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Drönare har varit ett värdefullt redskap i uppföljningsarbetet vid Stora Viken, Nödinge och Äskekärr. 
Här syns Axel Emanuelsson i samband med drönarfotograferingen den 12 oktober 2018. 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

Mellan åren 2004-2012 byggde Trafikverket ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan 

Göteborg och Trollhättan. För att få plats med infrastrukturen genom Ale kommun be-

hövde 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 frilufts-

livet. 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 un-

der ca 25 år. 

 

Fyra områden ingår i kompensationsprojektet: Stora Viken, Nödinge, Äskekärr och Tjurhol-

men (se figur 1). Markerna ägs antingen av Ale kommun eller är privata, men Trafikverket 

har tecknat långsiktiga avtal för att kunna upprätthålla ett kontinuerligt bete och andra åtgär-

der. Endast Tjurholmen är avsatt som ett naturreservat. Inledningsvis har olika restaure-

ringsarbeten genomförts. Detta har främst gjorts genom restaurering av strandängsvegeta-

tionen, 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 land-

skapet utefter älven att finnas kvar. Trafikverkets arbete administreras av verksamhetsom-

råde Underhåll, enheten för Teknik och miljö. Det praktiska genomförandet, t ex kontak-

terna med beteshållare, stängsling, viss röjning etc. utförs av Västkuststiftelsen på uppdrag 

av Trafikverket. 

 

Ett miljöuppföljningsprogram har tagits fram (Trafikverket, 2018a). En årlig översiktlig upp-

följning av bevarandemål i skötselområden mellan 2017-2020 ingår som en del i miljöupp-

följningsprogrammet. Detta pm inkluderar 2017 (Trafikverket, 2017) och redovisar 2018 års 

uppföljning av bevarandemålen. 

 

Arbetets bedrivande och metod 

Undersökningen har utförts av biologerna Ola Sjöstedt, Norconsult AB och Calle Bergil, 

Melica. Rapportsammanställning har gjorts av Ola Sjöstedt. Upplägg och utförande av 

undersökningen har skett i samråd med biolog Mats Lindqvist, projektansvarig på Trafikver-

ket. Även rapportsammanställningen har skett med visst stöd av Trafikverket genom biolog 

Gabriella Johansson. Anders Löfroth och Axel Emanuelsson, båda Norconsult AB, har bi-

stått med fotografering och filmning med hjälp av drönare. Flutura Haziri, Trafikverket, har 

bistått med framtagande av uppgifter om vattenstånd vid den närmast belägna mätningsstat-

ionen vid Jordfallsbron. 

 

Den aktuella uppföljningen har utförts genom okulär besiktning i respektive skötselområde 

samt med hjälp av foton från drönare och markfoton. Besiktningen i fält gjordes i senare de-

len av september 2018. Drönarfotografering gjordes dels den 31 maj och dels den 12 okto-

ber 2018. Därtill har markfoton från särskilda fotopunkter tagits i områdena den 5 oktober 

2016, 17 september 2017 och 17 september 2018. 
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Uppföljningen har utförts på ett förhållandevis översiktligt sätt med hjälp av ett särskilt 

framtaget fältprotokoll (bilaga 4). De delar av bevarandemålen som anger specifika arealmål, 

t.ex. för utbredning av gräslågstarräng, minskning av vassutbredning m.m. görs inte i detta 

pm, utan utförs inom ramen för de vegetationsuppföljningar i provrutor som utförs vart 

tredje år. De delar av bevarandemålen som gäller särskilda målarter redovisas i respektive 

uppföljningsrapport för vegetation och fåglar (Trafikverket, 2018b-c). Eventuellt kommer 

dessa resultat – förutom att redovisas i separata rapporter – senare även sammanfattas i ett 

samlat pm. 

 

I det nu framtagna pm:et redovisas, förutom uppföljningen av de mer övergripande beva-

randemålen i respektive skötselområde, även hävdstatusen i beteshagarna i de större skötsel-

områdena. Hävdstatusen anges i en fyrgradig skala: välhävdat, måttligt hävdat, svagt hävdat, 

ohävdat. 

 

Nämnas kan också att Trafikverket i vissa av skötselområdena utfört bekämpning av inva-

siva växtarter. I det här fallet rör det sig i första hand om blomsterlupin. Detta är ett arbete 

som framöver kommer att pågå parallellt med det mer normala skötselarbetet. 

 

Vidare kan nämnas att området Äskekärr under 2018 utökats norrut genom restaurering av 

ytterligare ett strandängsavsnitt. Detta område har lagts in som skötselområde 4 på kartan i 

bilaga 3. Det har dock ännu inte infogats i skötselplanen med beskrivningar av bevarande-

mål och skötsel. 

 

 
Figur 1. Trafikverkets kompensationsprojekt Göta älvs strandängar omfattar fyra områden: Stora Viken, 
Nödinge, Äskekärr och Tjurholmen. Den aktuella uppföljningen av bevarandemål i skötselområden har 
utförts i Stora Viken, Nödinge och Äskekärr. 
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Resultat 

Stora Viken (bilaga 1) 

Skötselområde 1 

Beskrivning: Lövsumpskog, ca 2 500 m2 

Bevarandemål: Betespåverkad lövskog med fri utveckling. 

Måluppfyllelse: Klaras 

Hävdstatus: Måttligt hävdat 

Skötselområde 2 

Beskrivning: Vass, fuktäng (vass och betesmarker väster om järnvägen) 

Bevarandemål: Betesmark på fuktig till blöt mark. Närmast älven en blå bård (grunt vat-
tenområde) mellan betesmarken och vassar i älven. Livsmiljö främst för 
vadare och andra typiska strandängsfåglar. 

Måluppfyllelse: Målet klaras i stort. Delvis på grund av den mycket torra vegetationssä-
songen 2018 har det varit svårt att bedöma utvecklingen av den blå bår-
den. 2017 bedömdes att blå bård förekom uppskattningsvis längs 20 % av 
sträckan. Någon avsevärd förändring i det avseendet bedöms inte ha skett 
2018 (se foton nedan). 

Hävdstatus: Södra hagen: måttligt hävdat (ännu ej betesputsat vid tiden för fältkontrol-
len) 
Mellersta hagen: måttligt hävdat (ännu ej betesputsat vid tiden för fältkon-
trollen) 
Norra hagen: måttligt hävdat (ännu ej betesputsat vid tiden för fältkontrol-
len) 

Kommentar: Jämförelsen av hävdstatusen med året innan blir något svårbedömd då be-
tesputsningen ännu inte hade gjorts vid fältkontrollen i september 2018 till 
skillnad från motsvarande kontroll vid samma tid 2017. Under förutsätt-
ning att betesputsning senare utfördes i området bedöms att hävdstatusen 
mot slutet av 2018 var ungefär densamma som 2017. I fortsättningen bör 
det övervägas att utföra dessa kontroller senare på hösten när betessä-
songen är över och betesputsningen utförd. 
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Drönarfoto taget från norra delen av Stora Viken mot söder den 20 september 2017. 

 

 

Drönarfoto som visar ungefär samma vy som ovan, taget den 12 oktober 2018. Vattenståndet vid detta till-
fälle var en dryg dm lägre än den 20 september 2017. 

 

Skötselområde 3 

Beskrivning: Fuktäng, friskäng mellan järnväg och E45 

Bevarandemål: Välhävdad betesmark över större delen, dock något lägre betestryck än i 
skötselområde 2. 

Måluppfyllelse: Liksom 2017 bedöms att hävdstatusen inte riktigt har nåtts. 

Hävdstatus: Måttligt hävdat 

Kommentar: Betestrycket bedöms kunna öka. 
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Skötselområde 4 

Beskrivning: Mosaikområde med lövskog, betesmark och vass 

Bevarandemål: Betad torräng med dammar. Visst inslag av lövdungar och buskage. Dam-
mar som är lekvatten för groddjur. Reträttområde för betesdjur vid hög-
vatten. 

Måluppfyllelse: Mål klaras. Området är till största delen välbetat. 

Kommentar: Förra årets inslag av lövsly och betesrator är borta. 

 

 

Skötselområde 4 sett söderifrån. Foto taget 12 oktober 2018. 

 

Skötselområde 5 

Beskrivning: Alsumpskog 

Bevarandemål: Obetad lövskog med fri utveckling. 

Måluppfyllelse: Klaras 

Kommentar: Mycket död ved 
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Skötselområde 6 

Beskrivning: Mosaikområde med vass, lövträd och betesmark 

Bevarandemål: Mosaikområde med vass, lövbuskage och betad högstarräng 

Måluppfyllelse: Mål klaras. En stor del av området är betespåverkat. Inslaget av löv-
buskage är dock begränsat, mest som en lövridå närmast gångvägen. 

Kommentar: Inga förändringar av skötseln bedöms nödvändiga för närvarande. 

 

 

Skötselområde 6 sett från öster. Foto taget 12 oktober 2018. Ojämnheten beror på att slåttern har anpas-

sats för att skapa ett mer mosaikartat område. 
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Skötselområde 7 

Beskrivning: Öppen betesmark och mindre talldunge 

Bevarandemål: Öppen betesmark med någon talldunge som skugga för betesdjuren 

Måluppfyllelse: Målet klaras delvis, men i området finns, i likhet med förra året, mycket 
uppväxande lövsly. 

Kommentar: Området har inte kunnat betas i den utsträckning som är önskvärt p g a 
att djurhållaren inte vill ha djuren så nära biltrafiken. Även om bete inte är 
möjligt att ordna bör en röjningsinsats utföras. Vidare finns i området 
ganska mycket sandblottor. ”Öppna sandpartier” hade kunnat skrivas in 
som ett bevarandemål för området på motsvarande sätt som för skötsel-
område 8. Ett kompletterande mål för området skulle kunna vara: ”Inslag 
av sandblottor omväxlande med läskapande buskage.” Att skapa sådana 
småmiljöer är positivt för bl a fjärilar och andra insekter. Därför bör en 
del ruggar med buskar sparas i samband med röjningen. 

 

  

Skötselområde 7 sett från söder. Foto taget 31 maj 2018. 
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Skötselområde 8 

Beskrivning: Mosaikområde med vass, träddungar och betesmark 

Bevarandemål: Mosaikmark med busk- och brynmiljöer med enstaka löv- och talldungar 
samt vass- och öppna hed-, sand- och gräspartier. Delvis anlagda våtmar-
ker för groddjur och fåglar. Öppna sandmarker anpassade för mindre 
strandpipare samt grön och brun sandjägare. Vass med fågelarter som 
brun kärrhök, skäggmes, rörsångare, sävsångare, sävsparv och vattenrall. 

Måluppfyllelse: Målet klaras i stort. Inslaget av sandblottor är dock mycket begränsat. 
Flera av de anlagda små våtmarkerna är idag också mycket igenväxta med 
framför allt jättegröe. 

Kommentar: Förra årets alsly är åtgärdat och bortröjt. Det bör övervägas att öka be-
testrycket för att få bukt med en del av igenväxningen av våtmarkerna. 
Det kan också noteras att det inom avgränsningen för skötselområdet 
finns obetade partier mellan servicevägen och järnvägen, vilka saknar 
skötsel. Dessa partier bör åtgärdas genom röjning, och eventuellt brytas ut 
till ett eget skötselområde. 

 

  

Östra delen av skötselområde 8. Foto taget 17 september 2017. 
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Ungefär samma plats som ovan den 19 september 2018. Alslyet är bortröjt (Foto: Calle Bergil). 

 

”Överblivet” avsnitt mellan servicevägen och järnvägen inom skötselområde 8. Foto taget 19 september 2018. 

Avsnittet bör röjas, och eventuellt brytas ut till ett eget skötselområde. 
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Skötselområde 9 

Beskrivning: Sluttäckt deponiområde (Höganästomten). Området är uppdelat i två del-
områden, ett på vardera sida om järnvägen. 

Bevarandemål: Öppen ”hed” (torräng) och slåtteräng. Örtrikt område utan dominans av 
ohävdsarter. En mosaik av kalktorräng, hed och öppen grusmark. 

Måluppfyllelse: Efter en inledning med mycket svag vegetation har området nu fått en 
riklig vegetation av käringtand, som i sin tur resulterat i en stor population 
av den rödlistade sexfläckiga bastardsvärmaren. Målet har därmed delvis 
uppnåtts, men området är fortfarande ganska artfattigt i fråga om örtvege-
tationen. Fläckvis är det ganska god förekomst av getväppling, gråbinka, 
äkta johannesört, harklöver, gullris, kråkvicker och prästkrage. 

Kommentar: Plantering av örtpluggplantor bör göras för att få in fler arter. Mellan 
stängslet och E45 i öster finns vass och uppväxande lövsly. Röjning kan 
behöva utföras här framöver. I området finns även en fjärilsslinga (2011-
2018) och en inventering av andra insekter (Trafikverket, 2018d). Utan 
noggrann slåtter/putsning tar en massa små plantor av klibbal och viden 
över. Efter några år av svag skötsel, så har de två senaste säsongerna präg-
lats av en effektiv slåtter (se foton nedan). 

 

 

I skötselområde 9 domineras idag vegetationen av käringtand och en del andra ängsväxter som är störnings-

gynnade. Men botaniskt är området fortfarande ganska artfattigt. Foto taget 27 juni 2018. 
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Utan noggrann slåtter/putsning tar en massa små plantor av klibbal och viden över i skötselområde 9. 
Detta syns sent på säsongen innan den noggranna slåtter som nu används har genomförts. (Foto: Mats Lin-
dqvist, 28 augusti 2018). 
 

 
Under hösten efter slåtter är marken numera välhävdad och har bra förutsättningar för kommande år 
(Foto: Mats Lindqvist, 4 oktober 2018).  
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Skötselområde 10 

Beskrivning: Öppen gräsmark och skogsdunge 

Bevarandemål: Mosaik av lövbuskage, träd och öppna ängsytor. 

Måluppfyllelse: Målet klaras delvis, men mosaikkaraktären med inslag av brynbuskar är 
inte så uttalad, samtidigt som vass, småtallar och lövsly börjar växa in i de 
öppnare avsnitten. Hittills har inga skötselåtgärder utförts förutom en-
staka bekämpningsinsatser av blomsterlupin. 

Kommentar: Röjningsinsatser föreslås där salixarter (sälg, viden, jolster) och andra bus-
kar (enstaka nyponbuskar förekommer) gynnas på bekostnad av lövsly 
och småtallar. Det har även kommit upp enstaka blomsterlupin som 
måste bekämpas. 

 

  

Skötselområde 10 sett från sydost. Området är idag uppdelat i en skogsdunge (till vänster) och en öppen  
gräsmark (till höger). Foto taget 31 maj 2018. 
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Den östra, öppnare delen av skötselområde 10 den 19 september 2018. Vass, småtallar och lövsly börjar 
växa in i området. 

 

 

Nödinge (bilaga 2) 

Skötselområde 1 

Beskrivning: Vass, betad fuktäng 

Bevarandemål: Välhävdad betesmark med såväl blöta, fuktiga som friska partier. Närmast 
älven en blå bård (grunt vattenområde) mellan betesmarken och vassar i 
älven. 

Måluppfyllelse: Delvis på grund av den mycket torra vegetationssäsongen 2018 har det 
varit svårt att bedöma utvecklingen av den blå bården. 2017 bedömdes att 
blå bård förekom uppskattningsvis längs 50 % av sträckan. Detta bedöms 
fortfarande kunna gälla för 2018. 

Hävdstatus: Söder om trafikmotet: måttligt hävdat (ännu ej betesputsat vid tiden för 
fältkontrollen) 
Väster om trafikmotet: svagt hävdat (delar av området närmast motet är 
måttligt betat, men vassen utanför är tillsynes obetad) 
Norr om trafikmotet: måttligt hävdat (smal, välbetad friskängszon, i övrigt 
till största delen måttligt betat) 

Kommentar: Liksom förra året har området kvar en betydligt större andel vass söder 
och väster om trafikmotet än vad skötselplanen anger; detta p g a att vass-
slåttermaskinen haft svårigheter att köra i denna del. Vissa uppgifter tyder 
på att betesputsningen inte fungerat helt tillfredsställande i Nödinge. Oav-
sett detta bedöms att betestrycket kan ökas i området. 
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Den blå bården är tydlig längs ganska betydande avsnitt i Nödinge. Mellersta delen av skötselområdet i 

Nödinge, sett mot söder, den 12 oktober 2018. 

 

 

Södra delen av skötselområdet i Nödinge, sett mot sydost, med trafikplatsen i övre vänstra delen av bilden, 

den 31 maj 2018. Vegetationen på bilden domineras av vass. 
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Äskekärr (bilaga 3) 

Skötselområde 1 

Beskrivning: Vass, betad fuktäng 

Bevarandemål: Välhävdad betesmark med såväl blöta, fuktiga som friska partier samt 
öppna diken och dammar. Närmast älven en blå bård (grunt vattenom-
råde) mellan betesmarken och vassar i älven. Livsmiljö främst för vadare 
och andra typiska strandängsfåglar, men även för groddjur och fåglar 
knutna till öppna småvatten. 

Måluppfyllelse: Målet klaras i stort. Delvis på grund av den mycket torra vegetationssä-
songen 2018 har det varit svårt att bedöma utvecklingen av den blå bår-
den. 2017 bedömdes att blå bård förekom uppskattningsvis längs 30 % av 
sträckan. Någon avsevärd förändring i det avseendet bedöms inte ha skett 
2018. 

Hävdstatus: Södra delen: måttligt hävdat (till stor del välbetat, dock med oputsad 
veketåg) 
Mellersta delen: måttligt hävdat (till stor del välbetat, dock med oputsad 
veketåg) 
Norra delen: måttligt hävdat (till stor del välbetat, dock med oputsad 
veketåg) 

Kommentar: Området var i behov av betesputsning vid tiden för fältkontrollen. Betes-
hävden 2018 var dock bättre än året innan. 

 

 

Blommande vattenstånds i fuktäng i södra delen av skötselområde 1 i Äskekärr, i slutet av augusti 2018. 

Ruggar av veketåg syns i bakgrunden. 
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Mellersta delen av skötselområde 1 i Äskekärr, sett mot söder, den 20 september 2017. 

 

 

Mellersta delen av skötselområde 1 i Äskekärr, sett mot söder, den 12 oktober 2018. Vattenståndet vid 

detta tillfälle var ca en halv dm lägre än den 20 september 2017. 
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Skötselområde 2 

Beskrivning: Svagbetad högstarrzon 

Bevarandemål: Obetad men slåtterhävdad högstarrzon med inslag av blöta partier och 
sumpar. Livsmiljö för beteskänsliga fågelarter. 

Måluppfyllelse: Området är måttligt hävdat (se foto nedan). Enligt skötselplanen ska om-
rådet i ett restaureringsskede skötas genom slåtter och bete, men efter det 
enbart genom slåtter vart tredje år. Då restaureringsskedet nu kan sägas 
vara förbi skulle området behöva stängslas ut om målet i skötselplanen 
ska uppfyllas. 

Kommentar: Ett nytt stängsel som stänger ute djuren från detta område skulle behöva 
sättas upp om skötseln ska uppfylla bevarandemålet i skötselplanen. 

 

 

Södra delen av skötselområde 2, sett mot norr, den 19 september 2018.  
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Skötselområde 3 

Beskrivning: Betesmark på frisk och fuktig mark med inslag av buskar och träd. 

Bevarandemål: Betad träd- och buskmosaik. Den totala träd- och buskskiktstäckningen i 
området skall inte överstiga 25 %. 

Måluppfyllelse: Målet klaras 

Hävdstatus: Måttligt hävdat (till stor del välbetat, men med inslag av obetade tuvor) 

Kommentar: Betesputsning av obetade tuvor bör utföras. 

 

 

Mellersta delen av skötselområde 3, sett mot norr, den 31 maj 2018. Den extrema torrsommaren 2018 

märktes av redan i slutet av maj. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 23  

   

   

 

Skötselområde 4 

Beskrivning: Detta område vidtar norr om skötselområde 1 och har lagts till i strand-
ängsprojektet 2018. Området har restaurerats genom röjning, slåtter och 
påbörjad betesdrift. Eftersom området ännu inte tagits in i skötselplanen 
och där givits mål och skötselanvisningar, görs heller ingen bedömning av 
måluppfyllelse här. Det kan dock nämnas att området redan under första 
säsongen kunde betecknas som välhävdat (se foto nedan). Små lövdungar 
med bl a asp har sparats närmast älven. 

 

 

Södra delen av skötselområde 4, sett mot söder, den 19 september 2018. 
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Samlat resultat och diskussion 

Uppföljningen av bevarandemålen i skötselområdena visar att målen i stora drag uppfylls el-

ler är på väg att uppfyllas (se tabell 1). Liksom förra året skulle det dock behövas ökade insat-

ser i form av betesputsning och/eller röjning i vissa av skötselområdena. Betesputsningen 

har inte fungerat helt tillfredsställande i Stora Viken och Nödinge. I Äskekärr har be-

testrycket ökat jämfört med förra året, och hävdstatusen bedöms nu i stort vara acceptabel i 

Äskekärrs och Stora Vikens strandängar. Däremot skulle betestrycket i Nödinge behöva öka 

om målen här ska nås. Det kan också nämnas att skötselområde 2 i Äskekärr idag ingår i det 

betade området, men där anger skötselplanen extensiv slåtter utan bete som skötsel. 

 

En tydligt utbildad blå bård har skapats längs delar av strandängarna, framför allt i Nödinge, 

men ännu finns ganska långa avsnitt som saknar en tydlig blå bård. Detta bedöms dock mer 

ha att göra med områdenas allmänna struktur och vattendynamik än att vassen inte har be-

kämpats tillräckligt. På grund av den extrema torrsommaren 2018 har det varit svårt att göra 

jämförelser med förra året gällande den blå bården. Troligen har dock inga avsevärda för-

ändringar skett. Det ska också nämnas att vassklippningen 2018 p g a torkan utfördes 

mycket försiktigare än normalt. 

 

Det finns ett behov av att justera delar av skötselplanerna då det i vissa områden av olika an-

ledningar är svårt att efterleva skötselmålen. Ett exempel är t ex vassområdet i södra delen 

av Nödinge, som visat sig vara svårt att slå med vasslåttermaskinen. Det finns ytterligare 

funderingar på om betestrycket bör öka i de blöta områdena genom tillfällig stängsling, för 

att få djuren att underhålla den blå bården. Samtidigt hade betet på de torra delarna blivit 

bättre om betestrycket där minskade något. Det finns även andra alternativa skötselmetoder 

som bör utredas närmare t ex kan det finnas fördelar med att plocka bort betet ett tag för att 

låta olika arter i högstarrzonerna bli fertila och locka dit gäss som kan ge ett kompletterande 

bete, i en kombination med återkommande slåtter var 3:e år. 

 

Det finns vidare vissa ”överblivna” områden mellan serviceväg och järnväg i södra Stora Vi-

ken som det kan finnas anledning att bryta ut och göra till egna skötselområden. Det nya 

skötselområde 4 i norra Äskekärr behöver också ges ett bevarandemål och skötselinstrukt-

ioner. 

 

Skötselområde 9 ”Höganästomten” i Stora Viken har haft en positiv utveckling med en rik-

lig blomning av käringtand som gett upphov till en mycket stor population av sexfläckig ba-

stardsvärmare. Dock är området fortfarande ganska artfattigt botaniskt. Här kan behövas 

någon typ av stödåtgärder om man vill få en artrik ängsmark. 

 

I fortsättningen bör det övervägas att utföra uppföljningen av bevarandemålen senare på 

hösten när betessäsongen är över och betesputsningen är utförd. 
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Tabell 1. Sammanfattning av måluppfyllelse och hävdstatus.  

Skötselområde Måluppfyllelse Hävdstatus Blå bård längs strandzon 

Stora Viken    

1   - 

2   20 % 

3   - 

4  Mosaik - 

5  Mål: obetat - 

6  Mosaik - 

7   - 

8  Mosaik - 

9   - 

10  Mosaik - 

Nödinge    

1   50 % 

Äskekärr    

1   30 % 

2  Mål: obetat men 

slåtterhävdat 

- 

3   - 

4 Saknar ännu mål-

beskrivning 

 - 

 

Förklaring måluppfyllelse: 
Målet klaras Målet klaras i stort, men åtgärder 

kan vidtas för att ytterligare för-

bättra måluppfyllelsen 

Målet uppfylls inte, åtgärder 

krävs 

Förklaring hävdstatus: 
Välhävdat (eller hävdsta-

tus överensstämmer med 

skötselmålet) 

Måttligt hävdat (hävden kan öka) Nuvarande hävdstatus överens-

stämmer inte med skötselmålet 
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Vattenstånd Jordfallsbron 2017

Data från Sjöfartsverkets ViVa-mätare

Tid relativt UTC (öka tiden med 2 timmar för att få svensk sommartid)

Datum_Tid_UTC RH2000_m Datum_Tid_UTC RH2000_m

18.05.2017 08:00 0.173 20.09.2017 07:00 0.374

18.05.2017 08:10 0.178 20.09.2017 07:10 0.354

18.05.2017 08:20 0.189 20.09.2017 07:20 0.342

18.05.2017 08:30 0.204 20.09.2017 07:30 0.329

18.05.2017 08:40 0.218 20.09.2017 07:40 0.314

18.05.2017 08:50 0.232 20.09.2017 07:50 0.297

18.05.2017 09:00 0.228 20.09.2017 08:00 0.294

18.05.2017 09:10 0.242 20.09.2017 08:10 0.305

18.05.2017 09:20 0.247 20.09.2017 08:20 0.306

18.05.2017 09:30 0.253 20.09.2017 08:30 0.302

18.05.2017 09:40 0.258 20.09.2017 08:40 0.301

18.05.2017 09:50 0.270 20.09.2017 08:50 0.300

18.05.2017 10:00 0.281 20.09.2017 09:00 0.301

18.05.2017 10:10 0.295 20.09.2017 09:10 0.297

18.05.2017 10:20 0.303 20.09.2017 09:20 0.289

18.05.2017 10:30 0.308 20.09.2017 09:30 0.283

18.05.2017 10:40 0.314 20.09.2017 09:40 0.279

18.05.2017 10:50 0.316 20.09.2017 09:50 0.275

18.05.2017 11:00 0.345 20.09.2017 10:00 0.272

18.05.2017 11:10 0.357 20.09.2017 10:10 0.265

18.05.2017 11:20 0.361 20.09.2017 10:20 0.255

18.05.2017 11:30 0.367 20.09.2017 10:30 0.259

18.05.2017 11:40 0.382 20.09.2017 10:40 0.253

18.05.2017 11:50 0.397 20.09.2017 10:50 0.250

18.05.2017 12:00 0.414 20.09.2017 11:00 0.248

18.05.2017 12:10 0.415 20.09.2017 11:10 0.249

18.05.2017 12:20 0.412 20.09.2017 11:20 0.248

18.05.2017 12:30 0.409 20.09.2017 11:30 0.249

18.05.2017 12:40 0.409 20.09.2017 11:40 0.255

18.05.2017 12:50 0.416 20.09.2017 11:50 0.260

18.05.2017 13:00 0.435 20.09.2017 12:00 0.259

Bilaga 5



Vattenstånd Jordfallsbron 2018

Datum_Tid_UTC RH2000_m Datum_Tid_UTC RH2000_m

31.05.2018 09:00 0.090 12.10.2018 07:00 0.213

31.05.2018 09:10 0.088 12.10.2018 07:10 0.215

31.05.2018 09:20 0.074 12.10.2018 07:20 0.206

31.05.2018 09:30 0.063 12.10.2018 07:30 0.202

31.05.2018 09:40 0.064 12.10.2018 07:40 0.213

31.05.2018 09:50 0.065 12.10.2018 07:50 0.239

31.05.2018 10:00 0.068 12.10.2018 08:00 0.229

31.05.2018 10:10 0.062 12.10.2018 08:10 0.214

31.05.2018 10:20 0.056 12.10.2018 08:20 0.199

31.05.2018 10:30 0.056 12.10.2018 08:30 0.191

31.05.2018 10:40 0.046 12.10.2018 08:40 0.193

31.05.2018 10:50 0.038 12.10.2018 08:50 0.205

31.05.2018 11:00 0.030 12.10.2018 09:00 0.213

31.05.2018 11:10 0.026 12.10.2018 09:10 0.211

31.05.2018 11:20 0.016 12.10.2018 09:20 0.224

31.05.2018 11:30 0.010 12.10.2018 09:30 0.231

31.05.2018 11:40 0.000 12.10.2018 09:40 0.228

31.05.2018 11:50 -0.007 12.10.2018 09:50 0.204

31.05.2018 12:00 -0.011 12.10.2018 10:00 0.188

31.05.2018 12:10 -0.012 12.10.2018 10:10 0.177

31.05.2018 12:20 -0.017 12.10.2018 10:20 0.186

31.05.2018 12:30 -0.019 12.10.2018 10:30 0.196

31.05.2018 12:40 -0.021 12.10.2018 10:40 0.185

31.05.2018 12:50 -0.018 12.10.2018 10:50 0.193

31.05.2018 13:00 -0.021 12.10.2018 11:00 0.198

31.05.2018 13:10 -0.023

31.05.2018 13:20 -0.027

31.05.2018 13:30 -0.029

31.05.2018 13:40 -0.025

31.05.2018 13:50 -0.017

31.05.2018 14:00 -0.013
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