredning i Stora Viken sett från norr (2018).

Skötselområde 9 (Höganästomten)
En särskild punkt i miljöuppföljningsprogrammet är att förekomst av typiska arter
och negativa indikatorer ska undersökas i skötselområde 9, den s k Höganästomten,
i tio semipermanenta provrutor (0,5 x 0,5 m). Detta gjordes första gången 2016 i
samband med den större undersökningen av provrutor i fuktängar. Undersökningen
2018 var andra tillfället.
2016 noterades i medeltal 1,5 typisk art per provruta i skötselområdet (se tabell 1).
De typiska arterna utgjordes då av fårsvingel, käringtand, prästkrage och gökärt.
2018 noterades käringtand i alla provrutorna, men inga andra typiska arter. Det kan
nämnas att prästkrage och getväppling förekom sporadiskt inom hela skötselområdet, dock inte inom några provrutor. Resultaten tyder på att käringtand brett ut sig i
området och blivit ett dominerande inslag medan andra typiska arter gått tillbaka.
Ett intressant faktum var att det vid inventeringstillfället i juni 2018 kunde noteras
en mycket riklig förekomst av den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren inom
hela skötselområdet. Arten har käringtand som värdväxt för sina larver.
Några negativa indikatorer noterades inte i provrutorna, varken 2016 eller 2018.
Blomsterlupin har bekämpats i området.
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Tabell 1. Typiska arter i provrutor i skötsel-

område 9, Stora Viken.
År
Typiska arter
i provrutor

Medelantal
typiska arter
per provruta

2016

Fårsvingel,
käringtand,
prästkrage,
gökärt

1,5

2018

Käringtand

1,0

Blommande käringtand i skötselområde 9 i Stora Viken i juni 2018.

Sexfläckig bastardsvärmare förekom mycket rikligt
i hela skötselområde 9 i juni 2018.
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Nödinge
Förändringarna med avseende på vegetationstyper är i Nödinge fortfarande förhållandevis små mellan 2007 och 2018. I den sydliga hagen - som inte längre ingår i
kompensationsprojektet, men där bete sker i kommunens regi - har möjligen en viss
förskjutning skett från högstarräng/gräslågstarräng till mer inslag av gräslågstarrpartier. Både detta och noteringen av vass mot älven kan dock vara variationer i noggrannhet och profilens läge.
Inom projektets område söder om motet har likaså ett visst skifte mot mer
högstarrdominerad vegetation skett på fastmarken. Vassarna i söder har delvis slagits några omgångar, men totalutbredningen av vegetationstypen vass tycks trots
detta ännu inte ha förändrats.
I den stora strandängsdelen av området - norr om motet - har vegetationstypen
tuvtåtel med veketåg gradvis tagit över från högstarren, men skillnaden i komposition är i realiteten liten. Däremot syns en stor skillnad i synintryck, men än så länge
mindre i vegetationstyp, i det att vassarna årligen slås och ofta ger plats för en blå
bård. Vassgränsen har dock ännu inte flyttats nämnvärt, eftersom betet inte förmått
hålla tillbaka den nya vassen i tillräcklig grad.
Utvecklingen relativt målen:
Mål: Arealen vass ska minska från 8 till 3 hektar
Som nämnts ovan har arealen av naturtypen vass ännu inte minskat. Vassklippningarna har dock resulterat i att djuren rör sig mer ut i, och betar mer i vassarna, vilket
på sikt/med större djurantal bör resultera i förändrade vegetationstyper. Efter vas-slåtter är arealen kvarstående vass betydligt mindre än målet på 3 ha.
Mål: Välhävdad gräs-lågstarräng ska öka till 4 hektar, varav 2 hektar nedom
gamla åkermarksgränsen
Gräs-lågstarräng fanns 2007 endast inom ett område ca 200-400 meter norr om den
nordligaste inventeringslinjen, samt i hagen i söder. 2018 noterades dock inslag av
ren gräslågstarräng nedom f d åkermarken. Bedömningen är att en förskjutning åt
rätt håll börjat ske, men att det ännu är långt till målet. För att nå målet krävs framförallt ett hårdare betestryck i högstarrzonen i hela norra hagen.
Mål: Ytor som nästan helt täcks av veketåg ska vara högst 1-2 hektar
Veketågen är fortfarande ungefär lika utbredd som 2007, men är 2014 så utglesad
genom putsningar att inga ytor ”nästan helt täcks” av veketåg.
Mål: Högstarrzonen ska vara välbetad och innehålla översvämningsområden
med en tydlig blå bård
Högstarrzonen var 2018 måttligt betad, vilket ska jämföras med tidigare svagare
betestryck. En tydlig blå bård finns vid högvatten, när vassen slagits.
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Figur 10. Ungefärligt läge för profil 1 i sydligaste delen av Nödinge (2018).

Figur 11. Ungefärliga lägen för profil 2 och 3 i södra-mellersta delen av Nödinge (2018).

Figur 12. Ungefärligt läge för profil 4 i norra delen av Nödinge (2018).
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Drönarfoto från 12 oktober 2018 som visar vassens utbredning i Nödinge sett från norr (2018).

Äskekärr
Äskekärr har kommit med i restaureringsprogrammet först 2014. Stora delar av
vassarna klipptes dock både våren 2013 och 2014 i samråd med markägarna och
vasslåttern sker nu årligen. Det tidigare ohävdade området i söder (skötselområde 3
och södra delen av skötselområde 1) stängslades och röjdes 2013/14 och betas från
2014. Även i övriga delar har betet ökat påtagligt.
Tre linjer för vegetationsuppföljning lades ut och inventerades 2014 och 2018. De
präglas alla av ett ökat betestryck, som också delvis har resulterat i andra vegetationstypsklassningar.
I södra profilen har gräslågstarrängen nedanför den f d åkermarken
ökat/exponerats påtagligt. Slåttern av vass har exponerat en mer sammansatt våtmarksvegetation och därmed en övergång från naturtypen vass till högstarr med
vass/säv/högörter.
I mellersta och norra profilerna har en övergång noterats från tuvtåtel med veketåg
till gödslad friskäng. Förändringen beror sannolikt mest på att betesputsningar och
ökat bete har tryckt ner tuvtåteln så att den gamla gödslade åkerns övriga gödslingsgynnade flora exponerats. I norra profilen har 2018 noterats ett inslag av gräslågstarräng med veketåg. Dessutom har vasslåttern gjort att en zon med betespåverkad
högstarr/vass/säv/högörter upptäckts ut emot älvbanken.
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Figur 13. Ungefärligt läge för profil 1 i södra delen av Äskekärr (2018).

Figur 14. Ungefärligt läge för profil 2 i mellersta delen av Äskekärr (2018).

Figur 15. Ungefärligt läge för profil 3 i norra delen av Äskekärr (2018).
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Ingen av linjerna ligger i det ovan nämnda restaurerade, mycket smala området med
nyanlagda dammar i söder, men det kan ändå konstateras att resultatet där är ett
totalt skifte från obetade till välbetade förhållanden. Ett visst problem finns dock i
att schaktmassorna från dammgrävningen där skapat en kraftigt småkuperad, maskinellt svårskött mark.
Utvecklingen relativt målen:
Mål: Arealen vass ska minska från ca 12 till ca 4 hektar
Vasslåttern har inneburit en markant minskning av vassens utbredning i området.
Vegetationsuppföljningen och gjorda drönarfotograferingar pekar mot att minskningen kan ligga under hälften, vilket skulle innebära att den nuvarande vassutbredningen är i samma storleksordning som målet.
Mål: Välhävdad gräs-lågstarräng ska öka till åtminstone ca 8 hektar, varav
minst 4 hektar i de fuktigare delarna närmare älven
Vegetationsuppföljningen antyder att gräs-lågstarrängen tydligt ökat i utbredning,
men att det fortfarande troligen är minst lika långt kvar innan målet nåtts. Ett hårt
betestryck gynnar utbredningen av gräs-lågstarräng både bland veketågen på fuktig
gammal åkermark och som en egen zon mellan den gamla åkermarken och
högstarrzonen.
Mål: Ytor som nästan helt täcks av veketåg ska vara högst 2 hektar
Veketågen är fortfarande utbredd, men är på väg att minska som ett resultat av
putsningar i kombination med bete. Det bedöms dock att det fortfarande finns en
bit kvar till målet.
Mål: Högstarrzonen ska vara välbetad och innehålla översvämningsområden
med en tydlig blå bård.
Vegetationsprofil 2 och 3 ligger dock delvis inom skötselområde 2 där målet är
”högstarrzon med inslag av blöta partier och sumpar”, vilken ska skötas med slåtter
som utförs ca vart tredje år.
Högstarrzonen var 2018 måttligt betad, vilket ska jämföras med tidigare svagare
betestryck. En tydlig blå bård finns vid högvatten, när vassen slagits. Det behövs ett
mycket högt betestryck för att åstadkomma en välbetad högstarrzon och det kan
ifrågasättas om det är önskvärt ur ornitologisk synpunkt. Eventuellt bör målet ändras till ”måttligt betad högstarrzon”. Det kan också nämnas att delar av skötselområde 2 är påverkad av bete. För skötselområde 2 anger skötselplanen vasslåtter och
bete i ett inledande restaureringsskede, men sedan slåtter ca vart tredje år, och inget
bete, för den fortlöpande skötseln. Frågan behandlas vidare i en separat rapport om
uppföljning av bevarandemålen.
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Drönarfoto från 12 oktober 2018 som visar vassens utbredning i Äskekärr sett från norr (2018).

Tjurholmen
Även Tjurholmen har kommit med i programmet först 2014. Eftersom området är
naturreservat har det ingått och ingår fortfarande i länsstyrelsens uppföljningsprogram, som dock hittills endast omfattat fågellivet. Området har betats av ungnöt
under många år och gör så fortfarande. Sedan 2014 har den utpumpning av åkrarnas
dräneringsvatten till reservatet som bekostas av strandängsprojektet kommit igång,
och det är angeläget att följa upp effekterna av den eftersträvade ökade dränkningen
av markerna.

Samlat resultat
Resultaten från vegetationsuppföljningen visar att arbetet med vasslåtter, intensifierat bete och andra skötselinsatser i strandängsområdena är på rätt väg. Redan idag
bedöms att flera av skötselmålen med avseende på vegetation har uppnåtts. Resultaten från de linjekarteringar som utförts efter 2007 kan sammanfattas i det följande:
Minskad utbredning av vass
I Stora Viken och i Äskekärr uppskattas att målen om vassens reducering har uppnåtts, med reservation för att några faktiska arealmätningar av vass inte gjorts, utan
uppskattningen bygger på linjekarteringen tillsammans med granskning av drönarfoton. I Nödinge har arealen vass ännu inte minskat, men vassen är tydligt påverkad
av vasslåtter och bete. I figur 16 redovisas den längd av naturtypen vass som totalt
uppmätts i profilerna. Samma information finns i princip även på kartorna i bilaga
4-6, men de har här plockats ut till ett stapeldiagram.
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Ökad utbredning av gräs-lågstarräng
Målet om gräs-lågstarrängens ökade utbredning klaras i stort i Stora Viken. I Nödinge och Äskekärr har det skett en ökning av gräs-lågstarrängen, vilket visar att det
är på väg åt rätt håll, men det är fortfarande ganska långt kvar till målet, framför allt
i Nödinge (se figur 16). Här behövs ett högre betestryck för att målet ska nås.

Figur 16. Diagrammet visar längden av naturtyperna ”Vass/säv/högörter” respektive ”Gräs-lågstarräng” (inkl
”Gräs-lågstarräng med veketåg”) som sammantaget uppmätts i de olika profilerna i Stora Viken, Nödinge
respektive Äskekärr. Observera att det för Äskekärr bara finns uppgifter för åren 2014 och 2018.

Välbetad högstarrzon
Högstarrzonen i alla tre områdena är idag måttligt betad. Det behövs ett mycket
högt betestryck för att åstadkomma en välbetad högstarrzon och det kan ifrågasättas
om det är önskvärt ur ornitologisk synpunkt. Eventuellt bör målet ändras till ”måttligt betad högstarrzon” eller så bör man fundera på alternativa skötselmetoder, t ex
ökad slåtter eller genom att få högstarren fertil och på så sätt få dit ett gåsbete.
Skötselområde 9 Stora Viken (Höganästomten)
Efter en trevande inledning har skötselområde 9 fått en rik blomning av käringtand,
som bl a gett upphov till en stor lokal population av sexfläckig bastardsvärmare.
Dock verkar andra värdefulla blomväxter ha gått tillbaka och det bör kanske funderas över om ytan ska sås in med ängsfröer för att öka artrikedomen.
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Bilaga 4

Vegetationstyper Stora Viken
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Vegetationstyper Nödinge
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Vegetationstyper Äskekärr
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Högstarr med vass
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Friskäng
Gräslågstarräng med veketåg
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Typiska gräsmarksarter Västra Götalands län
Vetenskapligt namn

Svenskt namn

Achillea millefolium
Agrostis capillaris
Aira praecox
Ajuga pyramidalis
Alchemilla glaucescens
Alchemilla sp
Androsace septentrionalis
Anemone nemorosa
Antennaria dioica
Arabis hirsuta
Arenaria gothica
Armeria maritima
Arnica montana
Asperula tinctoria
Bidens cernua
Bistorta vivipara
Blysmus compressus
Blysmus rufus
Botrychium lunaria
Briza media
Bromus hordeaceus
Calluna vulgaris
Campanula persicifolia
Campanula rotundifolia
Cardamine pratensis
Carex capillaris
Carex caryophyllea
Carex echinata
Carex flacca
Carex flava
Carex hartmanii
Carex hostiana
Carex lepidocarpa
Carex montana
Carex panicea
Carex pilulifera
Carex pulicaris
Carex viridula
Carlina vulgaris
Centaurium littorale
Centaurium pulchellum
Cerastium glutinosum
Cirsium acaule
Cirsium helenioides
Cirsium oleraceum
Crepis praemorsa
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata ssp.
Fuchsii
Dactylorhiza maculata ssp.
maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Danthonia decumbens

röllika
rödven
vårtåtel
blåsuga
sammetsdaggkåpa
daggkåpor
grusviva
vitsippa
kattfot
lundtrav
kalknarv
trift
slåttergubbe
färgmåra
nickskära
ormrot
plattsäv
rödsäv
låsbräken
darrgräs
luddlosta
ljung
stor blåklocka
liten blåklocka
ängsbräsma
hårstarr
vårstarr
stjärnstarr
slankstarr
knagglestarr
hartmansstarr
ängsstarr
näbbstarr
lundstarr
hirsstarr
pillerstarr
loppstarr
ärtstarr
spåtistel
kustarun
dvärgarun
klibbarv
jordtistel
brudborste
kåltistel
klasefibbla
ängsnycklar

Bilaga 7
Rödlistekategori

Fuktängs-/våtmarksart

sårbar (VU)
sårbar (VU)
ja
nära hotad (NT)
nära hotad (NT)
nära hotad (NT)

ja
ja

ja
sårbar (VU)
nära hotad (NT)

sårbar (VU)

nära hotad (NT)

nära hotad (NT)

skogsnycklar
Jungfru Marie nycklar
majnycklar
Adam och Eva
sumpnycklar
knägräs

ja

1

Dianthus deltoides
Diphasiastrum tristachyum
Draba muralis
Dracocephalum ruyschiana
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Eleocharis quinqueflora
Empetrum nigrum
Epipactis palustris
Erica tetralix
Eriophorum latifolium
Eupatorium cannabinum
Euphrasia micrantha
Euphrasia nemorosa
Euphrasia rostkoviana ssp.
rostkoviana
Euphrasia stricta
Euphrasia stricta var. tenuis
Festuca ovina
Filipendula vulgaris
Fragaria viridis
Galium saxatile
Galium suecicum
Galium uliginosum
Galium verum
Gentiana pneumonanthe
Gentianella amarella
Gentianella campestris
Gentianella uliginosa
Geranium columbinum
Geranium sylvaticum
Glaux maritima
Gymnadenia conopsea
Halimione pedunculata
Helianthemum
nummularium
Helictotrichon pratense
Helictotrichon pubescens
Herminium monorchis
Hornungia petraea
Hypochoeris maculata
Inula salicina
Juncus squarrosus
Juniperus communis
Lathyrus linifolius
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Linum catharticum
Lotus corniculatus
Lotus tenuis
Luzula campestris
Lychnis flos-cuculi
Lychnis viscaria
Lythrum salicaria
Matteuccia struthiopteris
Melampyrum cristatum

backnejlika
cypresslummer
lunddraba
drakblomma
storsileshår
småsileshår
rundsileshår
tagelsäv
kråkbär
kärrknipprot
klockljung
gräsull
hampflockel
ljungögontröst
grå ögontröst

starkt hotad (EN)
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
sårbar (VU)

stor ögontröst
vanlig ögontröst
späd ögontröst
fårsvingel
brudbröd
backsmultron
stenmåra
backmåra
sumpmåra
gulmåra
klockgentiana
ängsgentiana
fältgentiana
sumpgentiana
duvnäva
skogsnäva
strandkrypa
brudsporre
saltmålla

ja

nära hotad (NT)
ja
sårbar (VU)

ja

ja

solvända
ängshavre
luddhavre
honungsblomster
stenkrassing
slåtterfibbla
krissla
borsttåg
en
gökärt
sommarfibbla
prästkrage
vildlin
käringtand
smal käringtand
knippfryle
gökblomster
tjärblomster
fackelblomster
strutbräken
korskovall

sårbar (VU)

nära hotad (NT)

nära hotad (NT)

nära hotad (NT)

nära hotad (NT)

2

ja

Moneses uniflora
Nardus stricta
Narthecium ossifragum
Ophioglossum vulgatum
Ophrys insectifera
Orchis mascula
Parnassia palustris
Pedicularis palustris
Pedicularis sylvatica
Phleum phleoides
Pilosella lactucella
Pimpinella saxifraga
Pinguicula vulgaris
Plantago major
Plantago maritima
Plantago media
Plantanthera
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Poa alpina
Polygala amarella
Polygala vulgaris
Potentilla crantzii
Potentilla erecta
Potentilla rupestris
Potentilla tabernaemontani
Primula farinosa
Primula veris
Puccinellia distans
Pulmonaria angustifolia
Pulsatilla vulgaris
Pyrola media
Ranunculus bulbosus
Rhinanthus minor
Rhinanthus serotinus
Ribes
Sagina maritima
Sagina nodosa
Salicornia europaea
Satureja acinos
Saussurea alpina
Saxifraga granulata
Saxifraga osloënsis
Saxifraga tridactylites
Scabiosa columbaria
Schoenus ferrugineus
Scleranthus perennis
Scorzonera humilis
Sedum acre
Sedum album
Sedum annuum
Sedum rupestre
Sedum sexangulare
Serratula tinctoria
Silene latifolia
Spergula morisonii
Spergularia marina

ögonpyrola
stagg
myrlilja
ormtunga
flugblomster
Sankt Pers nycklar
slåtterblomma
kärrspira
granspira
flentimotej
revfibbla
bockrot
tätört
rödkämpar
gulkämpar
rödkämpar
nattviol / grönvit nattviol
nattviol
grönvit nattviol
fjällgröe
rosettjungfrulin
jungfrulin
vårfingerört
blodrot
trollsmultron
småfingerört
majviva
gullviva
saltgräs
smalbladig lungört
backsippa
klockpyrola
knölsmörblomma
ängsskallra
höskallra
vinbär
strandnarv
knutnarv
glasört
harmynta
fjällskära
mandelblom
hällebräcka
grusbräcka
fältvädd
axag
vitknavel
svinrot
gul fetknopp
vit fetknopp
liten fetknopp
stor fetknopp
kantig fetknopp
ängsskära
vitblära
vårspärgel
saltnarv

3

ja
ja

nära hotad (NT)

ja
ja
ja

ja

nära hotad (NT)

ja

starkt hotad (EN)

ja
sårbar (VU)

ja

nära hotad (NT)

Spergularia media
Suaeda maritima
Succisa pratensis
Taraxacum sect.
Erythrosperma
Taraxacum sect. Obliqua
Taraxacum sect. Palustria
Thalictrum flavum
Thymus serpyllum
Thymus sp.
Trichophorum alpinum
Trichophorum caespitosum
Trichophorum cespitosum
ssp. germanicum
Trifolium fragiferum
Trifolium montanum
Trifolium repens
Triglochin maritima
Triglochin palustris
Trollius europaeus
Vaccinium vitis-idaea
Vaccinum myrtillus
Vaccinum uliginosum
Valeriana sp.
Veronica spicata
Viola canina ssp. canina
Viola tricolor

havsnarv
saltört
ängsvädd

ja

sandmaskrosor
dvärgmaskrosor
strandmaskroser
ängsruta
backtimjan
timjan
snip
tuvsäv

ja
ja
nära hotad (NT)
ja

hedsäv
smultronköver
backklöver
vitklöver
havssälting
kärrsälting
smörbollar
lingon
blåbär
odon
vänderot
axveronika
ängsviol
styvmorsviol

ja
nära hotad (NT)
ja
ja

ja

4

Vetenskapligt namn
Anthriscus sylvestris
Phragmites australis
Milium effusum
Carum carvi
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Bunias orientalis
Pteridium aquilinum
Dactylis glomerata
Geranium sylvaticum
Calamagrostis canescens
Deschampsia cespitosa
Glyceria maxima
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Phalaris arundinacea
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus maritimus
Schoenoplectus tabernaemontani
Scirpus sylvaticus
Typha latifolia
Filipendula ulmaria
Urtica dioica
Ranunculus acris ssp. acris
Taraxacum
Rumex

Svenskt namn
hundkäx
vass
hässlebrodd
kummin
åkertistel
kärrtistel
vägtistel
ryssgubbe
örnbräken
hundäxing
midsommarblomster
grenrör
tuvtåtel
jättegröe
knapptåg
veketåg
rörflen
säv
havssäv
blåsäv
skogssäv
bredkaveldun
älggräs
brännässla
vanlig smörblomma
maskrosor
skräppor

Negativa indikatorarter i Västra Götalands län
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