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I denna landskap sanalys som behandlar

Landvet ter S ö dras f ysiska , landskap skarak tärer

vill vi

som arbetat med området belysa denna kont ras t och
vilka landskapliga värden som finns i det his toriska och
mänskliga up plevelseper spek tivet .

OMR ÅDET L ANDVET TER SÖDR A

F Ö R U T S ÄT T N I N G A R

AV G R Ä N S N I N G

Analysområdet i Landvetter
södra är cirka 1400 hektar stort.
Merparten av området består av ett
sammanhängande skogslandskap.
Avgränsningen av området redovisas
på ortofotot intill.

Den framtida järnvägen
Götalandsbanan mellan Göteborg och
Stockholm är planerad att genomkorsa
analysområdet. Härryda kommun
arbetar för att möjliggöra en station
för pendeltåg söder om Stora Ristjärn.
I anslutning till Landvetter ﬂ ygplats
planeras ett stort logistikcentrum.
Flygplatsområdet kommer vid
utbyggnad sysselsätta ytterligare ca
10 000 personer dvs. totalt 14 000.

Analysen beskriver området som
det ser ut idag. I analysen har ingen
närmare beskrivning av det framtida
spåret ingått. Inte heller någon
värdering utifrån den planerade nya
staden.

Mindre vägar från Landvetter tråcklar
sig igenom det kuperade landskapet
söderut. I de nordöstra delarna
ﬁ nns en ﬂ ackare dalgång. Det är
längs Mölndalsåns dalgång och de
lägre liggande delarna i öst som
bebyggelsen brett ut sig.
Området präglas i stort av hög
andel våtmarker samt skogsbruk. I
områdets utkanter ﬁnns större sjöar
och inom området ﬂ ertalet mindre
tjärn. Höga naturvärden återﬁnns vid
Yxsjöområdets naturreservat, sydväst
om analysområdet.

Baserat på detta har kommunen
föreslagit en framtida urbanisering
i Landvetter södra med upp till
25.000 nya invånare. Analysområdet
kopplas samman med det framtida
logistikområdet i nordöst.

<<<

1. INLEDNING
1.1 ANALYSOMRÅDET
1.2 UPPDRAG OCH SYFTE
1.3 LANDSKAPETS PROCESSER

Till höger: Avgränsningen av analysområdet Landvetter södra. Mot
öster bullerzonen från ﬂ ygplatsen, i söder Skärsjön, i väst Yxsjöns
naturreservat, i norr RV40. I nordöst ingår område längs södra
sidan av R40 fram till den föreslagna gränsen för Airport citys
utbyggnad. Den utmarkerade korridoren visar föreslagna höghastighetstågspåret Göteborg-Stockholm.
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1.2 Uppdrag och syfte
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bärande k valiteter och karak tär sdrag - det
vi kallar kärnvär den .

VA D Ä R E N L A N D S K A P S A N A LY S ?

Den europeiska landskapskonventionen
lyfter fram landskapet som en helhet
och beskrivs som en viktig del av
människornas livskvalitet överallt – i
stadsområden och på landsbygden.
Konventionen pekar på behovet
av landskapspolitik, mål för
landskapskvalitet och planering och
förvaltning av landskap. Tidigare har
fokus legat på rumsliga och visuella
aspekter men konventionen pekar
på vikten av att även lägga samman
dessa med de naturgeograﬁ ska och
kulturhistoriska aspekterna.
Landskapskonventionen lyfter alltså
fram betydelsen av sammanhang,
kopplingar och karaktärer.
Landskapsanalysen är ett av en
mängd kunskapsunderlag som
behöver ﬁnnas tillgängliga för en
effektiv och ändamålsenlig planering.
Landskapsanalysen står för en annan
kunskap än andra underlag som ofta
är sektorsunderlag t.ex. naturmiljö,
kulturmiljö, vattenfrågor, markfrågor,
infrastruktur etc.

ska utgöra underlag till fördjupning av
översiktplanen för Landvetter södra.

är beskrivna i dokumentet i skala 1:25
000.

Målgruppen är främst tjänstemän som
arbetar med planering och bygglov i
kommunen, men den riktar sig också
till tjänstemän på andra förvaltningar
samt politiker och allmänhet med
ett särskilt intresse för kommunens
landskap. Vi rekommenderar att man
med hjälp av modellen för värdebaserad
stadsutveckling kontinuerligt
återkopplar till den gemensamma
kärnan genom hela processen.

Underlag för arbetet redovisas
på sista sidan och har i huvudsak
bestått av: ortofoto, grundkarta,
olika GIS databaser. Ett av de
viktigaste underlagen är IK Landehofs
orienteringskarta som ger detaljerad
information av området. I de delar som
inte täcks av orienteringskartan har
andra kartor och ﬂ ygbilder använts
för likvärdig beskrivning. Fotograﬁ er
och bildtext från fältbesök tydliggör
rumsliga och upplevelserika kvaliteter.
De hjälper även till att visualiserar de
graﬁ ska kartmaterialet.

SK ALA

Denna landskapsanalys behandlar
tre olika skalnivåer. 1) Övergripande
karaktärsområden som t.ex.
Mölndalsåns dalgång. 2) Områden som
deﬁnieras av olika typer av upplevelser.
t.ex. ett skogsparti med tät och
ogenomtränglig växtlighet. Områdena
har deﬁ nierats både ur ﬂ ygbildstolkning
och ögonhöjdsperspektiv. 3) Speciﬁka
element som bidrar till kärnvärdena och
områdets identitet. Denna skala är den
nära skalan, där man kan se och känna
på objekten.

Empiriska studier har bekräftat att
dessa 8 miljökaraktärer är viktigast i
det mänskliga upplevelseperspektivet.
Studierna har visat att det ﬁnns faktorer
som påverkar vilka preferenser av
landskap man har bla. demograﬁ ,
livsmiljö och personliga drivkrafter men
att det överlag ﬁnns en samstämmighet.

<<< Syftet: att lägga en gemensam värdegrund bestående av
kärnvärden, för landskapet i Landvetter södra. Illustrationen
visar hur den värdebaserade planeringsmetoden utgår ifrån
kärnan som lägger grunden för visionen och de efterföljande
strategierna och principerna.

L A N D S K A P E T S TÅ L I G H E T

Analysen redogör i 4 tematiska analyser
naturgeograﬁ ska, kulturhistoriska,
rumsliga, visuella, sociala och
funktionella karaktärsdragen. I
förenklade diagram redovisas unika
särdrag och enhetliga karaktärsområden. Analysen syftar till att skapa
förståelse för vilka kvaliteter som är
viktiga ur ett mänskligt perspektiv. För
att på ett objektivt sätt förklara detta
används verktyget 8 Miljökaraktärer.

SYF TE

Syftet med landskapsanalysen är att
identiﬁ era och beskriva landskapets
bärande kvaliteter och karaktärsdrag.
HUR ser landskapet ut och hur fungerar
det, samt VARFÖR ser det ut som det
gör. Därtill ges rekommendationer för
vidare planering. Landskapsanalysen

behov. De är baserade på
evolutionsbaserade teorier grundade i
forskning av bland andra:
–Kaplan & Kaplan (1989) Preference
matrix
–Appleton (1982) Prospect refugee
–Wilson (1988) Biophilia

T I L LVÄ G A G Å N G S S ÄT T & M E T O D E R

ÅT TA M I L J Ö K A R A K TÄ R E R

Arbetet med landskapsanalysen har
bedrivits genom skrivbordsstudier
varvat med fältbesök. Detta för
att kontrollera att det digitala
illustrationsmaterialet motsvarar
verkligheten. Kartläggning och analys

Forskarna Berggren-Bärring och Grahn
har utvecklat åtta parkkaraktärer som
kommit att prägla ﬂ era planerings- och
värderingsstudier för sociala värden.
Det handlar om åtta karaktärer som
tilltalar människors grundläggande

Tåligheten beror på vad man vill
med landskapet. Analysen kan dock
oberoende av vad man har för planer för
landskapet fungera som underlag för
strategiska och politiska diskussioner
om hur man vill: bevara - utveckla förändra. I detta dokument har vi utgått
ifrån verktyget 8 miljökaraktärer som
grund för värderingen av landskapets
tålighet. Analysen tar inte ställning till
hur värden kan komma att förändras
i och med en framtida exploatering.
Dokumentet avslutas med en
diskussion om hur Landvetter södras
landskap kan komma att förhålla sig
till kommunens fyra målsättningar om;
den innovativa staden, den moderna
staden, den internationella staden, den
mänskliga staden.

GRUNDPELARNA I VÄRDEBASERAD
STADSUTVECKLING
KÄRNA: BESKRIVNING AV OMRÅDET, MED FOKUS
PÅ HISTORIA, VÄRDEN OCH UTMANINGAR.
VISION: DEN LÅNGSIKTIGA VISIONEN FÖR
UTVECKLINGEN, PRIORITERADE MÅL OCH
KVALITETER.
STRATEGIER: VÄGLEDANDE RIKTLINJER FÖR
UTVECKLINGEN KOPPLADE TILL KÄRNAN OCH
VISIONEN.
PRINCIPER : KONKRETISERINGAR AV
STRATEGIERNA TILL RUMSLIGA, SOCIALA OCH
FYSISKA PRINCIPER FÖR ATT UPPNÅ VISIONEN.
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1.3 Landskapets processer
Landskap et

är

re sultatet

av

samspelet

mellan människa och miljö över tusentals

Landskapet i Landvetter har formats under ca 2000 miljoner år
2 000 000 000

nut id

år. Överallt omkring os s finns spår av det
för flutna , från den mänskliga påverkan såväl
som från naturliga proce s ser.

berggrund

mossa +
gräs

gräs +
perenner

vedartade
pionjärer

opportunister

klimax
slutstadie

Isens tillbakagång skapar en kontinuerlig landhöjning genom ökande
marktryck

Landskapet formas genom isens rörelser förﬂ yttning av material
Granitoid 1,6 miljard år
gammal i området.

Sediment av olika utbredning och tjocklek
bildas -

Vatten och stenar slipar ytor

Varmare period vegetation börjar etableras

Människans tid och påverkan i Landvetter
år 1

år 5

år 15

år 15

år 50

4 0 0 0 Yngre s tenålder

5 0 0 b onde samhälle

indus t riell revolut ion

Naturlig succession

LANDSK APETS PROCESSER

K U LT U R

Landskapets årsringar bidrar till att
skapa mening och sammanhang.
Tidskiktet som innehåller mänsklig
påverkan på landskapet är dock en
bråkdel jämfört med de naturliga
processernas tidsförlopp. Att landskapet får ett nytt utseende är en
del av både samhällets och naturens
villkor, men förändringar bör ske med
medvetenhet om landskapets värden
och förändringarnas konsekvenser.

Under historien har de naturliga
förutsättningarna format och påverkat den
mänskliga kulturen. Tillgång på material,
energi och goda markförhållanden har
styrt samhällsutvecklingen. Landskapet
förändras i takt med att samhällen
utvecklas. De första bosättningarna
i Landvetter, gjordes i dalgångarna
längs Mölndalsån med lättarbetade
jordbruksmarker, omgivna av kuperad
terräng och skog. I slutet av medeltiden
samlades bebyggelsen i byar, varav
Landvetter och Rävlanda var de största
byarna vid denna tid.

N AT U R

Landvetter södra består till stora delar
av kuperad skogsmark. Landskapets
terräng har skapats under istiden.
Berget i Landvetter är nästan två
miljarder år gammalt. Berget står för
det statiska i naturen. Vegetationen
är dock i en ständig förändring. T.ex
är skogsbränder ett naturligt inslag i
många skogsekosystem.
Det sägs att männsikan är det största
hotet för världens ekosystem. I
diagrammet på denna sida förklaras
områdets tidsrymd. Det blir också
tydligt vilken försvinnande liten tid
människan har verkat i sett i relation till
landskapet.

Industrialiseringen nådde Sverige under
första hälften av 1800-talet och i slutet
av seklet byggdes järnvägen genom
Härryda. Mindre stationssamhällen
växte fram i socknarnas centralorter
varav Landvetter socken var en.
Andra mänskliga aktiviteter som
påverkat landskapet i Landvetter
södra är övergången till ett bilsamhälle
med utbyggnad av vägar och
motorvägsleder.

Oklart när: Växelbruk
och svedjebruk införs.
Bondesamhället uppstår

Ökat behov av ved
och timmer. Inhägnader för boskap.

Infrastruktur barriärer
moderna civilisationen
tåg, betong sandtäkter
dynamit gruvor bergtäkter

Bilen introduceras.
Tungmetaller utsläpp
försurning översvämningar. Exploatering
utan begränsingar.

Skogens ständiga succession
200

Kalhygge

nut id

Opportunister: snabbväxande, konkurrenskraftiga ex. björksly

Gran- och tallplantor
etableras.

2 000 000 000

Lövträd konkurreras ut
genom minskat ljusinsläpp.

Klimaxstadium endast
gran eller tall

4000
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2 Kartläggning
I det ta kapitel kar teras naturens
och samhälls s truk turens olika lager
av informat ion . För s t be sk rivs den

vattensystem

underliggande ber ggrunden och sis t de

översiktliga
landskapskaraktärer

över sik t liga , b efint liga landskap srummen .

L AG E R FÖR L AG E R

K L I M AT

Med hjälp av kartograﬁ , kan olika lager
i naturen inom utredningsområdet
urskiljas och analyseras. Att undersöka
både naturliga och av människan
skapade fenomen kan avslöja relationer,
potentialer och möjligheter inom
landskapet. Avsikten är att ge läsaren
en förståelse både för de biofysikaliska
processer och platsens historiska
morfologi.
Genom denna kartläggning kan
en förståelse för platsens DNA
(geologi, jordar, topograﬁ , hydrologi,
vegetation, agrara förhållanden,
infrastruktur, markanvändning,
kommunikationsmönster, bebyggelse
läge och struktur) erhållas. Områdets
utveckling, ﬂöden och rörelser från
det förﬂutna till idag kan avslöjas. Den
erhållna förståelsen för områdets ickestatiska natur kan förhoppningsvis bidra
till kunskap som kan påverka och göra
det möjligt att föreställa sig en framtida
urbaniseringen i området.

topograﬁ
infrastruktur

Vind
Förhärskande vindriktning
sydväst

jordar

bebyggelse

geologi

vegetation

Landskapets karaktärer har sin grund i
speciﬁka kombinationer av naturgivna
förutsättningar och kulturella faktorer.
De utgör resultatet av samspelet mellan
naturgivna förutsättningar och kulturella
processer där varje landskapskaraktär
bär på sin egen bakgrund och historia.
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”Där skogen avverkats
framträder det väldiga
bergslandskapet ”

SPÄNNING PÅ HÖG NIVÅ I ETT DRAMATISKT LANDSKAP
LANDVETTER SÖDRA LANDSK APSANALYS - KARTLÄGGNING
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2.1 Geologi

Sten på kalhygge >>>

<<< Flyttblock inkapslat
mellan träd

<<<Rikligt förekommande
branter

<<< Stenblock

<<<Klippblocksformation
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Landvetter

Landvettersjön

Björröd
Ramberget

blockighet av små/stora

Brunnsbergen

berggrund

Berggrund kallas det berg som utgör den fasta
massan i alla kontinentalplattor. Berggrunden är
uppbyggd av olika bergarter, vilka i sin tur består av
olika mineral. Berggrunden i Landvetter södra består
Slättåsen

huvudsakligen av två miljarder år gammal gnejs.

Ristjärn
Hagalund

LANDSK APETS FORM

Områdets geologi utgör den
underliggande strukturen för
landskapet. De geologiska
formationerna skapar en variation av
topograﬁ ska förutsättningar som har
resulterat i en blandning av naturliga
egenskaper - sjöar, våtmarker, fält,
höjder, dalar, och platåer.

Stensås

Svedåsen

Survåsen

Skällsjöås

Grandalen

Svarttjärnsås
Buarås

0

250

500

750

1000m

GEOLOGISK IDENTITET

De geologiska egenskaperna döljer sig
i landskapet. Här förekommer formationer i form av små och stora
stenblock/stenbumlingar. Dessa
avlagringar bidrar med en subtil
identitet som är unik för platsen
samt habitat för ﬂora och fauna.
Stenblocken även kallade ﬂ yttblock
(eftersom de transporterades av
inlandsisen) kan också ha ett värde som
orienteringspunkter eller som naturliga
mötesplatser för människor. På vissa
ställen i landskapet bidrar de också till
rumsbildningar.

Geologiska naturvärden inbegriper
de värden som berättar något
om den geologiska historien eller
visar geologiska företeelser och
processer. Det är de bildningar som
ger oss en inblick i planeten jordens
ofantliga historia. De har ett värde
som referensområden för till exempel

Geologisk mångfald bildar tillsammans
med biologisk mångfald naturens
hela variationsrikedom. Att se
den geologiska variationen är en
naturupplevelse i sig. Vi anar eller
förstår de tidsrymder och processer
som skapat dagens natur.

Landskapet är synbart påverkat av
inlandsisen med sina kala hällar.
Inlandsisen har gröpt ur och bildat
sandiga sediment i dalgångarna.
Kvartära avlagringar och former –
istidsminnen – förekommer över hela
kommunen men är mest framträdande
i de stora sprickdalarna Storåns och
Mölndalsåns dalgångar.

Yxsjön

byggnader

blockighet-små och stora

mindre sten / stor sten

analysområde

blockighet-berggrund

grupp av stora stenar

normalblockighet

Olika jordmåner se sid 11

landformer, bergarter, mineral och fossil
eller genom att spegla den geologiska
utvecklingen, på såväl kort som lång
sikt. Deﬁnierade värden är avgörande
för att kunna göra rätt prioriteringar vid
till exempel markanvändning.

LANDVETTER SÖDRA LANDSK APSANALYS - KARTLÄGGNING
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2.2 Jordar

jordkullar >>>

<<< näringsfattig jord

<<< humusrikt jordtäcke

<<< leriga stigar
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Landvetter
Dammtjärn

Backa

Landvettersjön
Prästtjärn

Jordar är ett resultat av samspelet mellan geologi,

Björröd

klimat, topograﬁ, biologi, tid och mänsklig aktivitet.
Skogen

Jordarternas sammansättning är en av de faktorer
som påverkar vilka växter och djur som kan leva på
en plats.

Ristjärn
JORDART - MOR ÄN

Under istiderna täcktes största delen
av norra Europa av en inlandsis som
långsamt rörde sig över landskapet.
När inlandsisen rörde sig över
landytan, följde löst material och bitar
av berggrunden med – material som
sedan avsattes som en ny jordart,
morän. Morän är Sveriges vanligaste
jordart och täcker ungefär 75 procent
av landets yta.

Sångås mosse

Skällsjön

Yxsjön naturresrvet

OMRÅDETS JORDMÅN
Yxsjön

0

250

500

Moränen ligger direkt på berggrunden
och består oftast av kantigt material
som innehåller en blandning av alla
kornstorlekar, från lerpartiklar upp
till jättelika block. Denna sand- och
siltdominerade morän är Sveriges i
särklass vanligaste jordart. Oftast
utnyttjas den sandiga moränen till
skogsbruk. Morän är ofta den helt
dominerande jordarten i terrängens
högst belägna partier.

750

1000m

byggnader

sand

lera/ organisk jordart

grävd grop/ﬂ ack höjd

analysområde

isälvssediment sand

silt

tunt jordtäcke
berggrund se sid 9

Moränens mineralogi och kornstorlekssammansättning påverkas av den lokala
berggrunden. I områden med hårda och
svårkrossade bergarter är moränen ofta
blockig och grovkornig.

Jordarna i Landvetter södra är överlag
ogenomsläppliga i de södra delarna
av området för att övergå till att bli
allt mer genomsläppliga i norr. Detta
beror primärt på de topograﬁ ska
och geologiska egenskaperna som
präglar analysområdet, samt på det det
minimala markdjupet som förekommer
i söder.
I områdets dalgångar återﬁnns
träskartade våtmarker. Intill på slätterna
ﬁnns de bördiga, väldränerade, jordar;
nära Landvettersjön, Landvetters
Backa, östra Yxsjön och Björröd.
Områdets stigsystem följer de siltiga
och leriga jordarternas utbredning.
Små kullar av jord förekommer också i
de steniga sluttningarna, på grund av
erosion. Dessa kullar är en påminnelse
till de som passerar att landskapet
är i ständig rörelse. På sluttande ytor
stabiliseras jordarna av vegetation,
som i sin tur absorberar/binder vatten,
som de lever på. I våtmarkerna spelar
jordarna en viktig roll - de absorberar,
binder och renar vatten, samt fungerar
som en viktig reservoar för koldioxid
(CO2).

LANDVETTER SÖDRA LANDSK APSANALYS - KARTLÄGGNING
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2.3 Topograﬁ

Dalgång >>>

<<<Risåns ravin

<<< kuperat landskap

12
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A
G:a Landvetter
+60

Gamla Landvetter
+60

Raketjärn
+100

Ristjärn
+115

Dammtjärn

Landvetters-Backa

Landvettersjön
Prästtjärn

sektion A-A

+56
Landvettersjön
+56
Slättåsen
+150

Murtjärn
Björröd

Ristjärn
+115

Sångåsmosse
+90

+125
Skogen

sektion B-B

+125

Topograﬁ handlar om en terrängs fysiska form

+125 St. Fuletjärn

Maretjärn

L.Ristjärn

L. Fuletjärn

B

B

Ristjärn +115
Abborrtjärn

och höjskillnader. Landvetter södra består av en
varierad terräng med stora höjskillnader mellan

Slättåsen +150
+90

låglandet i norr och skogsområdet i söder.
Sångås mosse
H Ö J D E R , D A L A R O C H P L ATÅ E R

Vrångetjärn
Skällsjön

+150

Yxsjön naturreservat
+125

Yxsjön

+100
Raketjärn

+100

Survesjön

Landvetter södra kan delas in i två
topograﬁ ska huvudområden - de
omringande låglandet som sträcker sig
från gamla Landvetter/Björröd/Skällsjön
till Survesjön i söder, och de inre, högre
obebyggda skogsområdet.
Låglanden innehåller merparten av
den bebyggda miljön inom området.
De sammankopplas av Eskilsbyvägen
som slingrar sig neråt från söder till
norr via Backavägen, och fortsätter
mot väster längs Prästängsvägen
till Landvettersjön. Vegetationen i
låglanden varierar, med en blandning
av åkrar - några med odlingar och
betesmarker -, skog - blandskog och
lövskog - och våtmarker i utkanterna
av området , med berg som blottlags i
samband med att vägen kommit till.

bergsbranten som skapar en vägg
mellan låglandet och det obebyggda
skogsområdet. Den låglänta terrängen
närmast Landvetter ligger omkring
+60m över havet och har ett inﬂöde
av vatten. Vattendraget ger en stillsam
karaktär till området som kontrasterar
mot den närliggande motorvägens
tunga infrastruktur.
De obebyggda skogsområdet består
av ett rutnätsliknande system av åsar
som ligger upp emot +150m över havet.
Dessa åsar är skogsbeklädda förutom
där avverkning skett. Möjlighet till
utblickar är därmed begränsad.
I lågpunkterna ﬁ nns ﬂ era sjöar
utspridda i det obebyggda området,
som rinner ut mot Landvettersjön +55m
ö.h. och Yxsjön +106m ö.h.

A
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1000m

byggnader

höjdkurva

Nära Prästgårdsvägen blir terrängen
dramatisk i och med den höga

analysområde
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2.4 Vattensystem

många bäckar små >>>

<<< vy över Landvettersjön
från Ramberget

<<< Mölndalsåns meandrande
karaktär

<<< porlande vatten
<<< badmöjlighet i Ristjärn
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Landvetter
Dammtjärn

Backa

Landvettersjön
Prästtjärn

Murtjärnen
Björröd

Härryda kommun har en stor rikedom på skogssjöar, varav ﬂera hyser mycket höga naturvärden

Skogen

kopplade till både ﬂora och fågelliv. I Landvetter
Grävlingamossen
St. Fuletjärnen

Maretjärnen

R

b
is

äc

ke

södra utgörs vattenssystemen av sjöar, bäckar och

n

våtmarker.

L. Ristjärnen

L. Fuletjärnen

VAT T E N S Y S T E M E T
Rismossen

St. Ristjärnen

Abborrtjärnen
Orremossen
Sångås mosse
Vrångetjärnen

Korsmossen
Skällsjön

Yxsjön naturresrvet
Grandalskärr
Gråkuntan
Yxsjön

Rismossen

Sjöarna och vattendragen i utredningsområdet bidrar starkt till landskapets
identitet och värden. Den våta miljön
är ett resultat av geologi och det lokala klimatet i regionen. De två stora sjöarna Yxsjön och Landvettersjön avgränsar området i nordväst och sydväst. I de
inre delarna ﬁnns 16 mindre sjöar som
förutom Skällsjön benämns som tjärn.
Yxsjön som ligger utanför utredningsområdet är en särskilt värdefull sjö ur
biologisk synpunkt. Merparten av vattenssystemen är naturligt skapade. Enstaka diken ﬁnns längs med stigarna.
Mölndalsån, Björredsbäcken och Risbäcken är de största rinnande vattendragen.

Raketjärn
SJÖLANDSKAP

Raketjärnarna
Survesjön

Flatetjärnen
Svarttjärnsås
Svarttjärnen
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byggnader

sjö/tjärn

analysområde

myr/mosse

Ett sjölandskap kan beskrivas som ett
sammanhängande sjösystem, med större öppna vattenytor som binder samman strandzonerna. Vattnet i Härryda
kommun utgör viktiga landskapselement
och har på ett påtagligt sätt format dagens landskap, både genom havets avsättningar av lermaterial i dalgångarna
och genom vattendragens meandrande.

Relativ orördhet, naturlig vattenståndsdynamik och tätheten av sjöar är viktiga
faktorer av betydelse för naturvärdena.
Ofta ﬁnns viktiga samband också
med myrmarker, småvattendrag och
sumpskogar. (Naturvårdsplanen)
VÅTMARKER

Den kuperade terrängen och nederbördsmängden ger upphov
till en rikedom av våtmarker av olika
slag. Vanligast är små till medelstora
myrar av intermediär typ, det vill säga
att de inte påverkas av vatten från omgivande mark. Med mossar menar man
vanligen avlagring på markytan som
huvudsakligen består av jordarter som
bildas av delvis nedbrutna växtdelar
som produceras av platsens vegetation
och som samlats under en lång tid. I
Sverige har vi många vidsträckta myrar
och mossar och de kan tyckas triviala
för oss, men denna naturtyp ﬁnns endast i norra Europa och är ur ett globalt
perspektiv unik. De representerar det
närmaste ”riktig vildmark” vi kan komma
idag. (Naturvårdsplanen, Härryda
kommun)

bäck
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2.5 Vegetation

åldersbedöming >>>

<<<omsorg för våra ﬂ ygande
vänner

<<<tre exempel på olika grad
av täthet

<<< fältskikt med mossar,
gräs, halvgräs.

<<< vänster: Tallskog, vass
och starräng vid Skällsjön
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45m

Landvetter

kalhyg g e

p e lar s al

40m
35m
30m

Dammtjärn

25m
20m

Backa

Landvettersjön

15m
10m
5m

annueller/gräs

Björröd

perenner

buskar, löv-barrträd

uppvuxna barrträd

slutstadie

Skogen

Landvetter södra karaktäriseras av bergiga områden
dominerade av barrskog. I branter mot öppen mark
återﬁnns ofta lövskogar. Vanligt förekommande är
blandskog, bestående av tall och björk.
Ristjärn
V E G E TAT I O N

Vanligtvis delas vegetation in i ett
fältskikt, buskskikt och trädskikt.
Genom att beskriva ett område utifrån
hur dessa skikt ser ut är det lätt att
bilda sig en uppfattning av upplevelsen.
I det stora hela består växtligheten av
en mosaik av opåverkad äldre skog
i söder (där trädskiktet dominerar),
halvtät skog, våtmarker, enstaka ängar,
gräsmarker samt produktiv skog.

Sångås mosse

Skällsjön

Yxsjön naturreservat

Platsens växtlighet har ett direkt samband med dess topograﬁ , markförhållanden och geologi; Blandskog täcker
området och växer på de grunda markerna som ﬁnns på bergssidan, medan lövskog, buskar och gräs dominerar
de våta, mer bördiga jordarna i dalarna.
Lövskog med höga naturvärden återﬁnns längs Mölndalsån.

Yxsjön

Survesjön
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bebyggd mark

tät, ogenomtränglig skog

kalhyggen - svårforcerad

analysområde

äng/betesmark

halvöpppen skog

lövskog + övervägande barrskog

mosse/våtmark

öppen, lättpromenerad skog

Den produktiva skogen ligger på
den minst bördiga jorden som ﬁnns
inom studieområdet. Trots att de
kan betraktas som mindre värdefulla
beträffande biologisk mångfald bör det
noteras att dessa platser kan fungera
som viktiga ekologiska korridorer eller
sammanlänkande delar.

En dominerande struktur i området
är den stora kraftledningskorridoren
som skär genom skog, terräng och
våtmarker. Det låga fältskiktet skapar ett
öppet avlångt utrymme som bryter mot
skalan på resten av området.
K A L H YG G E N

Den långsträckta geometrin i den
produktiva skogen är ett resultat
av den historiska uppdelningen
(skiftesreformen) av marken.
Trakthyggesbruk är den visuellt
förekommande avverkningsmetoden i
området vilket innebär att man avverkar
alla eller nästan alla träd samtidigt i
ett skogsbestånd. Därefter anläggs
ny skog vanligen genom plantering.
Beståndet röjs och gallras sedan tills
det är dags för en ny slutavverkning.
Vid dagens slutavverkningar lämnas
vanligen vissa träd kvar, till exempel
fröträd, miljöträd, framtida överståndare,
även kallade Evighetsträd. Dessa är
tänkta att stå kvar i skogen tills de
självdör för att bevara och öka den
biologiska mångfalden.

LANDVETTER SÖDRA LANDSK APSANALYS - KARTLÄGGNING
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2.6 Bebyggelse

Fritidshusområde vid Skällsjön>>>

<<< äldre gårdsbebyggelse i
Skogen

<<< jaktstuga och jakttorn vid
Rakettjärn

<<< hästhagar i området
Skogen
<<< villaområde i Backa som gränsar till
skogsområdet

18
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Dammtjärn

Fastighetsindelningen som uppkom vid skiftesreformen har starkt präglat de visuella aspekterna i analysområdet. De avlånga fastighetsindelningarna sträcker
sig över hela området, och tar inte hänsyn till landskapets struktur och naturliga gränser.
B E B YG G E L S E

Gamla Landvetters bebyggelse ligger
i Mölndalsåns dalgång. Bebyggelsen
placering har sitt ursprung i topograﬁn,
de bördiga jordarna, tillgång till vatten
och skog samt kopplingen till den
beﬁntliga kust-till-kustkorridoren.
Här kunde de boende odla, samla
bär, jaga, ﬁ ska och driva handel via
vattenvägarna. Landvetter socken
var en av de största byarna i Härryda
på medeltiden och Landvetter kyrka,
som ligger inom utredningsområdet
har vissa partier kvar som dateras till
1300-talet. Kyrkvägen till Landvetter
kyrka är ett tydligt spår i landskapet
som ﬁnns kvar än idag och löper genom
utredningsområdet, se sid. 32.
Faktorer som drivit på befolkningstillväxten i detta läge är järnvägens
etablering 1890, utbyggnaden av
väginfrastruktur på 1970-talet och
öppnandet av Landvetters ﬂ ygplats mot
slutet av årtiondet. På 1950-talet och
1960-talet tillkom fritidshusområden
i Björröd och Landvetter Backa.
Merparten av dessa är året-runtbostäder.

Landvetter, Ramberget, Landvetters
Backa, Skogen, Björröd, Hagalund och
Skällsjöås. Bebyggelsen har efter hand
klättrat upp på norrsluttningen och även
placerats uppe på platåerna i nordsydlig riktning.
MAR K ÄGOFÖR HÅLL AN D E N

Markägandet i området har präglats
av laga skifte - ett skiftessystem
för jord som infördes 1827. Linjära
fastighetsindelningar utgår från
Landvetter och skär genom terrängen.
Alla ägor som sträcker sig söderut
genom studieområdet innehåller odlade
marker, främst i form av skogsbruk.
AG R AR A NÄR I NG AR

Inom området är de öppna
fälten övervägande betesfält för
hästhållningsnäringar. Dessa återﬁnns
i dalen vid Björred, centralt i gamla
Landvetter, vid Dammtjärn samt vid
Skogen uppe på bergsplatån. Äldre
gårdsmiljöer och torp är få och återﬁnns
i nämnda områden.
VERKSAMHETER

I den nordöstra delen vid Björröd ﬁnns
ett större verksamhetsområde.

Analysområdet består idag huvudsakligen av sju bostadsområden; Gamla
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2.7 Infrastruktur

stig genom uppvuxen
granskog >>>

<<< grusväg längs med Skällsjön ner mot badplatsen

<<< Kraftledningen det visuellt mest störande
elementet i analysområdet.
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<<< järnvägsspår beﬁ ntliga och framtida
har en stark barriäreffekt. Här i kombination
med stup.

<<< Mobilmast i nordvästra
delen som visuellt riktmärke.

Notera: Bullernivån i de norra delarna är endast en uppskattad zon med hänvisning till kommunens bullerutredning RV40. Källa: Bullerutredning Landvetter 2012-04-03 Cowi.

Landvetter
Skällared

55-65 dba

RV40

Västra Backa

Landvettersjön

Dammtjärn

Mer än 65 dba

Stationsvägen
Östra Backa

Landvetter södra är ett ca 4km x 4km stort område. De få

50-55 dba

vägar som leder igenom det dominerande skogsområdet
Några få höjdområden
överskrider 55 dB(A)

är bommade. Yttre påverkan av infrastruktur är istället de
Björröd

55 dba
bullernivåer som upplevs. Utöver järnvägsspåren och RV40 är
kraftledningen mellan Yxsjön och Björröd den dominerande
fysiska infrastrukturen.
J Ä R N VÄ G S K O R R I D O R E R

Även om det för närvarande inte ﬁnns
någon station, går kust-till-kustbanan
genom Landvetter. Det framtida höghastighetståget mellan Göteborg och
Stockholm föreslås också passera mitt
på platsen från väst till öst, med en station med möjlig placering vid Ristjärn.

Ristjärn
Spårreservat med framtida buller (zon för detta ej markerad)

F LYG P L AT S E N
Källa: Spårutredning Bollebygd - Mölnlycke
www.traﬁ kverket.se/goteborg-boras

55 dba

40 dba

tunnel

70 dba

bank
bro
bergsskärning

Flygplatsen som ligger öster om området är en viktig nationell och regional
nod för logistik och persontraﬁk. Korridoren Landvetter - Göteborgs Hamn är
av riksintresse. De högre liggande områdena är mer utsatta för de höga bullret som ﬂ ygtraﬁ ken och RV40 skapar.
KRAFTLEDNING

En stor kraftledningsgata ca 60 m i
bredd, löper genom området i sydvästlig/nordöstlig riktning. Ledningsgatan
består av skogsgata och sidoområden.
Skogsgatan är det röjda markområdet
som ligger under och bredvid kraftledningen. Skogsgatan är utförd i så kallat
trädsäkert utförande, vilket innebär att
inga högväxande träd tillåts komma upp
och riskera att komma för nära fasledarna. Ledningen och portalstolparna skapar ett visuellt riktmärke i skogsområdet
som hjälper orienteringsförmågan.
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40 dba - rofyllt (centrala och sydvästra delar av området)

analysområde

skogsväg/stig

55 dba - kan hör samtal på 1m

kraftledning

Visuellt har kraftledningen en negativ
inverkan för boende vilket visat sig genom studier av betalningsvilja för bostäder. De så kallade regressionsanalyserna visar att närheten till en kraftledning
har en negativ påverkan på huspriset.
Denna kommer till uttryck som ett lägre
pris ju närmre kraftledningen fastigheten är belägen. Närheten till stolpar har
större negativ effekt än enbart närheten
till en ledning.
Ledningarna framkallar även en oro utifrån diskussionen kring de eventuella skadliga verkningarna av att utsättas
för elektromagnetiska fält. Läs vidare (Bond & Hopkins, 2000 och Navrud,
Ready, Magnussen, & Bergland, 2008).
Närhet till kraftledning påverkar även
taxeringsvärdet på alla hus inom området genom ett lägre riktvärde. (7 kap
5§, FTL) Visuellt och upplevelsemässigt talar alltså de negativa aspekterna
för att en nedgrävning är att föredra.

70 dba - svårt att samtala
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2.8 Översiktliga
landskapskaraktärer

Byt bild>>>

<<< Dalgången längs Eskilbyvägen

<<<Dammtjärn

<<< Mölnldalsåns dalgång
<<< Den sammanhängande skogen uppe på bergsplatån. Här vy från Ramberget mot väst.
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Natur vår dsplanen pekar ut et t s tor t antal
vär defulla nat urområden i kommunen . D e s sa
är i allmänhet tämligen s t rik t avgränsade

Landvetter
Dammtjärn

och ska se s som områden som över i s tor t

Backa

Landvettersjön
Prästtjärn

set t hela sin y ta har värden som mås te tas

Murtjärn
Björröd

häns yn t ill .

Skogen

VÄ R D E F U L L A L A N D S S K A P

Det ﬁnns två värdefulla landskap i
Naturvårdsplanen som ligger inom
området; 1) Yxsjöområdet och 2)
Mölndalsåns dalgång med biﬂöden.
Angränsande till utredningsområdet
ﬁnns Tahult-Gallhålan norr om
Landvettersjön.

St. Fuletjärn

Maretjärn

Ristjärn
Abborrtjärn

Sångås mosse
Vrångetjärn
Skällsjön

YXSJÖOMRÅDET
Yxsjön naturresrvet

är ett stort sammanhängande område
med barrdominerad skog som till
största delen är opåverkad av rationellt
skogsbruk. Ett av områdets värden är
dess storlek. Stora delar av skogen
är dessutom naturligt uppkommen
utan större skogsvårdsinsatser på ett
stort skogsbrandfält från 1920-talet.
Många av dessa bestånd är idag
lövdominerade så kallade lövbrännor.
Inom storbrandområdet ﬁnns dock även
partier med brandrefugier - äldre skog
som sluppit undan branden och nu ofta
hyser stora mängder död ved. Området
är också rikt på sjöar, myrar och
sumpskogar med mycket liten påverkan.
(Härryda kommun naturvårdsplan)

Yxsjön
Raketjärn
Survesjön

MÖLNDAL SÅNS DALG ÅNG
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analysområde

Mölndalsåns dalgång

område utan större
naturvärde

Yxsjön värdefulla landskap

Mölndalsån ingår i Göta älvs avrinningsområde och har vid Landvetter ett

meandrande lopp genom artrika blandlövskogar och alkärr och har bildat ett
mindre delta i utloppet i Landvettersjön.
Det som karaktäriserar Mölndalsåns
dalgång är bland annat:
• Öppna åker- och ängsmarker med
mindre träddungar, skogspartier och
trädstråk längs vattendrag, gårdar och
samhällen.
• Rumsligt väldigt öppen karaktär, där
det stora landskapsrummet omfattar
hela dalgången.
• Långa siktlinjer genom dalgången och
utöver intilliggande sjöar. Få möjligheter
till utblickar ut ur det stora landskapsrummet. Landmärken, som exempelvis
kyrktorn, vindkraftverk och höga skorstenar, blir ofta väldigt tydliga.
TA H U LT - G A L L H Å L A N

Tahult-Gallhålan består av ett stort
ekskogsområde i relativt kuperad terräng
mellan den uppodlade Tahultsdrumlinen
i väster och bebyggelsen vid Landvetter
centrum i öster. Förutom höjdpartier
och sluttningar från drumlinen ned
till Agntjärn innefattar reservatet det
i landskapet starkt framträdande
Brattås-berget i sydöst. I kommunens
naturvårdsplan beskrivs Gallhålan som
ett område med högt naturvärde.
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3 Tematisk analys
Analys en av de f yra temat ikerna 3 .1- 3 . 4 s y f tar t ill at t
få grepp om både naturliga och kult urella särdrag och
k valiteter. Olika informationsöverlagringar har gjor t
det möjligt at t få fram slut sat s er om form , up plevelse

Ett fåtal allmänningar – där man
kan ha aktiviteter tillsammans
återﬁ nns i området.

En av få lustgårdar – där man
kan låta barnen leka i trygghet
och man kan njuta.

Avsaknad av centrala festplatser
– exempel torg och platser där
man kan träffa andra. Finns i norra
Landvetter.

Få platser med historia/kultur –
med spår av tidigare generationer. Finns främst i gamla
Landvetter.

och rik t ningar. I det ta kapitel ly f t s övergripande
s t ruk t urer

8 miljökarak tärer
A. ROFYLLDHET

B. VILDHET

N AT U R

C. ARTRIKEDOM

D. RYMD

E. ALLMÄNNINGEN

F. LUSTGÅRDEN

K U LT U R

G. FESTLIGHET
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H. KULTURELLT

För att analysen ska vara så objektiv som möjligt ligger följande metod
som grund i analys och summering. Ju
ﬂ er av dessa miljökaraktärer som kan
återﬁ nnas i en grön utemiljö desto ﬂ er
människor tilltalar den.
Attraktiv natur deﬁnieras av Grahn,
Stigsdotter och Berggren Bärring
(2005) som förekomst av fem av de åtta
miljökaraktärerna.
Forskningen visar att karaktärerna ”vildhet”, ”lustgården”, ”rymd” och ”rofylldhet” är de som har bäst inverkan för att
förebygga stress. Kvaliteten på dessa är
även avhängig av bullernivån inte är hög.
”Fest/centrum” har dock motsatt inverkan på stress. Dit går man för att träffa
andra och ”stressa upp”. Detta gör att
det är svårt att få in samtliga karaktärer
på samma plats såvida platsen inte är
väldigt stor. Nedan följer en detaljerad
beskrivning av karaktärerna.
1. R O F Y L L D H E T – I den rofyllda miljön kommer man ifrån stadens larm och
föroreningar och aktiviteter. Området
känns rent och ostört och här kan man
ﬁnna lugn och ro. där man kan höra naturens egna ljud: Fågelkvitter, trädsus
och porlande vatten. Här krävs ett visst
avstånd från ljudkällor såsom traﬁkerade vägar.
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2 . V I L D H E T – Det vilda området känns
opåverkat av människan. Stigarna ser
inte anlagda ut och vegetationen verkar
ha spridit sig på egen hand. Här ﬁnns
fascinerande naturobjekt. Inom detta begrepp rymms till exempel jätteträd,
unika stenformationer, stora stenar, stup
och orörda områden.

6 . L U S T G Å R D E N – där man kan låta

3 . A R T R I K E D O M – I den artrika miljön
får man många olika sinnesintryck och
här ﬁnns mycket att studera: olika storlekar, färger, former och beteenden ger
en upplevelse av mångfald. Helt enkelt
en variation och komplexitet.

7. C E N T R U M / F E S T – till exempel torg

4 . R Y M L I G H E T – Det rymliga området
är så stort att det känns som att komma in i en annan värld. Dess olika delar sammanfaller i en helhet som gör att
man inte känner av att man rör sig över
gränser. att komma in i en annan värld
t ex en ”oändlig” skog utan skarpa
övergångar. Vi tänker också att platser
med vida utblickar har känslan av rymlighet. I Grahn, Stigsdotter och Berggren Bärring (2005) forskning slutsatsen att denna karaktär är högst
prioriterad av de 8.
5 . A L L M Ä N N I N G E N – där man kan ha

aktiviteter tillsammans. Den gemensamma platsen innehåller stora gröna ytor
för idrott, fester och andra evenemang.
Miljön är robust och tålig med läplanteringar som skyddar.

barnen leka i trygghet och man kan njuta. Den lekfulla miljön signalerar särskilt
till lekfulla och barn. Här får man röra
sig som man vill och här ﬁnns mycket att
upptäcka, inte bara lekredskap utan också naturliga föremål som vegetation, vatten och djur.

och platser där man kan träffa andra. I
den festliga miljön ﬁnns gott om aktiviteter och upptåg. Här kan man se på
människor, umgås och koppla av. Här
ﬁnns en servering och plats för uppträdande.
8 . H I S T O R I A / K U LT U R – med spår av

tidigare generationer. Den kulturella miljön visar upp samhällets historia och kultur. Fontäner, statyer och blomsterarrangemang är stående inslag.

Vildhetsbegreppet är svårt att illustera med foto
eftersom det handlar om en helhetsupplevelse. Här ett
område med storblockighet norr om Grandalskärr.

80% anser att det är
nödvändigt för livskvaliteten
att komma ut i skog och
mark.

RISTJÄRNS SKÅLADE RUM
LANDVETTER SÖDRA LANDSK APSANALYS - TEMATISK ANALYS

25

3.1 Landskapets riktningar
Ett tydligt rutnätsmönster framkommer när berget
exponeras under all vegetation. Bergets terrängform
lägger grunden för landskapets riktningar. De blåa
vattenstråken förstärker riktningen.
TYPISK SEKTION GENOM OMRÅDET

dalgång

bebyggelserand

ås

SJÖLANDSK APET

Merparten av analysområdet ligger på
vad som upplevs, en större platå. Platån
består av en serie åsar och sprickdalar.
I sprickdalarna har under lång tid vatten
och humus samlats och skapat ett
rikt sjölandskap bestående av myrar,
mossar, bäckar, tjärn och sjöar. Högsta
belägna området är Ristjärnområdet.
Därifrån har tre avrinningsområden
identiﬁ erats. 1.Landvettersjön, 2.
Yxsjön/Skärsjön, 3. Dammtjärn/
Skällsjön. Ristjärn är på grund av
detta ett område som har liten yttre
påverkan av t.ex. näringsämnen från
omkringliggande jordbrukslandskap.
Ristjärn kan beskrivas som
områdets hjärta. Det är det inre
rummet som endast sammanlänkas
med omgivningen genom Risbäcken
som rinner i nordväst till sydvästlig med
utlopp i Yxsjön. Bäckarna ligger i ett
relativt strikt, blått mönster N-V riktning
samt S-Ö riktning. Öarna/åsarna har
ofta en eller två branta sidor vilket
innebär att rumssekvensen i landskapet
blir väldigt varierad.
I detta sjölandskap ﬁnns siktlinjer
längs bäckar och myrar. Det är
tydligt deﬁnierade landskapsrum.
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myr

ås

tjärn

ås

sjö

Landskapsrummet sluts av branter
ner mot vattnet eller av kringväxande
vegetation. Skogspartier sluttar
ofta brant ner mot sjön. Sikten ut
från sjölandskapet är dock starkt
begränsad.
Strandzonerna vid sjöar och tjärn
varierar mycket, består av allt ifrån
berg till gungﬂ y. Några mindre
vikar med sand återﬁnns i området.
Landvettersjön har etablerad badplats
likaså Skällsjön, Yxsjön och även
Ristjärn. Sjölandskapen är viktiga för
naturturismen som ofta är beroende av
att landskapet upplevs som ostört.
DE MÅNGA ÅSARNA

I området ﬁnns omkring 30 distinkta
höjder och åsar. Flera av dom bär namn;
Slättåsen, Skarveåsen, Ramberget
etc. Några är mer utmärkande än andra
genom tydliga branta sidor medan
andra smyger sig upp ur terrängen. På
de större platåerna t.ex Svedåsen ﬁnns
stillstående vattensamlingar.
Höjderna ger sjölandskapet dess
inramning och riktning. Terrängformen
är ett av områdets kärnvärden, se
dramatiska grunden sid. 36. Det är det
som särpräglar Landvetter södra.
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Den största utmaningen för det underliggande
landskapet är bristande respekt för berggrundens 2
miljarder år gamla formering. Modern infrastruktur och
markanvändning brister i hänsyn.

Ristjärn

Sångås mosse

MÖJLIGHET

Vrångetjärn
Skällsjön

1

Yxsjön naturresrvet
Grandalskärr

2

Yxsjön
Raketjärn
Flatetjärn

Survesjön

3

Svarttjärn

En av de mest spännande möjligheterna är hur man
kan ta tillvara på sjölandskapet och utveckla kvaliteter
längs bäckar och i lågpunkterna. Ristjärn är hjärtat av
sjölandskapet.

Skärsjön
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3.2 Landskapsrum
Landskapsrum kan beskrivas på översiktlig nivå
samt inom olika typiska karaktärer inom de olika
översiktliga rummen. Temat beskrivs här genom fem
översiktliga rum och tre utmärkande landskapsrum
med olika relation till topograﬁ och växtlighet.
UTMÄRK ANDE LANDSK APSRUM
+125

+125
+125

A) HÖJDER

B) SKÅLAR

C) PELARSAL
+150

SIK TLINJER OCH UTSIK T

Rumsligt sluter sig vegetationen tät
kring vägar och öppna områden och
bildar därmed mindre rumsligheter
i den stora skogsvolymen. Detta innebär att det är väldigt korta siktlinjer
inom området. Ett fåtal siktstråk förekommer längs med; 1) ledningsgatan
och 2) Prästgårdsvägen mot mobilmasten 3) Punkt med siktlinje både mot Rakettjärn och ut över vidderna ﬁnns på
skogsvägen, nordöst om Rakettjärn.
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ing

sg

at

an

Utblickar över landskapet ﬁnns i hela
zon 3. Bergsranden norr om de obebyggda skogsområdet är den mest
dramatiska, och öppnar upp för utsikter över Landvettersjön och vidare mot
Landvetter. I områdets lågdelar också benämnt sjölandskapet ﬁnns det
många vyer över de platta, öppna ytorna. De mest attraktiva vyerna ﬁnns
runt de skålade rummen där Ristjärn
är det mest tydliga exemplet. Även norr
om Ristjärnen ﬁnns högre partier med
utblickar över sjön och det omgivande
landskapet.

dn

Områdets största kvalitet är dess
rymlighet. En efterfrågad kvalitet som
generellt saknas i städer. Områden med
känsla av rymd såsom pelarsalar värdsätts högt. Artrikedom där naturen kan
visa mångfald och variation är även positivt. Naturens ljud, fritt från störningar är en viktig faktor ur detta perspektiv. Det vilda såsom att växtligheten är
självsådd och att det ﬁnns mossa på
hällmark och stenar är tecken som uppskattas. Allt detta återﬁnns i zon 5 och i
stort sett även i zon 4 med undantag att
skogsbruket upplevs som mer påtagligt där.

Le

Ö V E R G R I PA N D E K VA L I T E T E R

+150
+125

ORIENTERBARHET

Landmärken är terrängformationer eller byggda element som syns på håll
och som kan användas att orientera
sig efter. De enda tydliga landmärkena i området är en mobilmast och kraftledningsstolparna. I dalgångarna ﬁnns
även kyrktornet och skorstenar. På
grund av detta och de korta siktlinjerna
är det väldigt svårt att orientera sig
i Landvetter södra. Ljudet från RV40 är
lättare att orientera sig efter.
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De skålade rummen med vyer ner mot vatten och höjderna med
vida utblickar är de mest eftertraktade delområdena. Det är
samtidigt de platser som skapar mest konﬂ ikt i förhållande till
strandskydd och biotopskydd tillika tillgänglighet och hållbart
resande.

Ristjärn

Slättåsen
+150

MÖJLIGHET
Vrångetjärn
Skällsjön

Svedåsen

Skällsjöås

125

Yxsjön naturreservat
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+150
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150
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Svarttjärnsås

125 antal meter över havet
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Genom att skala bort vegetation i väl valda delar kan ﬁ na vyer
och siktstråk skapas. Likaså kan man genom nedhuggning
lyfta fram både terrängformationer och öppna upp ﬂ er skogar
till pelarsalar. Höjdpunkterna i området kan bli fantastiska
utsiktsplatser.
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3.3 Skogsupplevelser
Skogen

har

stor

betydelse

för

människan.

I

århundraden har skogen varit en av Sveriges
viktigaste

naturtillgångar.

Förutom

ekologiska

värden börjar det allt mer talas om skogens, och i
synnerhet den tätortsnära skogens, sociala värden.

O M L O P P S T I D E N Ä R T I D S R Y M D E N F R Å N P L A N T E R I N G T I L L S L U TAV V E R K N I N G .

år 1-15
plant och ungskog

år 15-40
gallringskog

år ca 70-120
Äldre - skog
mogen för
föryngringsavverkning

S O C I A L A VÄ R D E N

E K O N O M I S K A VÄ R D E N

Ur rekreationsynpunkt är medelålders och äldre skogar populära, då
främst för dess framkomlighet och
siktbarhet. Generellt sett så är alltför
täta skogar mindre attraktiva än de ”pelarsalar” som den något äldre och glesare skogen kan bilda.

Ur ekonomisk aspekt kostar skogen
mest pengar i form av investeringar för
framtiden när den är yngre än 50 år.
Under denna ålder är oftast åtgärderna plantering, röjning och förstagallring.
Alla dessa åtgärder måste utföras för
att skogen ska få en god tillväxt och ett
högt värde i framtiden. (Grön Skogsbruks-

Den skiktade blandskogen har också en
distinkt karaktär - hög, mossig, skuggig
och tyst. Medan de yngre tätare skogspartierna är relativt oinbjudande är alltså de äldre delarna inbjudande och lättorienterade.

plan Göteborg Stad, 2010)

E K O L O G I S K A VÄ R D E N

Ur biologisk synvinkel så är det bra att
det ﬁnns skog i alla åldrar. För att ytterligare främja den biologiska mångfalden skulle det vara bra om andelen
äldre skog ökade. Ett grundläggande
problem med dagens skogsbruk är att
skogen huggs ned för tidigt, och många
hotade arter behöver lång kontinuitet
utan kalhyggen.
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år ca 40-70
Medelålders skog ej mogen för
föryngringsavverkning

Ur socialt och ekologiskt perspektiv är
slutsatsen att den mest attraktiva naturen ﬁnns i de sydvästliga delarna. Det är
samtidigt den mest otillgängliga zonen,
längst ifrån de bebyggelsen. I nordöst
återﬁnns istället merparten av skogsnäringen. Eftersom man redan avverkat stora delar i de centrala och norra delarna ﬁnns den mest ekonomiskt
värdfulla skogen även den i sydväst. De
ekologiska värden såsom artrikedom
varierar. Den är högre där en mosaik av
natur ﬁnns men begreppet vildhet som
efterfrågas av människor är kopplad till
de sydvästra delarna. Artrikedom i form
av blomning och variation över året ﬁ nns
främst i de bebyggda delarna.
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Den största utmaningen för upplevelsekvaliteter i skogen är att bevara
dess rymlig- rofylldhet. Väldigt stora bullerkällor stör området idag och
ett framtida tågspår kommer att ha stor påverkan på det sydvästra,
rofyllda skogsområdet.
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Med ökad tillgänglighet till den rymliga, vilda skogen kan
ﬂ er upptäcka naturområdet. Genom att samverka och ta fram
en långsiktig mångbruksplan kan de rumsliga kvaliteterna gå
hand i hand med fortsatt skogsbruk och utveckling av högre
andel attraktiva blå- och gröna lustgårdar samt ökad andel
bostadsnära natur.
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3.4 Möten och rörelser
Framkomligheten följer naturens riktningar vilket
blir tydligt när stup och kraftiga branter kombineras

Kust till kust

med nätverket av stigar. Stigsystemet består
av skogsvägar ner till upptrampade djurstigar.
Sjöarna är områdets naturliga destinationer. Tysta
och svårtillgängliga sjöar och tjärn är sommarens
utﬂyktsmål.
Ky

Rörelser

B arriär e r

r ko

väg

en

M öt e s p lat s
Bilväg

FR AMKOMLIG HET

Landskapet är på grund av den komplicerade topograﬁn svårtillgängligt och
därmed lågt utnyttjat. Utöver detta så är
alla körbara vägar som är kopplade till
omgivande vägnät bommade. I kartan
intill redovisas ett nätverk av stigar och
vägar. En av vägarna har byggts maskinellt. Den har sin början söder om Björred. Det är en avsevärd skillnad att ta
sig fram på de olika utmarkerade stigarna. Vissa är alltså breda och röjda andra är smala, vattenfyllda och risiga. Det
ﬁnns även många smalare stigar som
främst används av skogens djur. Dessa
är inte markerade i kartan. En historisk utmarkerad rutt ﬁnns igenom området. Den har använts som kyrkoväg
och kopplat samman byar i söder med
Landvetter kyrka. Barriärer markerade
med cerise i kartan utgörs utav branter
som man inte klättrar upp och över. RV
40 och beﬁntlig järnväg är givetvis de
största barriärerna för framkomligheten. Kraftledningsgatan och ledningarna hjälper till att orientera sig i området.
Det är relativt lätt att röra sig längs med
ledningsgatan. På grund av berggrun-
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dens form och därigenom avsaknad av
vägar är rörelsen starkt begränsad i
öst-västlig riktning.
AKTIVITETER

Landskapets bruksvärde ligger i första hand i dess naturkaraktär och har
ett värde för rekreation och friluftsliv såsom; skogspromenader, löpning, bärplockning, grilla och bada. Vi vet också att området används för idrott såsom
orientering, motorcross och ridning.
Flera hästgårdar ligger i direkt anslutning till Landvetter Södra bl.a. i Skogen,
Björred, Eskilsby, Yxsjön samt i Landvetter. Jakt är också en aktivitet som
syns i landskapet i form av jakttorn.
M Ö T E S P L AT S E R

I de bebyggda områdena förekommer gemensamma platser (allmäningar)
bland annat vid Skällsjön och Ramberget. En av få mötesplatser i naturen ﬁnns vid Ristjärn där man etablerat både brygga och grillplats. Det är få
människor som bor i Landvetter södra
och detta efterspeglas i antal mötesplatser i form av torg och platser.
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De stora, infrastrukturella barriärerna utgör den största
utmaningen för Landvetter södra. De både styr och
begränsar en framtida utveckling. Kraftledningen och
framtida spår bryter mot områdets naturliga riktningar.
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Det beﬁ ntliga, ﬁ nmaskiga nätverket av stråk har en
stor potential att utvecklas för att skapa ett framtida
tillgängligt område.
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4 Summering
I det ta kapitel summeras analysen i en serie

1

kärnvärden . Utifrån de 8 miljökarak tärerna bedöms

MÖLNDAL SÅN
TÄT O R T+N AT U R

vilka områden som har hö g re spek tive låg tålighet .

2

L ANDVET TER/
BJÖRRÖD
TÄT O R T

3

4

TÄT O R T S N Ä R A
R E K R E AT I O N

R I S TJ Ä R N
R E K R E AT I O N /
ROFYLLDHET

5

YXSJÖN
N AT U R + R O F Y L L D H E T

I slutdiskus sionen för s re sonemang om vilka
landskapliga up plevelsevärden som bör värnas och

5 ZONER

I sektionen och tillhörande matris till
höger redovisas 5 zoner som innehåller olika upplevelsevärden beroende på
placering i förhållande till topograﬁ , bebyggelse och infrastruktur. Om man
bortser från de många sjöarna så kan
man säga att ungefär hälften av analysområdet består av a) natur med liten inverkan av mänskligheten och hälften av
ett b) kulturpräglat odling och skogslandskap.
Begreppen vildhet, artrikedom, rymd
och rofylldhet hänger samman med
större grönytor, exempelvis skogsmiljöer på 10-50 ha med få besökare. Det
är en fråga om den så kallade rymligheten dvs. ytan i relation till antalet användare. Här lämpar sig exempelvis
aktiviteter som löpning och längdskidåkning, plocka bär, svamp eller andra
vildmarksaktiviteter mm. Bedömningen i denna analys är att det mest värdefulla området utöver sjölandskapet är
zon 4 och 5 eftersom de innehåller fem
av åtta parkkaraktärer, se den svarta
streckade linjen i matrisen. Rymligheten
i zon 4 och 5 är högst påtaglig. Kraftledningsgatan är den mest påtagliga,
störande strukturen i zon 4 och 5, delvis
på grund av dess intrång i rymligheten.
Allmänningen, Lustgården, det festliga
och det kulturella återﬁnns i de bebygg-
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da delarna av Landvetter södra, zon 1
och 2. Mölndalsån tillför vildhet och artrikedom.
Landskapet är tydligt påverkat av och i
viss mån skapat av de många generationer som har brukat jorden här. Det ﬁnns
både festligheter, kulturella platser och
almänningar men de är få. Tyngdpunkten för denna typ av rum ligger i tätortens
norra del, på andra sidan motorvägen.
Åns naturkaraktär ger en ökad komplexitet i det gamla Landvetter. Kyrkovägen är
det enda kulturella inslaget i det skogsdominerade området.
TÅ L I G H E T

Som tidigare nämnt i analysen är det sjöarna och tjärnen som är de mest värdefulla och minst tåliga landskapstyperna. De
ligger spridda i hela analysområdet och vi
beskriver typologin som Sjölandskapet.
Därutöver kan man i kartan på nästa sida
se hur de olika parkkaraktärerna och 5
zonerna kan kopplas samman för att öka
förståelsen för Landvetter södras olika
inneboende kvaliteter och tålighet.
TÄT O R T S N Ä R A R E K R E AT I O N

En av områdets största potentialer är att
utveckla zon 3; gränszonen mellan det
bebyggda och det rymliga. Här kan man
med fördel försöka få in både ﬂ er kulturoch naturvärden.
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N AT U R L I T E N M Ä N S K L I G I N V E R K A N

andelen at trak tiv natur ur mänsklig s ynpunk t .

K U LT U R S T O R M Ä N S K L I G I N V E R K A N

vilka som har potential at t ut ve ck las , för at t öka

TILLGÄNGLIGT
L ÄT T O R I E N T E R AT

OTILLGÄNGLIGT
S VÅ R O R I E N T E R AT
H Ö G TÅ L I G H E T

L Å G TÅ L I G H E T

Festlighet

Allmänning

Artrikedom

Rofylldhet

Kulturellt

Lustgård

Rymd

Vildhet

1

3

2
3

Hög till medeltålighet ﬁnns i de områden
som påverkats av mänsklig aktivitet såsom
skogsbruk och bebyggelse. Kalhyggen och
ungskog upp till ca 40 år är relativt oinbjudande. De är tätare skogspartierna med låg
visuell kvalitet och svårforcerad eller ogenomträngliga delområden.

4

HÖG/MED

5

Medel till låg tålighet ﬁnns i det rofyllda,
orörda, vilda större området i sydväst. Här
återﬁnns det vilda såsom att växtligheten är
självsådd, en stor mängd död ved och att det
ﬁnns mossa på hällmark och stenar. Dessa
är tecken på vildhet som uppskattas. Det är
också positivt för artrikedomen och bidrar
med ökad komplexitet.

MED/LÅG

LÅG

Låg tålighet ﬁnns runt alla sjöar, tjärn
och vattendrag ur landskapsbildsperspektiv. Nya inslag påverkar stora områden som
ofta är varierande och detaljrika, med stränder, vikar, bryggor, etc. Dessutom upplevs
de oftast som väldigt attraktiva för olika typer av rekreation och är därför mycket omtyckta av många människor. Artrikedomen
och rofylldheten minskar vid ökad störning av
människan.
0

250

500

750

1000m

byggnader

låg

analysområde

med/låg

föreslagen tåglinje

hög/med

hög

tålighetskarta

LANDVETTER SÖDRA LANDSK APSANALYS - SUMMERING

35

4.1 Kärnvärden
D e me s t s t ruk t urerande e genskap erna i Landvet ter södras
landskap tillsammans med de i analysen s tör s ta k valiteterna
summeras här i f yra kärnvärden för området .

BOSTADSNÄRA NATUR

RYMLIGHETEN

SJÖLANDSKAPET

DRAMATISKA GRUNDEN

Rekreativt nätverk med
tillgänglighet till lustgårdar

Opåverkade djupa skogar och milsvida
utblickar

Tydliga rumsbildningar och högt värderade vyer

Otillgängliga branter och berg
med lång tidsrymd

RÖ N
ÅG
L
B

RÖTT NÄT
VE
R

K

MIL
-B

O
AD
ST

Ristjärn kan beskrivas som en ”Lustgård” med ro, bad,
grillplats och vacker vy över det skålade rummet. Med
ökad tillgänglighet till den rymliga skogen kan ﬂ er upptäcka naturområdet. Genom en långsiktig mångbruksplan
ﬁnns möjligheten att utveckla ﬂer och mer lustgårdar
i ett blågrönrött nätverk av platser och stråk med
hög andel rumslig kvaliteterna och attraktiv natur.
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I nord-sydlig riktning ﬁnns de stora visuella och fysiska
barriärena i form av RV40samt nutida och framtida tågspår. Det beﬁntliga nätverket av stråk har trots detta
en stor potential att utvecklas för att skapa ett framtida tillgängligt område med hög andel bostadsnära rekreation.
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De boende i området har goda möjligheter att ta sig in
i området men det saknas tydliga entréer för besökare.
Större delen av Landvetter södra är otillgängligt och
svårorienterat på grund av starkt varierad topograﬁ och
avsaknad av stigsystem, speciellt i öst-västlig riktning.

DJ U P
AS

SVIDA UTBL
ICK
AR

Områdets största kvalitet är dess rymlighet. Denna karaktär är högst prioriterad bland de 8 miljökaraktärerna, se sid 24. De inre delarna sammanfaller i en helhet
som gör att man inte känner av att man rör sig över några gränser. Det rymliga området är så stort att det känns
som att komma in i en annan värld. En yta bör vara upp
emot 50 ha för att uppnå känsla av rymd. Det sammanhängande skogsområdet uppe på platån är idag ca. 900
ha.
Längs med platån ﬁnns de vida utblickarna som även de
ger känslan av rymd. Här beﬁnner man sig på hög nivå
med skyddande skog i ryggen och med full uppsikt över
det omgivande landskapet.
De äldre löv- och barrskogsområdena som är runt 60-70
år är redo för avverkning men har då uppnått den mest
uppskattade pelarsalskaraktären. Då upplevs naturen
som orörd och artrik. I de tysta inre zonerna hörs endast naturens ljud och känslan av vildhet är hög.

I sprickdalarna har under lång tid vatten och humus samlats och skapat ett rikt sjölandskap bestående av myrar,
mossar, bäckar, tjärn och sjöar. Ristjärn är högst beläget och därigenom hjärtat av sjölandskapet. Det är
det innersta, skålade, blåa rummet med avrinning till omgivningen genom Risbäcken.
Generellt värderas naturområden med vatten väldigt
högt. De blå landskapsrummen har tydliga rumsbildningar, som avlöser varandra och knyter ihop
området. De sluts av branta skogspartier ner mot vattnet
eller av kringväxande vegetation.
En av de mest spännande möjligheterna är hur man kan
ta tillvara på sjölandskapet och utveckla kvaliteter längs
bäckar och i lågpunkterna. De stilla tjärnen och det
porlande ljudet från alla bäckar bidrar starkt till rofylldhet och artrikedom. Sjölandskapen är viktiga för
naturturismen som ofta är beroende av att landskapet
upplevs som ostört.

De starka riktningar som ﬁnns idag utgår ifrån bergets
form. Det ﬁnns omkring 30 distinkta höjder och åsar i området.
Vissa skogklädda kullar är mycket svårtillgängliga och
upplevs som vilda utposter. Naturliga stup och branter är
fascinerande naturelement. Det geologiska tidssambandet är tydligt avläsbart i områdets topograﬁ , som upplevs
som opåverkad och ursprunglig.
Berget är alltså områdets grund och en viktigt del av dess
kärna. Ju brantare höjd, desto mer dramatik och otillgänglighet. Ju större sten desto större dragningskraft än en
mindre. Ju ﬂ er samlade block desto mer intressant rumslighet. Det är dock svårt att säga vilken sten, block eller
berg som är mer viktig än den andra.Det är det naturliga sammanhanget, de slipade berg i dagen platserna och
det häftiga med enorma stenar liggandes i ett ﬂ ackt landskap som ger det samlande värdet. Landvetter södras
geologiska mångfald.

”Mångfalden av intressen bör ses som
en resurs för nya kreativa idéer
och lösningar.” Att planera för hela
skogslandskapet – utmaningar och
möjligheter

RUM MED UTSIKT
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4.2 Slutdiskussion - politiska inriktningsmål
I dag ut gör området i huvudsak skogsupplevelser
och bos tadsnära rekreation . I den täta s taden
saknas of ta jus t de s sa k valiteter. Skogens at trak tiva
natur bör där för för s tärkas i s ymbios med den
framt ida ut ve ck lingen . Tålighet skar tan be skriver
vilka områden som är me s t ut sat ta för människans
påverkan , dvs . de kult urella proce s s erna . D e s sa
värden s tår samt idigt i konflik t med at t up pf ylla och

Den innovativa staden
Den moderna staden
Den internationella staden
Den mänskliga staden

för s tärka andra k valiteter. Så hur ska man prioritera
Kommunens uppsatta mål för Landvetter södra är starkt länkade till den
planerade utvecklingen i och omkring
Landvetter ﬂ ygplats. Hur kan dessa ledord kopplas till en framtida utveckling i
det otillgängliga skogsområdet? Kan
det beﬁntliga landskapet inﬂuera strategier, utformningsprinciper och idéutveckligen av den framtida samhällsutvecklingen? Vad kan området bidra
med i en ny stadsstruktur? Vilka effekter
kommer den nya infrastrukturen få för
ekologin på platsen? Hur kan platsen
byggas ut etappvis och varsamt för att
skapa en miljö som är rik på biologisk
mångfald och sociala värden? Dessa
frågor är viktiga att ha med sig in i arbetet med den nya staden.
I N N O VAT I V

Innovation kan i sammanhanget handla
om allt ifrån resursanvändning, dagvattenhantering och materialval, men också
om nyskapande planering och processer. Det kan till exempel handla om att
använda vatten och timmer på ett innovativt sätt på platsen. Här ﬁnns potential
för nya ekonomier men det är samtidigt
viktigt att skydda resurser för att skapa trivsamma miljöer för de som ska bo
och arbeta här.
Vidare ﬁnns en stor potential i att ta vara
på landskapets inneboende egenskaper, dess ekosystemtjänster.
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Några av de största utmaningarna i utvecklingen av Landvetter södra handlar
om att undvika ett bilberoende samhälle, anpassa platsen till terrängen, skydda naturen och skapa starka samband.
MODERN

Vad innebär modern? Är det att vara
samtida eller kan det handla om att vara
ﬂ exibel och anpassningsbar? Frågan
om städers centrum är viktig i sammanhanget. Finns det bara ett centrum eller
kan det ﬁ nnas ﬂ era centraliteter? Hur
kommer Landvetters nuvarande centrum påverkas av utvecklingen i södra
Landvetter? Vad kan vi lära oss av dess
beﬁntliga form och struktur? Idag ﬁnnsbarriärer i områdets norra delar. Går
det att bygga den nya tågrälsen utan att
skapa ytterligare en barriär? Kan Landvetter södra bli den första ”moderna
staden” som helt byggs i trä?
I N T E R N AT I O N E L L

I strävan efter att skapa en internationell karaktär är det också meningsfullt
att se till att det blir en del av det kulturella landskapet. Har Landvetter en
egen internationell identitet eller är den
en del av en större ”internationell korridor” mellan nordens största hamn och
Landvetter Airport City? Vilken typ av
samband ﬁ nns det mellan ﬂ ygplatsen
och landvetter södra? Landvetter södra
kommer att vara en av de första platser-
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na som människor ser från luften - för
de miljoner människor som reser över
på årsbasis. I den meningen har området potential att väcka intresse och nyﬁkenhet för resenärer redan innan de
landat. Vilka tjänster och anläggningar kan ﬁnnas här som lockar internationellt, samtidigt som det lokala, kulturella
uttryck ﬁnns kvar.
MÄNSKLIG

Landvetter södra har redan många av
de naturliga kvaliteter som byggda städer strävar efter att ha. Närheten till Göteborg och Landvetter ﬂ ygplats skapar
en idealisk situation för boende. Den
största utmaningen för att uppnå en
stad där människan står i centrum går
ut på att behålla bevara platsens naturliga kvaliteter och skapa tillgänglighet.
I samband med planeringen av Landvetter södra ﬁnns en möjlighet att ta
ett strategiskt grepp kring utvecklingen och kritiskt analysera dagens uppfattningar om hur en stad ska se ut.
Med den utgångspunkten kan Landvetter sträva mot sina mål att vara innovativa, internationella, moderna och för
människor.
Sammanfattningsvis blir den stora utmaningen att tillgängliggöra och utveckla området utan att förstöra områdets kärnvärden.

DRAMATISKT BERG - SKOGKLÄDDA HÖJDER

NATUR - KULTUR

ORÖRT - TILLGÄNGLIGT
BEVARA - FÖRÄNDRA
ARTRIKT LANDSKAP - SLUTSTADIE

ROFYLLT - SAMMANLÄNKAT
UTSIKT - SAMMANHÅLLEN SKOG

MÖJLIGT VIDARE ARBETET

•

Fördjupa och konkretisera kommunens målsättningen utifrån
de förutsättningar som ﬁnns i södra Landvetter.

•

Gör en utredning omkring vilka problem och möjligheter som
uppstår kring den nya tågrälsen. Hur påverkar dennna nya
barriär området?

•

Analysera området utifrån ekosystemtjänster. Vilka tjänster
och värden som naturens system kan tillföra ﬁnns det och vilka kan utvecklas och förbättras. Vilka behöver skyddas?

•

Gör en ”Vardagslivskartläggningen” för att ta del av hur området i södra Landvetter används och vilka önskningar om
det framtida samhällsutvecklingen som är önskvärd. Detta är
en viktig del av den Europeiska landskapskonventionen, att
människor som bor och verkar i våra bygder ska ha möjlighet
att själva beskriva sitt landskap ”as perceived by people”.

•

Ta fram en handlingsplanerna för grön infrastruktur som viktigt
underlag för den fysiska planering. Grön infrastruktur betyder att man ser landskapet som en helhet och försöker skapa
fungerande livsmiljöer. Låt markägare och intresseorganisationer med kunskap och engagemang i landskapsekologiska
frågor vara delaktiga. När alla känner till landskapets kvalitéer
kan vi planera så att förutsättningar för områden och platser
som vi uppskattar stärks eller värnas. Samordning och helhetsperspektiv kan ge stora naturvårdsvinster.

•

Hur kan utbyggnadsprinciper utvärderas gentemot kärnvärdena. Vad ska prioriteras.

•

Se över möjligheten att utveckla ett så kallat ”Close To Nature Forestry” så att rekreationsvärdena kan öka. Skogen kan då
få plats för ﬂ er aktiviteter såsom; utomhusklassrum, lekplats
samt vara en resurs för grön rehabilitering.
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5.0 UNDERLAGSMATERIAL
En bred ﬂora av kunskapskällor har nyttjats som underlag till denna
landskapsanalys.
NATURE
N som k

raftkälla

Om hur oc
h varför na
turen påve
rkar hälsa
n
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