Sida
1(11)

Restaureringsplan för Natura 2000området Nordre Älvs Estuarium,
SE0520043 i Göteborgs och Kungälvs
kommun
Restaureringsplan inom Life+ projektet GRACE för delområde
Stora och Lilla Hästholmen samt Långholmen

Bilaga 1 Karta med restaureringsområden
Bilaga 2 Historisk karta
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031-60 50 00 (växel)
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Inledning
Restaureringsplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet för att nå
de mål som är uppsatta inom Life + projektet GRACE (Grazing and
Restoration of Archipelago and Coastal Environments)

1. SYFTE
Att:
restaurera de inom området förekommande naturtyperna som ingår i EU:s
nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, så att de kan nå gynnsamt
tillstånd.
Syftet ska nås genom att:
•
•
•
•

Röja träd och buskar inom ett område på 45,7 ha
Bränna vid minst fyra tillfällen
Anlägga två angöringsplatser
Köpa in en mobil samlingsfålla för betesdjur

2. BESKRIVNING AV OMRÅDET
2.1 Uppgifter om området
GRACE - beteckning:
Natura 2000-område
Naturreservat
Restaureringsareal:
Restaureringsområden:
Län:
Kommun:
Förvaltare:

4
SE0520043
Nordre Älvs Estuarium
47 ha
Hästholmarna med Stora och Lilla Hästholmen
samt Långholmen
Västra Götalands län
Göteborgs och Kungälvs kommun
Västkuststiftelsen
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Tabell 1: Naturtyper som förväntas efter restaurerings- och skötselåtgärder.

Kod

Natura 2000-habitat

Målareal
(ha)
1,5

1330

Salta strandängar

4010

Fukthed med klockljung

1,3

4030

9,2

6410

Ris- och gräshedar nedanför
trädgränsen
Fuktängar med blåtåtel eller starr

8230

Pionjärvegetation på silikatrika bergytor

9,9

2,5

2.2 Allmän beskrivning av området
Nordre älv är tillsammans med Göta älv Sveriges största vattendrag. I mynningsområdet där det söta vattnet möter det salta har en karakteristisk s k
estuariemiljö utbildats. Estuariet vid Göta och Nordre älv är de största i
Sverige och kan med fog anses som unik för landet. På ostkusten saknas
egentliga estuarier pga. den lägre salthalten i Östersjön. Till skillnad från
mynningsområdet i Göta älv har Nordre älvs mynning skonats från
omfattande bebyggelse, hamnanläggningar och industriexploatering, varför
man kan påstå att förhållandena i Nordre älvs estuarium saknar
motsvarighet i landet och att det är ett av länets värdefullaste naturområden.
2.2.1 Biologiska bevarandevärden
Mötet mellan älvvatten och salt vatten ger upphov till en intressant miljö där
olika skikt med sött och salt vatten utbildas. Mynningen är som en stor
grund vik, cirka 2-3 meter djup. Den biologiska produktionsförmågan är
naturligt hög, vilket skapar förutsättningar för ett mycket rikt fisk- och
fågelliv. Rena sötvattensarter förekommer tillsammans med havslevande
arter. Området är av stor regional betydelse som rast- och övervintringslokal
för t ex knipa, vigg och ejder. Även Ryskärsfjorden norr om
mynningsområdet har stora värden i dessa avseenden.
Strandområdena har bitvis stora botaniska värden med såväl betade
strandängar, våtmarksområden av rikkärrskaraktär som rika lövskogslundar.
Skalgruspåverkan förekommer. Strandängsmiljöerna påverkas av
havsnivåns fluktuationer, en viktig förutsättning för denna biotops funktion.
Även floran har såväl sötvattens- som havsvattensarter. Strandängarna
innehåller en rad intressanta och sällsynta arter.
I arbetet med att identifiera och utse områden för det europeiska nätverket
Natura 2000 har ett stort antal livsmiljöer (habitat) och arter identifierats
inom Nordre älvsområdet som särskilt viktiga i ett europeiskt perspektiv. De
viktigaste habitaten som utgjort grund för avgränsningen består av estuarier

Sida
4(11)

(1130) samt stora grunda vikar och sund (1160) vilka tillsammans med ett
antal mindre habitat utgör närmare 85% av Natura 2000 områdets yta.
Resterande del utgörs av andra naturtyper än de som omfattas av direktivet
samt tomtmark, vägar m.m. Bland fåglar som utgjort grund för utpekandet
kan nämnas blå och brun kärrhök, brushane, dubbelbeckasin, fisktärna,
salskrake, småfläckig sumphöna, sångsvan, dvärgbeckasin, labb, mindre
hackspett, skäggmes samt tornfalk. Lax och asp är fiskarter som
förekommer i området och anges i direktivet.
Sammantaget konstateras att Nordre älvs mynningsområde inklusive
Ryskärsfjorden har mycket höga biologiska och maringeologiska värden.
Estuariet är det enda i sitt slag i Sverige av denna storlek. Motsvarande
områden längre söderut i Europa är vanligtvis kraftigt påverkade av
bebyggelseexploatering, varför det även i ett europeiskt perspektiv får ett
högt skyddsvärde.
2.2.2 Kulturhistoriska bevarandevärden
Nordre älv var en del av skärgården under stenåldern och blev sedan en
havsfjord. Så länge människor har funnits i detta område har många valt att
bosätta sig längs älvens och fjordens stränder som har varit en viktig
näringskälla och transportväg. Ett av de gravfältstätaste områdena finns på
Hisingsidan vid Askesby och Öxnäs. Gravfälten är från järnåldern och de
flesta är ganska små med fem till tio synliga gravar. På de få ställen där
utgrävningar har gjorts är dateringarna från romersk järnålder 0 – 400 e.Kr
eller äldre järnåldern (vendel-vikingatid). Den vanligaste gravformen är en
rund låg gräsbevuxen stensättning ofta belägen på låga höjder i anslutning
till odlingsmark. Det största och mest särpräglade gravfältet inom reservatet
finns vid Kvillens utlopp i älven – Kallerhamn, Säve socken. Här finns
runda stensättningar och högar, en treudd och några resta stenar. En
undersökning 1994 kunde inte bekräfta hypotesen att området varit en
handels – och hamnplats. Däremot hittades en pålspärr tvärs över älven mitt
för Kallerhamn.
En annan lämning som vittnar om Nordre älvs strategiska betydelse är
skansen vid Kippholmen. Kippholmen har möjligen också varit färjeläge.
Befästningen kallas Karl XII :s skans och tillkom i samband med
Tordenskiolds anfall 1719.
Vidare är spår av från sillfiskeperioderna och efter fiske vanliga. Dessa
märks som husgrunder, labyrinter, begravningsplatser och s k tomtningar.
De sistnämnda är lämningar av enkla byggnader eller skjul, idag stenvallar
som tidigare utgjort nedre delen av väggar. Landhöjningen gör att
tomtningarna idag ligger en bit upp på land.
Värdefulla odlingslandskap med sammanhållna värden i form av
bybildningar, vägar, odlingsstrukturer och fornlämningar finns på många
platser i reservatet. Hela Nordre älvsidan på Hisingen hyser stora
kulturvärden från Björlanda och norrut. Naturbetesmarkerna på
uppstickande bergpallar ur lerplanen närmast älven har mycket lång
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hävdkontinuitet och en örtrik grässvål. Vidare finns värdefulla betade och
artrika hällmarkstorrängar och klipphedar omväxlande med gräsbärande
åkrar.

3. RESTAURERINGSÅTGÄRDER
3.1 Övergripande beskrivning
3.1.1 Naturvärden
Restaureringsområdet består av Stora Hästholmen, Lilla Hästholmen och
Långholmen som ligger i mynningen av Nordre Älvs estuarium. Träd och
buskar har under en längre tid fått fritt spelrum då öarna stått utan betesdrift.
Målsättningen är att återskapa ett välutvecklat utmarksbete på de tre öarna.
Målbilden är att träd- och buskskiktets utseende inom respektive delyta ska
förhålla sig enligt nedan. Detta kan komma att justeras något under
projektets gång efter samråd med projektledningen för Grace-projektet.
Inför första årets huggningar kommer projektledningen och
Västkuststiftelsen tillsammans att märka upp vad som ska sparas. Om behov
av preciseringar finns (inför slutbesiktning) kommer projektledningen och
Västkuststiftelsen att göra detta tillsammans efter det första årets
huggningar.

3.1.2 Kulturvärden
Allt tyder på att de tre öarna har haft en stor betydelse för människan efter
att man koloniserade området på nytt efter sista inlandsisen.
Fornlämningarna finns markerade på karta. Förvaltaren bör samråda med
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet vid åtgärder i de områden som är mycket
rika på fornlämningar.
Alla fornlämningar ska synliggöras under restaureringen, buskar och träd på
eller i närmaste omgivning av fornlämningarna tas bort. Denna borttagning
måste ske på ett extra varsamt sätt så att inte fornlämningarna skadas.
Fornlämningarna ska också markeras så att det inte föreligger någon risk för
att dessa skadar av tunga maskiner under restaureringen.
Fornlämningar får inte skadas i samband med avverkning och utkörning av
virke. Vid röjningar ska röjningsmaterialet inte ligga kvar nära eller i
fornlämningar. Eldning får aldrig ske i närheten av fornlämningar då det kan
ställa till svårigheter vid en eventuell framtida utgrävning. Om större högar
av ris eller ved ska eldas på ön så ska detta helst göras på den stora
betesmarken på öns östra sida. Det finns en risk att en längre tids kraftig
eldning går djup ner under markytan och förstör djupare lager av
fornlämningar.
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3.2 Restaureringsområden med mål och åtgärder
Igenväxningen har gått längst på Stora Hästholmen där större partier är
igenväxta med björkskog och sly. Restaureringsarbetet utförs inom tre
delytor, A, B och C. Stora Hästholmen är mycket rik på fornlämningar som
järnåldersgravar och det finns också ett stort antal tomtningar på ön.
Delområde
A
B
C
Lilla Hästholmen
Långholmen

Areal (ha)
5,5
10,3
15,7
7,6
6,6

Delområde A
Beskrivning:
På östra delen av Stora Hästholmen finns förutsättningar för att utveckla en
större betesäng med en välutvecklad driftvall utmed strandkanten. På de inre
delarna av denna betesmark finns ett tydligt kalkinslag och i ett välhävdat
tillstånd kan marken hysa mer kalkkrävande arter.
Restaureringsmål:
-Delområdet ska på lång sikt bli en helt öppen betad strandäng. Denna ska
vara fri från träd och buskar för att framför allt gynna häckande och rastande
vadarfåglar.
-Strandängen ska efter varje växtsäsong vara väl avbetad enligt
skötselplanens krav på skötsel av strandängar.
Åtgärder:
-För att snabbt nå en väl avbetad strandäng bränns gammal gräsförna så
tidigt som möjligt under restaureringsperioden.
-I första hand ska utskotning från ön för flisning på fastlandet göras.
Om det inte går att skota ut ved och ris till fastlandet för flisning får denna
delyta användas för en mer intensiv eldning av röjningsmaterialet.
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Delområde B
Beskrivning:
Merparten av delområdet ligger på de högre delarna av ön. Höjden är rik på
impediment och har ett mosaikartat växttäcke och här finns ett flertal
järnåldersgravar.
Restaureringsmål:
-Enstaka buskar ska täcka högst 5 % av ytan efter restaurering. Dessa buskar
ska stå i bergsklåvor och i anslutning till impediment.
- Ljunghedarna ska ha ljung i alla successionsstadier från ung späd till äldre
grövre.
-Både ljunghed och betesmarker på djupare jordar ska vara rika på
hävdgynnad flora
-Alla fornlämningar ska vara synliga och fria från träd och buskar.
-Järnåldersgravarna ska vara synliggjorda.
Åtgärder:
-En regelbunden bränning av ytan krävs för att upprätthålla ljungens olika
successionstadier. Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller
andra året under restaureringen.
-Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn tas till fornlämningar för att
undvika att dessa skadas, direkt vid trädfällning, transporter eller bränder
som når djupare marklager. Se även råd i avsnitt 3.2 Kulturvärden.
Delområde C
Beskrivning:
Området omfattar merparten av öns norra del. Området är mycket rikt på
fornlämningar främst tomtningar och ett fiskeläge. Buskskiktet domineras
idag av enbuskar, men även nyponros och slån förekommer.
Restaureringsmål:
-Buskskiktet ska efter restaurering bestå av enstaka buskar och täcka högst 5
% av ytan. Dessa buskar ska stå i bergklåvor och i anslutning till
impediment.
-Det ska finnas ljung i alla successionsstadier.
-Fornlämningarna ska vara synliggjorda.
Åtgärder:
-I detta område kan enstaka naturvårdsmässigt värdefulla fristående träd
som sälg, rönn och ädellöv sparas.
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort.
Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn till fornlämningarna tas för att
undvika att dessa skadas direkt vid trädfällning, transporter eller bränder
som når djupare marklager. Se även råd i avsnitt 3.2 Kulturvärden.
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Restaureringsområde Lilla Hästholmen
Beskrivning:
På Lilla Hästholmen har det ännu inte utvecklats några träd, men
slybuskage håller på att ta över hela ön. Buskskiktet domineras idag av en
men det förekommer även nyponros och slån.
Restaureringsmål:
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed.
-Buskskiktet ska efter restaurering bestå av enstaka buskar och täcka högst 5
% av ytan. Dessa buskar ska stå i bergklåvor och i anslutning till
impediment.
-Ljunghedarna ska ha olika successionsstadier med både ung späd ljung och
lite äldre grövre, detta uppnås genom bränning. Detta kräver en regelbunden
bränning av ytan.
-Alla fornlämningar ska vara synliga och fria från träd och buskar.
Åtgärder:
-Röjning av sly och buskar.
-Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller andra året under
restaureringen.
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort.
Vid restaureringsarbetet ska särskild hänsyn till fornlämningarna tas för att
undvika att dessa skadas direkt vid trädfällning, transporter eller bränder
som når djupare marklager. Se även råd i avsnitt 3.2 Kulturvärden.

Restaureringsområde Långholmen
Beskrivning
Långholmen är något kargare än de övriga öarna inom restaureringsområdet
där förbuskningen har gått något långsammare.
Restaureringsmål:
-Ett välutvecklat utmarksbete med en ljunghed
-Buskskiktet ska efter restaurering bestå av enstaka buskar och täcka högst 5
% av ytan. Dessa buskar ska stå i bergklåvor och i anslutning till
impediment.
-Ljunghedarna ska ha olika successionsstadier med både ung späd ljung och
lite äldre grövre, detta uppnås genom bränning.
Åtgärder:
-Röjning av sly och buskar.
-Restaureringsbränning görs företrädesvis första eller andra året under
restaureringen.
-Alla träd och buskar i närheten av fornlämningarna ska tas bort.
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4. ARBETSGÅNG
Arbetet utförs under perioden 1 januari 2011 till och med den 31 december
2016.
Tidsperiod 1 (20110101-1231)
• Märkning av träd- och buskskikt.
• Maskinell huggning
• Kompletterande manuell huggning och röjning.
• Högläggning av ris i röjda ytor.
• Skotning
• Flisning
• Bränning av gammal förna och ljung
• Under 2011 betas alla delområden under vegetationsperioden.
Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att
slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under
försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
Tidsperiod 2 (20120101-1231)
• Kompletterande maskinell och manuell huggning och röjning.
• Under 2012 betas alla delområden under vegetationsperioden.
Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att
slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under
försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Ljungbränning
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
Tidsperiod 3 (20130101-1231)
• Under 2013 betas alla delområden under vegetationsperioden.
Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att
slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under
försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Ljungbränning.
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
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Tidsperiod 4 (201430101-1231)
• Under 2014 betas alla delområden under vegetationsperioden.
Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att
slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under
försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
Tidsperiod 5 (20150101-1231)
• Under 2015 betas alla delområden under vegetationsperioden.
Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att
slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under
försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
Tidsperiod 6 (20160101-1231)
• Under 2016 betas alla delområden under vegetationsperioden.
Betestrycket anpassas efter förhållandena i varje enskilt delområde så att
slyuppslag minimeras. Med fördel ska betestrycket vara högt under
försommaren för att under juli/augusti successivt minskad i en eller flera
etapper.
• Eventuell ljungbränning
• Manuell kompletterande röjning av slyuppslag som betesdjuren inte
klarat av.
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5. SKÖTSEL EFTER RESTAURERING
Skötsel sker genom bete under vegetationsperioden och vid behov röjning
av sly och buskar. För att nå målet om ljung i alla successionsstadier krävs
att öarna bränns regelbundet bränns som en komplettering till betesdriften.
Västkuststiftelsen som förvaltare ska i samråd med projektledning avgöra
när dessa öar nått så god bevarandestatus så att ersättning för betesdrift ska
övergå till de ersättningsformer som finns inom landsbygdprogrammet.
När restaureringen slutförts återgår allt ansvar för skötseln till
Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsen ansvar då också för att fortsatt
betesdrift helt eller delvis finansieras av landsbygdsprogrammet.
6. UPPFÖLJNING
Uppföljning ingår ej i det praktiska restaureringsarbetet, men måste
genomföras i samklang med detta. Basinventeringen säkerställer att det är
möjligt att utvärdera resultat och rapportera resultatet till EU.
Projektledningen för Life+ Grace ansvarar för att
• Digitala foton tas före och efter restaureringsåtgärderna
• Flygbilder i färg beställs som visar läget före och efter restaurering
• Basinventering utförs före åtgärderna i de områden där detta tidigare
inte är gjort
• Basinventering efter restaureringsåtgärder genomförs senast före
projektet avslutas (2016)
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