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Inriktningsbeslut för avgränsning av naturreservatet 
Lärjeåns dalgång 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Inriktning för avgränsningen av naturreservatet Lärjeåns dalgång, där bland annat 

Kvarnabäcken och Hällebäcken inte ingår enligt bilaga 1, godkänns.  

Sammanfattning 

Den 21 maj 2019 beslutade Byggnadsnämnden att genomföra samråd om bildande av 

Naturreservatet Lärjeåns dalgång. Vid samrådet har det kommit in flera synpunkter från 

privata markägare som är negativa till en reservatsbildning på deras marker, främst kring 

Kvarnabäcken och Hällebäcken. Gränsen för naturreservatet har därefter bearbetats 

utifrån synpunkter som framkom vid samrådet. Ett förslag till ny avgränsning för 

naturreservatet har tagits fram. 

De största förändringarna av avgränsningen för naturreservatet är:  

- Kvarnabäcken och Hällebäcken utgår ur naturreservatet.  

- Större delar av ett skogsområde (Sörbergen) öster om Bergsjövägen, utgår ur 

naturreservatet.  

- Ett skogsområde i norr (Barefjäll), som angränsar till Vättlefjälls naturreservat, 

läggs till i reservatet.   

- En betesmark nära Angeredsparken läggs till i reservatet.   

Förändringarna av reservatsgränsen innebär att förslaget behöver skickas ut på ett nytt 

samråd.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Den skog som föreslås ingå i reservatet kommer att förvaltas med hyggesfria metoder i 

enlighet med Fastighetskontorets skogspolicy. I policyn står det angivet att Göteborgs 

Stads skogar förvaltas utan krav på ekonomisk avkastning. Göteborgs Stad kan få en 

intrångsersättning för den egna skogsmarken som avsätts som naturreservat.  

Det ingår jordbruksmark i naturreservatet och det finns flera argument till att bevara 

jordbruksmark. Kortsiktiga värden får ofta gå före jordbruksmarkens betydelse eftersom 

markens värden är svåra att sätta prislappar på. Men jordbruksmarkens värden kan 

påverka människors vilja att bo, verka och leva på en viss plats. Närhet till naturen, och 

särskilt öppna landskap, har en positiv inverkan på människors hälsa och välmående. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-08-14 

Byggnadsnämnden 2020-09-24 

Diarienummer 1935/88 

 

Handläggare 

Emma Svensson 
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E-post: emma.svensson@sbk.goteborg.se  
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Småskaliga odlingar, gärna stadsnära, kan ge möjligheter till både integration och 

rehabilitering. Möjligheten att producera mat blir allt viktigare när befolkningen ökar och 

världens åkerareal minskar. Företagande och näringsliv är viktigt för folks ekonomiska 

försörjning. Allt fler konsumenter väljer lokalproducerade och närodlade produkter.   

Bedömning ur ekologisk dimension 

I Göteborgsregionen finns ett antal gröna kilar utpekade i Grönstrategin. De sträcker sig 

från ytterkanterna av regionen, över kommungränser, ända in till de centrala delarna av 

Göteborg. I den föreslagna avgränsningen för naturreservatet ingår två av de utpekade 

gröna kilarna, Vättlefjällskilen och Bergsjökilen. De gröna kilarna är värdefulla för 

bevarandet av den biologiska mångfalden, eftersom de är större till ytan än parker i 

tätorten. Vissa arter, framförallt däggdjur och fåglar, kräver stora obrutna, naturområden 

för att kunna överleva. Stora, sammanhängande grönområden och vattendrag hjälper även 

till att reglera temperaturen i de mer bebyggda områdena. Vid all fysisk planering finns 

ett ansvar att se till att kilarna stärks och inte byggs igen.  

En åtgärd som staten föreslår att kommunerna kan arbeta med för att nå miljömålet Ett 

rikt växt- och djurliv är att öka takten i arbetet med att skydda tätortsnära natur. För att nå 

miljömålet Ett rikt odlingslandskap föreslås att kommunerna i mån av behov och 

möjlighet, utvecklar kommunala reservat som omfattar odlingslandskapet, så att de blir 

lättillgängliga för allmänhet och för skolverksamhet. 

Rödlistade arter i Sverige 2020 är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) 

inom landets gränser. I en sammanfattning av Rödlistan 2020 konstateras att de viktigaste 

påverkansfaktorerna för Sveriges arter är avverkning och igenväxning. Cirka 1400 

rödlistade arter påverkas starkt negativt av avverkning och ungefär lika många påverkas 

av igenväxning. Brist på kontinuitetsskogar är en av de främsta orsakerna till att 

skogslevande arter blir rödlistade. En annan viktig punkt som lyfts fram i 

sammanfattningen av Rödlistan 2020 är den låga andelen skyddad natur i Götaland och 

Svealand. Särskilt andelen skog som är skyddad i Götaland och Svealand är låg, mindre 

än tre procent. Skydd av områden är viktigt för många rödlistade arter. Genom att skydda 

skogsmark vid Lärjeån och Vättlefjäll kan Göteborgs stad bidra till detta viktiga arbete.  

Bedömning ur social dimension 

I många naturområden i Göteborg är det ofta flera olika aktiviteter som ska samsas om 

utrymmet. Ridning är populärt, särskilt bland flickor och ska prioriteras ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Särskilda ridvägar minskar konflikter med andra användare, då 

det tydligt framgår att gående på ridvägen kan möta ryttare till häst. Tillgång till mark 

behöver säkerställas för de stall som är utpekat prioriterade av Göteborgs stad. 

Orientering är en aktivitet med lång tradition i Sverige och terränglöpning har blivit allt 

mer populärt de senaste åren. Tillgång till tillräckligt stora naturområden är en 

förutsättning och ska finnas för att kunna utöva orientering och terränglöpning. Cykling i 

naturen (terrängcykling) är ett intresse som har ökat kraftigt på senare år. Då cykling är 

en fartfylld aktivitet, kan cykling komma i konflikt både med gående och med ridande. 

Inom terrängcyklingen bygger man leder med olika svårighetsgrader och detta kräver 

utrymme.  

För ge plats åt flera olika typer av aktiviteter och inte stänga ute någon från naturen, är 

det viktigt att långsiktigt bevara och skydda stora naturområden. Detta ger utrymme att 
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planera för olika aktiviteter och de behov som dessa aktiviteter har. Det kan till exempel 

vara att skapa separerade leder för ridning och cykling för att undvika konflikt och 

olyckor. I delar av Lärjeåns dalgång finns områden som är känsliga mot störning och det 

är därför olämpligt att cykla och rida i dessa områden. Då är det viktigt att kunna hänvisa 

cyklister och ryttare till andra platser i naturreservatet.    

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Genom att skydda Lärjeån 

säkerställa vi att barn får tillgång tätortsnära naturområden. Bildandet av naturreservat i 

Lärjeåns dalgång tillgängliggör området i högre utsträckning än idag. Barn och unga får 

bättre möjligheter att vistas i naturområdet. Möjligheterna att pröva på och utöva 

friluftsaktiviteter av olika slag ökar. Lek i naturområden triggar fantasi och är större 

utsträckning jämställd än lek på iordningställda lekplatser.  

 

Bilagor 
1. Förslag till ny avgränsning 
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Ärendet  
Beslut om justering av reservatsgränsen, som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet 

med bildandet av naturreservatet Lärjeåns dalgång.  

Ärendets handläggning 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2019-05-21 att genomföra samråd om bildande av naturreservatet Lärjeåns 

dalgång på samråd. 

2009-06-13 att uppdra åt kontoret att upprätta nytt förslag till naturreservat. 

Förändringar av avgränsningen för naturreservatet Lärjeåns dalgång 

Byggnadsnämnden beslutade 2019-05-21 att genomföra samråd om bildande av 

naturreservatet Lärjeåns dalgång. Samrådstiden var 2019-06-17 – 2019-09-30. Förslaget 

till bildande av naturreservatet har under samrådstiden funnits tillgängligt på kommunens 

webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. Två öppna hus 

anordnades 2019-09-04 med 12 deltagare samt 2019-06-19 med 8 deltagare.  

Bland de synpunkter som har lämnats in under samrådet har flera kommit från privata 

markägare som är negativa till en reservatsbildning på deras marker, främst kring 

Kvarnabäcken och Hällebäcken. Det finns höga natur- och kulturvärden i dessa bäckar. 

Länsstyrelsen skriver i bevarandeplanen för Lärjeåns Natura 2000-område att 

Kvarnabäcken är ett kärnområde i Lärjeåns vattensystemet för att på lång sikt rädda 

flodpärlmusslan. Kvarnabäcken ingår inte i Natura 2000-området. För att få ett fullgott 

skydd av hela vattensystemet bör egentligen både huvudfåran och viktiga biflöden ingå. 

Stadsbyggnadskontoret tror att det kan bli svårt att få med sig de privata markägarna i en 

fortsatt reservatsbildning, då det finns ett starkt motstånd. För att komma vidare i 

processen bedömer stadsbyggnadskontoret att man bör gå vidare med en avgränsning där 

Kvarnabäcken och Hällebäcken inte ingår, trots de höga natur- och kulturvärdena.  

Om man väljer att gå vidare med en inriktning där Kvarnabäcken och Hällebäcken ingår 

så bedömer stadsbyggnadskontoret att det kommer krävas extra resurser för de samtal 

som behöver genomföras med de privata markägarna.  

Det kommer fortfarande ingå privat mark i reservatet, utefter Lärjeån.  

Bytet av skogsområdet Sörbergen mot Barefjäll har stämts av med fastighetskontoret.  

Gränsen för naturreservatet har bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Ett förslag till ny 

avgränsning för naturreservatet har tagits fram. 

De största förändringarna av avgränsningen för naturreservatet är: 

- Kvarnabäcken och Hällebäcken utgår ur naturreservatet. 

- Större delar av ett skogsområde (Sörbergen), öster om Bergsjövägen, utgår ur 

naturreservatet. 

- Ett skogsområde i norr (Barefjäll), som angränsar till Vättlefjälls naturreservat, 

läggs till i reservatet.   

- En betesmark vid Angeredsparken läggs till i reservatet.   
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Att betesmarken vid Angeredsparken inte fanns var med i samrådsförslaget berodde på ett 

projekt med en kamelfarm som skulle etableras här. Projektet är nedlagt och beteshagen 

används för fårbete.  

Anledning till att det görs ett byte av skogsområdet Sörbergen mot Barefjäll beror dels på 

att Barefjäll ingår i riksintresse friluftslivet och bedöms ha en bättre koppling till 

dalgången. Stadsbyggnadskontoret anser att det är viktigt att det ingår skogsområden i 

naturreservatet, då skog som skyddas mot avverkning gynnar både den biologiska 

mångfalden och friluftslivet. Hultabäcken rinner genom Barefjäll och bäcken är utpekad 

som ett särskilt värdefullt vattendrag. Djur- och växtlivet i bäcken gynnas av att den 

omkringliggande skogen sparas som en skyddszon. Vissa arter, framförallt däggdjur och 

fåglar, kräver stora obrutna, naturområden för att kunna överleva. Skogen i Barefjäll har 

inte så höga naturvärden i dag med har potential att få höga värden om skogen bevaras 

och sköts på rätt sätt.  

En fördel med att reservatet kopplas ihop med Vättlefjälls naturreservat är att det skapas 

ett större sammanhängande skogsområde som skyddas mot avverkning. Genom att 

koppla samman Barefjäll med Vättlefjäll finns det möjlighet att på sikt anlägga fler 

vandringleder och stigar. Under denna våren och sommaren har vi kunnat se vilket stort 

behov människor har av att komma ut och röra på sig i naturen. Därför är det viktigt att 

långsiktigt säkra ytterligare naturområden för stadens invånare, där man bland annat kan 

utöva friluftsliv. Ett av huvudkriterierna för riksintresse för friluftsliv i Lärjeån är att 

området har särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande 

upplevelser.  

Det ingår jordbruksmark i reservatet och syftet med detta är bland annat att långsiktigt 

säkra livsmiljöer för arter som är beroende av jordbruksmark. Det finns en mängd arter 

som riskerar att dö ut om jordbruksmarkerna inte brukas och bevaras. Detta innebär 

samtidigt att kommunen har ett ansvar att dessa marker sköts. Genom att inkludera 

jordbruksmark i naturreservatet kan mark för småskaliga och lokala odlingsinitiativ 

långsiktigt säkerställas. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer att det i övrigt inte är motiverat att göra några större 

förändringar av reservatsgränsen. Den nya avgränsningen har stämts av med 

arbetsgruppen för den nya ÖP:n och med fastighetskontoret. Förändringarna av 

avgränsningen innebär att förslaget behöver skickas ut på ett nytt samråd. 

Stadsbyggnadskontoret kommer, efter fattat beslutet om inriktning för reservatsgränsen, 

arbeta vidare med avgränsningen på en mer detaljerad nivå. Inför ett nytt samråd behöver 

beslutshandlingen och bilagor ses över och justeras. 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, TU Inriktningsbeslut naturreservat 6 (6) 

  

   

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 

  


