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Abstract 
 

The urban areas in the world continues to increase, cities becomes denser at the same 

time as they’re expanding. The nature found in the urban environments is important, 

both for its biodiversity and the services it provides for humans. To preserve and 

promote green spaces in the city is important. This is done largely by incorporating the 

urban nature in politics and city-planning. It is also done by more practical management 

measures in the field, which are favourable for the urban nature. These measures vary 

depending on the nature values you want to promote and preserve. 
 

In Borås municipality the park management is responsible for the management of the 

municipality's natural areas. However, there are a lack of guidance and advice on how 

some of these areas can be managed. The aim of this work has therefore been to develop 

a management plan for one of these urban nature areas. The area in question; 

Ollonstupet, is one of the most highly classified nature areas in the city of Borås. 

Various management measures, targets and guidelines are proposed, based on the 

nature- and recreational-values in the area. The basis for the management plan has been 

developed through field work, as well as previous inventories and assessments of 

biodiversity values. 
 
 

Sammanfattning 

 

De urbana miljöerna i världen fortsätter öka, städer förtätas och expanderar. Naturen 

som finns i den urbana miljön är viktig, både för biologisk mångfald, men likväl för de 

tjänster och värden som den tillhandahåller för människan. Att bevara och gynna 

grönområden i staden är därför viktigt. Detta görs i mångt och mycket genom att 

införliva den tätortsnära naturen i politik och samhällsplanering. Det görs också genom 

rent praktiska skötselåtgärder i fält, som är gynnande för den urbana naturen. 

Skötselåtgärder varierar beroende på vilka naturvärden man vill gynna och bevara.  
 

I Borås kommun ansvarar parkförvaltningen för skötseln av kommunens naturområden. 

Dock saknas riktlinjer och råd för hur vissa av dessa områden kan skötas. Syftet med 

arbetet har därför varit att ta fram en skötselplan för ett av dessa tätortsnära 

naturområden. Området i fråga; Ollonstupet, är ett av de högst naturvårdsklassade 

områdena i Borås stad. Baserat på de naturvärden och rekreationsvärden som finns i 

området föreslås olika skötselåtgärder, mål och riktlinjer. Underlaget för skötselplanen 

har tagits fram genom tidigare inventeringar och naturvärdesbedömningar, samt egna 

fältbesök. 
 

De värden som lyfts fram i skötselplanen är olika naturvårdsarter; dvs. regionalt 

intressanta arter, rödlistade arter och signalarter, samt olika miljöer som är gynnande för 

biologisk mångfald. Skötseln för dessa går i huvudsak ut på att öppna upp kring grova 

ekar, upprätthålla god förekomst av död ved och gynna skuggprefererande arter genom 

att inte ta bort för mycket gran. Invasiva arter bör bekämpas och området bör hållas rent 

från skräp. Ollonstupet, samt närliggande grönytor och stråk, bör dessutom få fortsatt 

plats i stadsplaneringen för att på ett strukturellt plan säkra området.  
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1. Introduktion 

 

1.1. Tätortsnära natur - Värden 

 

De urbana miljöerna i världen ökar idag snabbare än vad de tidigare gjort (Costanza 

2007, Seto m.fl. 2012).  Idag bor ca 54 % av världens befolkning i urbana miljöer, en 

siffra som tros öka till 66 % år 2050, dvs. en ökning på 2.5 miljarder människor (UN, 

2014).  I synnerhet förväntas denna ökning ske i områden med låg ekonomi, något som 

innebär mindre resurser och rutiner för att hantera och planera grönområden i städerna 

(Elmqvist m.fl. 2013, McDonald m.fl. 2008). Dessutom visar forskning på att den 

urbana expansionen kommer att öka mycket i anslutning till biodiversitets-hotspots, 

dvs. områden som är viktiga för biologisk mångfald (Wang m.fl. 2007, Pauchard m.fl.  

2006). En medvetenhet om dessa trender kan vara en bidragande faktor till att 

forskningsfältet för tätortsnära natur har ökat de senaste decennierna. Fler studier pekar 

på att den urbana naturen kan ha hög biodiversitet och inneha miljöer eller arter som är 

viktiga att bevara (Balmford m.fl. 2001, Jim & Liu 2001). Som exempel på detta har 

man i Stockholms tätorter noterat förekomst av ca två tredjedelar av Sveriges rödlistade 

fåglar (Colding m.fl., 2003), samt många hotade växtarter (Gustafsson, 2002). 

Forskning som denna berättar om den betydelse som urban natur har för biologisk 

mångfald, som boplats och spridningsväg för arter 
 

På detta har vi de senaste decennierna fått mer kunskap för hur vi människor gynnas av 

de tjänster som natur i städerna erbjuder oss. Dessa så kallade ekosystemtjänster, bär 

olika sociala, biologiska och kulturella funktioner (Bolund & Hunhammar, 1999). Dessa 

kan vara atmosfärisk reglering, bullerdämpande effekter, bekämpning av jorderosion 

m.m. Särskilt viktig är den luftrenande effekten som tätortsnära natur har visat sig ha; 

avgaser och andra luftföroreningar filtreras och fångas upp av växter, något som 

förbättrar luftkvalitén (MA, 2005 ). Som exempel på detta har studier kunnat visat att 1 

ha blandskog har kapaciteten att fånga upp 15 ton partiklar per år (Bolund & 

Hunhammar, 1999). 
 

Bebyggd terräng absorberar mer solljus än grönytor. Detta i kombination med trafik och 

andra mänskliga aktiviteter gör att städer ofta är varmare än sin omgivning. Detta 

fenomen kallas “urban värmeö” (Arnfield 2003, Crutzen 2004). Träd och växter i 

städer kan motverka denna effekt genom att de tar upp vatten och avger ånga, en 

process som drivs av värmeenergi, vilket har en avkylande effekt (Bowler m.fl., 2010). 

Växterna bidrar dessutom, med sin uppsugningsförmåga, till att fånga upp det dagvatten 

som inte kan tränga ned i asfalt och andra hårda ytor. Graden av hårda ytor i städerna är 

alltså påverkande för avrinningen, i synnerhet för städer med riklig nederbörd (Bolund 

& Hunhammar, 1999).   
 

Studier pekar dessutom på att tillgång och närhet till natur främjar utomhusaktiviteter 

och reducering av stress, något som på sikt kan förbättra folkhälsan (Martinez-Arroyo & 

Jáuregui 2000, Mitchell 2008 & Maas m.fl. 2006).  
 

Att belysa och tillvarata de värden som finns i den tätortsnära naturen är alltså viktigt 

för de växter och djur som finns där, men också är det viktigt för människans psykiska 

och fysiska välmående (Maas m.fl., 2006). Senare års forskning fortsätter att peka på 

vikten av att vårda stadsnära natur och i relation till städernas tillväxt är det idag mer 

aktuellt än någonsin (Snep & Paul, 2010).  
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1.2. Definition  
 

Sverige har ingen officiellt fastställd definition av vad som menas med tätortsnära natur. 

Dessutom finns det många liknande begrepp inom stadsplanering som exempelvis 

bostadsnära natur och tätortsnära skog (Rydberg & Aronsson, 2004). Än mer 

komplicerat blir det med internationella jämförelser, då faktorer som markägande, 

befolkningsstruktur och täthet kan se väldigt annorlunda ut och spela in på vad som 

egentligen avses med begreppet (Bolund & Hunhammar 1999, Rydberg & Aronsson 

2004).   
 

En vanlig avgränsning för tätortsnära natur är dock utifrån tätortens befolkningsmängd, 

avstånd från bebyggelse eller hur den används av människan. Enkelt sammanfattat som: 

natur invid mänsklig bebyggelse. 
 

För denna rapport används en vanlig definition där: Tätortsnära natur definieras 

geografiskt som en zon med minst en kilometers radie runt tätorten. Ju större ort desto 

större zon, eftersom fler då besöker den kringliggande naturen (Regeringen, 2001). För 

en större stad kan alltså tätortsnära natur sträcka sig betydligt längre än en kilometer, 

som exempel har Stockholm en zon med 30 kilometers radie runt centrum. 
 
 

1.3. Samhällsplanering och naturvårdspolitik 

 

Frågor som innefattar tätortsnära natur behandlas i Sveriges miljömål. Ett som tydligt 

berör ämnet är God bebyggd miljö, det 15:e miljömålet, som menar att: 
 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 

vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas." (Miljömålsportalen, 2015) 
 

Målets preciseringar belyser vikten av att gynna natur i städerna, något som blir svårare 

när förtätning och utbredning av staden sätter natur i konflikt till exploateringsintressen. 

Bland de övriga 15 miljömålen omfattas den tätortsnära naturen av bland annat Levande 

skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Miljömålen är riktlinjer, dvs. ej juridiskt bindande, 

för hur samhället ska arbeta för att främja natur och människa på längre sikt. Sveriges 

naturvårdspolitik formas i mångt och mycket efter miljömålen (Boverket, 2007).  
 

Tätortsnära naturområden kan skyddas från exploatering på olika vis. Dels genom skydd 

enligt miljöbalken (SFS 1998:808) eller genom att skriva naturvårdsavtal med 

markägare, men också genom att införliva grönområden i stadsplaneringen. 

Grönområdens naturvärden kan då tas i beaktning i planeringsprocesser genom att 

införliva grönytorna i planer för markanvändning (Länsstyrelsen i Stockholms län, 

2003). 
 

Enligt plan- och bygg-lagen (SFS 2010:900) ska alla kommuner ha en översiktplan, dvs. 

en beskrivning av huvuddragen i mark och vattenanvändning inom kommunen. Denna 

beskriver grönområden och grönstråk och ska kunna redovisa de värden som ska 

beaktas under planprocesser vid exploatering. Att omfattas av översiktplanen ger inget 
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juridiskt skydd, men väger ändå tungt under planprocesser (Boverket, 2012). 

Grönområden kan även få ett visst skydd genom att ingå i detaljplaner. Dessa kan 

användas för att reglera markanvändningen genom sina planbestämmelser. Här är det då 

möjligt att avsätta bitar av mark som grönområden. Detta skydd gäller fram till att 

detaljplanen slutar att gälla (Boverket, 2007). 
 

Ett mer ingående sätt att beskriva och vägleda hantering av grönområden är via olika 

typer av grönplaner, som grönområdesplaner eller grönstrukturplaner. Grönplanen tas 

fram för att ge en översikt av stadens grönytor och ska tas med som underlag för 

stadsplaneringen. Den ska ses som en fördjupning av översiktsplanen. Precis som 

översiktsplanen ger inte grönplanen något lagligt skydd men har tyngd i planering och 

beslutsfattande. Allt fler kommuner har idag någon form av plan för sina grönområden, 

vilket visar på en positiv trend kring hantering av grönytor. Som exempel visar 

enkätundersökningar från 2014 att av sveriges 290 kommuner hade ungefär 41 % av 

dessa aktuella dokument som kan fungera som grönstrukturprogram för hela eller delar 

av kommunen. Ytterligare 15 % var i processen att ta fram underlag. Det är främst 

glesbefolkade kommuner i norra Sverige som idag saknar grönplaner. (Boverket, 2012)  
 

Något som fått ökat utrymme de senaste åren i stadsplaneringen är inte bara 

grönområden, men också de gröna stråken som förenar dem. Naturområden i städerna är 

ofta splittrade och uppdelade. Vägar och bebyggelse kan bilda barriärer som isolerar 

arter och försvårar deras spridning (Mörtberg & Wallentuis 2000, Borås kommun 

2014). Konnektiviteten är därför en viktig komponent för att det ska finnas möjlighet för 

växter och djur att sprida sig (Werner, 2011). Studier i Stockholms tätorter visar att 

konnektiviteten är viktig för fåglars förmåga att sprida och etablera sig till närliggande 

vegetation (Shanahan m.fl., 2011), särskilt viktig för rödlistade skogsfåglar som rör sig 

mellan partier av lövträdsbestånd (Mörtberg & Wallentuis, 2000). De gröna stråken kan 

skapas genom alleer, sedumtak, villaträdgårdar etc. (Kong m.fl. 2011, Collinge 1996).  
 

Idag tas större hänsyn till grönstråken i stadsplaneringen. För Borås stad och många 

andra mindre kommuner ingår dessa i grönområdesplanen (Borås kommun, 2014). 
 
 

1.4. Problemformulering och syfte 

 

Inom Borås kommun finns natur som ligger i och kring bostadsområden i tätorten. 

Skötsel och åtgärder bedrivs inom dessa främst av parkavdelningen, ofta efter 

inkommande klagomål från allmänheten. Många gånger handlar det om att röja buskage 

och beskära eller att ta ned träd som upplevs störande för närboende. Hantering av dessa 

naturområden sker många gånger efter vad som bäst passar människan och mer sällan 

med hänsyn till de naturvärden som kan finnas i området, trots att dessa kan vara höga. 
 

Parkavdelningen upplever att det saknas riktlinjer för hur skötsel och åtgärder inom den 

tätortsnära naturen ska tillämpas för att gynna eventuella naturvärden. Områdenas totala 

yta, som uppgår till ca 1500 hektar, gör det dessutom svårt att tillämpa regelbunden 

skötsel. De önskar således ett framtida stöd, som kommer användas i mån av tid och 

resurser, för hur ett område/ områden av en viss karaktär bör hanteras för att på bästa vis 

gynna naturvärden.  
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Syftet med detta arbete har därför varit att ta fram en skötselplan för ett av dessa 

tätortsnära naturområden som parkavdelningen hanterar. Skötselplanen, som omfattar 

området Ollonstupet, ska vara en vägledande handling för parkavdelningen, som 

beskriver området samt föreslår olika naturvårdsåtgärder som kan gynna eller bibehålla 

dess naturvärden. Arbetet inkluderar även en sammanfattning av hur den tätortsnära 

naturen hanteras i samhällsplanering och forskningssammanhang. 
 
 

2. Material och metoder 

 

Teoretisk bakgrund 

Som bakgrund till skötselplanen har en mindre litteraturstudie gjorts gällande hantering, 

värden och definition av tätortsnära natur som har tagits fram med hjälp av skrivelser 

från regeringen, publiceringar från kommun och länsstyrelse, intervjuer med kommunalt 

anställda inom Borås kommun, samt med hjälp av web of science, med sökord “urban 

biodiversity”, “urban ecology” och “urban nature”, där senast publicerade och mest 

refererade sökningsresultat har prioriterats. Dessutom har källor tillkommit genom att 

söka fram och läsa genom källor som använts i de publiceringar som hittats enligt ovan 

nämnda metoder.  
 

Skötselplan 

För att ta fram skötselplanen behövdes olika data: Först och främst behövdes kunskap 

om hur området såg ut, främst gällande vilka naturtyper och vilka arter som finns i 

Ollonstupet? Av detta har sedan kunskap behövts om vad som är värdefullt, dvs. vad 

som ska gynnas i området. Slutligen har kunskap behövts över hur dessa värden ska 

gynnas, alltså vilka naturvårdsåtgärder som ska tillämpas. Vad som finns i området, vad 

som ska gynnas och hur det ska gynnas har tagits fram på följande vis: 
 

Fältbesök 

För att ta reda på hur området ser ut har egna fältbesök gjorts. Det första fältbesöket i 

Ollonstupet skedde tillsammans med parkförvaltningen, i mars, i samband med att ett 

lämpligt område skulle väljas ut. Tre andra områden fanns också med som förslag, men 

detta valdes på grund av sin storlek, närhet till staden, samt tidigare dokumenterade 

naturvärden som kunde ge ett bra stöd för skötselplanen. 
 

De två efterföljande besöken skedde innan lövsprickning, för att bättre uttyda död ved 

och trädens fördelning när vegetation inte begränsade sikten lika mycket. Övriga 5 

fältbesök har skett under vår- och sommarmånader, efter lövsprickningen, för att kunna 

artbestämma floran inom de olika vegetationsskikten.  
 

Vegetationsbeskrivning 

Under fältbesök har vegetationsbeskrivningar av de olika skikten gjorts, dvs. 

bottenskikt, fältskikt, busk- och träd-skikt. Inom varje skikt har täthet, vanligt 

förekommande och dominerande arter beskrivits. Dessutom har alla arter som påträffats 

under vegetationsbeskrivningen identifierats med en flora och noterats på artlistor, en 

för varje delområde. Dessa listor har sedan sammanfogats till en enda artlista för hela 

Ollonstupet (Bil. 1), tillsammans med rapporteringar till artportalen och en artlista från 

en tidigare inventering. Särskilt intressanta arter, dvs. regionalt intressanta arter, 

rödlistade arter och signalarter, som noterats i fält har rapporterats in i artportalen. Död 

ved och äldre grövre träd är två viktiga faktorer för ett rikt djur- och växtliv, därför har 
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förekomst av dessa noterats. Grova ekar med en omkrets, i brösthöjd, över 3 m har 

rapporterats in på trädportalen.  
 

För beskrivning av de olika vegetationsskikten gäller att:  

- Fältskikt: Innefattar örter, gräs, halvgräs, ris, ormbunkar, fräken- och lummerväxter 

(Hägglund 1984). 
- Bottenskikt: Innefattar mossor och lavar (Hägglund 2010).  
- Buskskikt: Utgörs av träd och buskar < 2 m (Hägglund 2010).  
- Trädskikt: Träd och buskar > 2 m (Hägglund 2010).  
- Vanligt förekommande art: Art som utgör ungefär > 10 % av respektive skikt. 
- Dominerande art: Arten tar upp över 50 % i täckningsgrad av vegetationen inom det 

skikt som beskrivs.  
- Glest trädskikt: Avstånd mellan stammar > 2-3 m.  
- Tätt trädskikt: Stammar har ett mellanrum < 2 m, sol tränger ej genom bladverk, 

samt att framkomlighet är svår.  
- Skyddsvärda träd: Träd med en omkrets > 3 m i brösthöjd, betecknas som 

skyddsvärda (Höjer & Hultegren, 2004). Skyddsvärda träd som noterats i området 

har rapporterats in på trädportalen. 
- Grovt träd: >70 cm i omkrets (Furustam 2006, Thureson 2007). 
 

Delområden - Skötselområden 

Ollonstupet har delats in i 11 stycken delområden, som har avgränsats av förändringar i 

vegetation. Delområden har ritats ut på en karta under de första två fältbesöken under 

tiden jag arbetat mig genom hela området. Delområden har skapats allteftersom jag har 

märkt av förändringar i vegetationen. När jag märkte av en ny typ av 

vegetationsbeskrivning markerade jag ut gränsen på en karta. Beskrivningar för varje 

delområde har sedan gåtts genom för att se vilka naturtyper som finns i området och om 

vissa delområden hamnar inom samma naturtyp. Delområdena har också möjliggjort för 

parkförvaltningen att få mer detaljerad information om var särskilda åtgärder ska riktas.  
 

Av data som samlats in från fältbesöken har olika naturtyper kunnat identifieras. De 

olika naturtyperna har bestämts genom vägledande dokument för svenska naturtyper, 

som tagits fram av naturvårdsverket, samt genom att titta på hur länsstyrelse och 

kommun klassat liknande natur i tidigare rapporter och skötselplaner (Naturvårdsverket 

2003, Naturvårdsverket 2007, Naturvårdsverket 2011, Naturvårdsverket 2012, 

Naturvårdsverket 2013, von Euler 2000, Kuris & Ruskule 2006, Andersson & Löfgren 

2000). Alla delområden har delats in under respektive naturtyp, varav vissa delområden 

tillhörde samma naturtyp. Skötselområden för varje naturtyp har gjorts. Ett 

skötselområde är alltså ett område av en viss naturtyp som kan innehålla ett eller flera 

delområden. Att varje naturtyp blivit ett skötselområde beror på att de olika 

naturtyperna knyter olika arter och miljöer till sig som ska gynnas i planen. Skötseln 

som föreslås innebär till mångt och mycket om att upprätthålla en viss naturtyp för att 

säkerställa trivsel för skyddsvärda arter som trivs i dessa naturtyper.  
 

Bearbetning av data 

Karta, innehållande skötsel- och delområden och vegetationstyper har gjorts med hjälp 

av kartprogrammet ArcGIS (ArcGIS, 2015).  
 

Skötselåtgärder som föreslås i skötselplanen har grundats på vägledande dokument för 

kommun och länsstyrelse, forskning, studier, handböcker, samt råd av anställda på 
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Borås kommun. Skötselplanen som lämnats in till Borås kommun (Bil. 1) har formats 

med hjälp av en mall som används för skötselplaner av naturreservat, tillhandahållen av 

Jenny Pleym, kommunbiolog i Borås kommun. 
 

Artlista har gjorts med hjälp av rapporteringar från artportalen, tidigare inventering av 

konsultföretag Naturcentrum AB, samt egna observationer i fält. Artlistan innefattar 

svenskt och latinskt namn, observatör och senaste observation av arten (Bil. 1). Arter 

har även jämförts med signalartsförteckningen (Skogsstyrelsen, 2013), rödlistan 

(Artdatabanken, 2015) och en lista över regionalt intressanta arter som tagits fram av 

kommunbiolog Jenny Pleym på Borås kommun (Bil. 1 & bil. 2).  
 

Stöd och rådgivning 

Skötselplanen har tagits fram med stöd av en tidigare inventering och 

naturvärdesbedömning från 1997, eget fältarbete och inventeringar, rapporteringar till 

artportalen, samt vägledning från handledare Clas Dahlin på Högskolan i Halmstad, 

kommunbiolog Jenny Pleym på Borås kommun och Peter Kinde på parkförvaltningen 

på Borås kommun. Till detta har Michael Johansson, artkunnnig på mossor, hjälpt mig 

att identifiera olika arter i Ollonstupet.  
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Fig. 2. Blockrik sluttande terräng. 

Fig.1. Översiktskarta över Borås. Ollonstupet är beläget i Borås sydöstra delar 

(ArcGIS, 2015)  
 

3. Resultat 

 

3.1. Områdesbeskrivning - Ollonstupet 

 

Naturmiljö 

Ollonstupet är beläget i Borås sydöstra delar (Fig. 1). Området 

karakteriseras av blockrik sluttande terräng med lövskog av 

främst ek och hassel (Fig. 2), men även partier av tätare 

granbestånd förekommer. Kartan över området redovisar de 

olika naturtypernas fördelning (Fig. 3). Vegetationen domineras 

av lundflora, som bland annat innefattar skavfräken, kransrams 

och tandrot (Bil. 2). I de steniga, skuggigare partierna växer 

rikligt med mossa och ris, med signalarter som skuggmossa och 

rutlungmossa (Bil. 3). Området har ett rikt fågelliv, med arter 

som nötkråka och stenknäck. 
 

I områdets centrala delar löper en nedlagd skidbacke. I 

anslutning till Hultasjön, i grönområdets norra delar, mynnar en 

skogsbeklädd bergsklack ut. Bergsklacken utgörs av ultrabasit, 

en mörk basisk bergart, som är sällsynt för kommunen och som 

troligtvis påverkar den vegetation som finns i området (Borås 

kommun, 2015). Forskning har bedrivits för att utröna hur 

bergarten har bildats här och hur mineralpartiet hör samman 

med en annan större klump ultrabasit norr om Ollonstupet (Roos 

& Carlsson, 1996).  
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Fig. 3. Karta över Ollonstupet (ArcGIS, 2015). 

 
 
 

 

  
 

Teckenförklaring 

 

Total områdesarea: 35,6 ha 

1-11 Delområden Areafördelning:  

 
Skötselområde 1: Öppen ekskog Öppen ekskog 9 ha 

 
Skötselområde 2: Barr- och blandskog Barr- och blandskog 2,7 ha 

 Skötselområde 3: Ek- och blandlövskog Ek- och blandlövskog 21 ha 

 
Skötselområde 4: Lövsumpskog Lövsumpskog 1,6 ha 

 Skötselområde 5: Ek- och hasselskog Ek- och hasselskog 1,3 ha 

 Gångväg   

 Områdesgräns   

 Vatten   
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Fig 4. Grillplats i delområde 7. 

Fig. 5. Häradsekonomiska kartan (1890-97). 

Trädbeklädd mark betecknas med ljust gulgrönt. 

Omgivning 

Grönområdets omgivning består längs de sydöstra delarna 

främst av bostadsområden. Den nordvästra sidan gränsar till 

Hultasjön, som är ett rekreationsområde populärt för 

sportfiske, mindre industriområden, samt Coop forum och 

dess parkeringsplats. 
 

Tillgänglighet och anordningar för friluftslivet 

Området är ett mycket uppskattat område för rekreation. 

Gångvägar och stigar genom Ollonstupet lämpar sig bra för 

promenader och annat friluftsliv. En grillplats (Fig. 4) och ett 

flertal parkbänkar finns utplacerade i området. Närheten till 

skolor samt bostadsområden innebär att lekande barn ofta 

vistas här, särskilt kring de två skolskogar och de två 

lekplatser, Brakteatern och Fyrken, som finns i området. 
 

Tidigare markanvändning 

Av historiska kartor (Fig. 5), från 1713 och framåt, framgår 

att området, då som nu, varit skogsbeklätt (Lantmäteriet 

2015). Ollonstupet har alltså, trots den förtätning och expansion som Borås genomgått 

de senaste århundradena, kvarstått som ett grönområde. 
 

Naturvärdesbedömning  

Ollonstupet ingår i Borås 

grönområdesplan (Borås kommun, 

2014), där stadens grönytor beskrivs, 

även de som inte är kommunalt ägda. 

Planen ligger till grund för 

översiktsplanearbetet i kommunen och är 

främst ett underlag vid planering och 

byggande. Den ska fungera som ett stöd 

vid ärenden om markanvändning och 

ämnar trygga stadens grönområden 

(Borås kommun, 2014). Planens grönytor 

kategoriseras i Parker, Strövområden, 

Stadsdelparker, Närparker, Träffpunkter, 

Gröna stråk för djur - och växtliv samt 

Stråk för människan. Ollonstupet 

benämns i grönområdesplanen som en 

stadsdelspark.                                                                                                  
 

Ollonstupet bär klass II i Borås grönområdesplan. Områden av klass II bedöms som 

värdefulla och oersättliga på en lokal nivå (Bil. 3) och uppfyller oftast många olika 

värden. Vid klassning har områdets värden för besök, friluftsliv, rekreation, stadsbild, 

lokal utveckling samt naturvärden varit avgörande. Grönområden med klass II utgörs 

ofta av närparker, stadsdelsparker eller strövområden. (Borås kommun 2014, Borås 

kommun 2015) 
 

Ollonstupet ingår även i Borås naturdatabas: ett digitalt arkiv där man samlat 

information om och klassat kommunens natur och naturvärden. Kriterier som 
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Fig. 6. Sly, ek och björk. 

Fig. 7. Stenbrant som löper i 

delområdet. 

artrikedom, rödlistade arter, ekologisk funktion, lång kontinuitet och intressanta 

geologiska formationer har varit avgörande för bedömningen. Klasserna är här Klass 1 – 

Högsta naturvärde, Klass 2 – Mycket höga naturvärden, Klass 3 – Höga naturvärden, 

Klass 4 – Vissa naturvärden (Naturdatabas, 2015). Av dessa bär Ollonstupet klass 1. 

Högsta naturvärde gör Ollonstupet till ett av de viktigaste och värdefullaste 

grönområdena som Borås har ur naturvårdssynpunkt (Naturdatabas, 2015). 

Bedömningen som finns i naturdatabasen är tagen från en inventering som gjordes i 

Ollonstupet 1997, av konsultföretaget Naturcentrum AB.  

Bedömningen i naturdatabasen har haft inflytande på grönområdesplanen, men 

anledningen till att Ollonstupet i grönområdesplanen bär klass II och inte klass I, som i 

naturdatabasen, är att andra värden som rekreation och kulturvärden har räknats in i 

bedömningen här. 
 

 

3.2. Delområden - Beskrivning och skötsel  
 

Delområde 1 

 

Område till vänster sida om gåväg som löper mot 

industriområde och vidare mot Coop forum. Längs väg följer 

en mindre vattenavrinning som bildar våtare partier där bl.a. 

klibbal, veketåg, älggräs, ormbunksväxter och vass växer. 

Jättebalsamin bildar täcken över vissa partier. De mer torra, 

brantare och stenigare partierna, som vätter från de 

angränsande bostadsområdena (Fig. 6), har gott om yngre 

lövträd och slyuppslag från framförallt rönn och björk. Även 

förekomst av grövre lövträd, mest ek och björk, samt några 

enstaka granar och tallar förekommer. Genom området löper 

en asfalterad gångväg.  

 

 
 

Delområde 2 

 

Brant stenig terräng som vetter från bostadsområde ned mot 

gångväg.  En klipphäll bryter av i området (Fig. 7). Närmast 

vägen planar terrängen ut. En mindre vattenfåra löper genom 

området. Invid vattenfåran växer signalarten tandrot.  
 

Trädskiktet, som är glest, har främst ek, men även några 

grövre granar. Partivis finns mycket sly i buskskiktet, främst 

av rönn. Fältskiktet har arter som kirs, älggräs och 

ormbunksväxter. Bottenskiktet består av mossor i de stenigare, 

skuggiga partierna. 
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Fig 8. Blöt terräng vid foten av 

brant 

Fig. 9. Blockrik terräng. 

Fig. 10. Vidkronig ek, 

336 cm omkrets i 

brösthöjd. 

Delområde 3 

 

Blöt, plan terräng som gränsar till ett industriområde (Fig. 8). 

Mindre vattendrag mynnar ut i området. Mot gränsen till 

område 4 löper foten till en brant. Det glesa trädskiktet 

karakteriseras av klibbal, med inslag av björk, ek och gran på 

de torrare partierna. Buskskiktet av rönn, björk, ek och gran är 

glest. Fältskiktet har mer vattentåliga och ljusprefererande 

arter som skavfräken och vass. Bottenskiktet har rikligt med 

vitmossor. 
 
 

 

 

 

 

Delområde 4 

 

Sluttande, blockrik, terräng med främst ek och tall i trädskiktet 

(Fig. 9), partivis gott om björk- och rönnsly med förekomst av 

gran som ökar mot foten av sluttningen där område 3 tar vid. 

Det finns gott om död ved i området. Träd- och buskskiktet 

blir tätare mot foten av sluttningen. Fältskiktet har lundflora 

med kransrams, ormbunksväxter och harsyra, men med ökat 

inslag av blåbärsris längre ned i sluttningen där ljusinsläppet 

blir mindre. Bottenskiktet har arter som mussvansmossa, 

hakmossa och husmossa.  
 

 
 
 
 
 

 

Delområde 5 

 

Trädskiktet karakteriseras av grövre vidkroniga ekar (Fig. 10), 

hasselbestånd, samt mindre rönnar och björkar i buskskiktet. 

Det begränsade ljusinsläppet kan bidra till den sparsamma 

fältvegetationen som domineras av ormbunksväxter, 

skogsfräken, kirskål och harsyra. Under vår växer här rikligt 

med vitsippa. Bortsett från några fläckar av mossa saknas 

bottenskiktet nästan helt. 
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Fig. 11. Glest trädskikt av ek. 

Fig. 12. Blockrik terräng. 

Fig. 13. Björksly och örnbräken. Fig. 14. Före detta pist som löper 

längs den igenvuxna skidbacken. 

Delområde 6 

 

Ekskog med inslag av grövre tallar och ett glest buskskikt med 

sly av rönn och björk. Här står träden ganska glest, med ca 3 

meter mellan stammarna (Fig. 11), vilket ger ett ljusgynnat 

fältskikt som domineras av ormbunksväxter och olika gräs. 

Vanligt förekommande arter är ängskovall, liljekonvalj och 

harsyra. Här finns god förekomst av död ved och stående döda 

träd. 
 

Mot område 9 blir terrängen brantare, tätare i träd- och 

buskskikt och med ett fält- och botten-skikt som övergår i ris 

och mossor. 
 
 
 

 

Delområde 7 

 

Sluttande, stenig och blockrik terräng nordväst om område 

(Fig. 12). Det täta träd- och buskskiktet består främst av smala 

ekar med högt ansatt krona, med inslag av björk, asp, hassel, 

tall och gran. Fält- och bottenskiktet består av ris och mossor 

med mer ormbunksväxter och gräs där ljusinsläppet är större. 

Vanligt förekommande arter är ängskovall, skogsstjärna och 

liljekonvalj. 
 
 
 

 
 
 
 

Delområde 8 

 

Den gamla skidbacken har inte 

varit i bruk sedan 80-talet. Den 

tidigare öppna backen står idag 

helt igenväxt av björk i träd- och 

busk-skiktet och ormbunksväxter 

och hallonris i fältskiktet (Fig. 

13). Bottenskiktet är sparsamt, 

med arter som husmossa och 

hakmossa. Vanligt 

förekommande arter i fältskiktet 

är örnbräken, kruståtel och 

ängsskovall. Den före detta pisten 

används idag som promenadstig 

för besökare (Fig.14). 
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Fig. 15. Sluttande 

blockrik terräng med rik 

lundflora. 

Fig. 16. 

Grandominerat 

trädskikt. 

Fig. 17. Sparsamt 

bottenskikt 

Delområde 9 

 

Sluttande, stenig och blockrik terräng (Fig. 15). Trädskiktet 

består främst av ek, tall och björk. Det finns gott om död ved i 

området och några grövre vidkroniga ekar. Buskskiktet består 

av rönn och björk. Fält- och bottenskiktet består i huvudsak av 

blåbärsris, mossor, gräsarter och harsyra.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Delområde 10 

 

Blockrik, sluttande terräng som domineras av gran i trädskiktet 

(Fig. 16), med främst mindre granar, ek, björk och rönn i 

buskskiktet. Fält- och bottenskikt domineras av skuggtålig 

vegetation, främst blåbärsris och mossor.  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Delområde 11 

 

Området har ett tätt trädskikt med ek, rönn, ask och sälg. Det 

finns några grövre vidkroniga ekar, men i övrigt smala och med 

högt satta kronor. Närmast invid vägen, som gränsar till 

ollonstupet, är fältskiktet täckt av gräs, ormbunkar, björksly 

och nässlor, med ett sparsamt bottenskikt (Fig. 17). In från 

vägen övergår fältskiktet till skuggtålig vegetation med 

ormbunksväxter och skogsfräken. Vidare mot områdets 

nordvästra delar, som blir brantare och stenigare, övergår fält- 

och bottenskiktet till mer ris och mossor, med ökat inslag av 

gran i träd- och buskskiktet. 
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Fig. 18. Öppen ekskog i del område 6. 

3.3. Mål och riktlinjer för skötsel  

 

Skötselområde 1: Öppen ekskog  
 

Total area: 9 ha  
Omfattar delområde 6 

 

Beskrivning 

Ekdominerat trädskikt med inslag av björk, rönn 

och hassel, samt enstaka barrträd. Många ekar är 

smala med högt ansatt krona (Fig. 18). Det glesa 

buskskiktet består främst av björk- och rönnsly. 

Fältskiktet består av ormbunksväxter, smalbladiga 

gräs och örter som ängskovall och kransrams. Det 

sparsamma bottenskiktet utgörs av mossor. 
 

Generella skötsel- och kvalitetsmål 

Det bör eftersträvas en varierad ålders-och art-

struktur i de olika vegetationsskikten. Skogen bör 

hållas tillräckligt öppen och ljus för att ek ska ha 

god konkurrenskraft. Detta för att gynna arter som 

är knutna till dessa ekmiljöer. 
 

Åtgärder 

● Grövre ekar bör gynnas genom frihuggning.  
● Efterträdare till grövre träd ska vårdas för att skapa 

kontinuitet i skogslandskapet. 
● Gran som riskerar att konkurrera ut grövre lövträd 

bör röjas bort 
● Bärande träd som hassel och rönn bör sparas. 
● Död ved och stående döda träd bör lämnas kvar 

som faunadepåer. 
● Stigar och gångvägar ska hållas framkomliga. 
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Fig. 19. Sluttande barr- och blandskog. 

Skötselområde 2: Barr och-blandskog 

 

Total area: 2,7 ha 

Omfattar delområde 10 

 

Beskrivning 

Blockrik, sluttande terräng som domineras av gran 

i trädskiktet, med inslag av ek och andra lövträd i 

buskskiktet. Fält- och bottenskikt domineras av 

skuggtålig vegetation, främst blåbärsris och 

mossor (Fig. 19).    
 

Generella skötsel- och kvalitetsmål 

Barrskogsområdet ska i stort utvecklas fritt, till att 

uppnå ett skogsområde med hög ålder och 

naturliga variationer i de olika vegetationsskikten. 

Detta för att på så vis fortsatt gynna de arter som 

är knutna till barr- och blandskogsområdet.  
 

● Gynna ljusskygga mossor, lavar och örter genom 

att låta granbestånd finnas kvar.  
● Gynna vedlevande insekter, svampar, mossor och 

lavar genom att lämna kvar död ved och stående 

döda träd i olika nedbrytningsstadier. 
● Träd och grenar som hindrar framkomlighet på 

stigar, eller som utgör en säkerhetsrisk, dvs. träd 

eller grenar som riskerar att falla omkull över 

gångvägar, kan tas bort.  
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Fig. 20. Blockrik terräng 

Tab.1. Kommentarer för delområden i skötselområde 3. 

Skötselområde 3. Ek- och blandlövskog  
 

Omfattar delområde 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 

Total area: 21 ha 

 

Beskrivning 

Sluttande blockrik terräng med främst ek i 

trädskiktet (Fig. 20), samt inslag av andra lövträd 

som rönn, björk, hassel och enstaka barrträd. Vissa 

delområden har gott om yngre träd och slyuppslag 

av björk och rönn i buskskiktet. Fältskiktet i de mer 

öppna partierna karakteriseras av lundflora med 

kransrams, ängskovall, och smalbladiga gräs, 

medan de skuggigare partierna domineras av 

mossor och ris.  
 

Generella skötsel- och kvalitetsmål 

Området ska upprätthålla karaktär av blandlövskog 

rik på grövre ekar och död ved.  
 

Åtgärder 

● Död ved och stående döda träd är knutna till många 

av de naturvärden som finns i området. Dessa ska 

ligga kvar, såtillvida att de inte försvårar 

framkomlighet eller bedöms utgöra en säkerhetsrisk 

för besökare. 
● Gynna grövre ekar genom frihuggning. 
● Röja bort gran som riskerar att konkurrera ut grövre lövträd. 
● Låta hassel och andra bärande träd utvecklas fritt för att gynna de arter som är knutna 

till dessa. 
● Ljusskygga mossor som skuggmossa och långflikmossa gynnas genom att låta mindre 

granbestånd vara kvar i området, såtillvida de inte konkurrerar ut grövre ekar. 
● Den nedlagda skidbacken (Tab. 1, delområde 8) Kan med fördel röjas på sly för att 

istället plantera bärande träd, något som skulle kunna gynna fågellivet.  
● Röja bort invasiva arter (Tab.1, delområde 1). 

 

Delområde Areal 

(ha) 

Kommentar 

1 2 Gränsar till bostadsområden. Den invasiva arten jättebalsamin har 

etablerat sig i delområdet. 

2 1,7 Dagvatten rinner genom område. Tandrot växer här (Bil. 3). 

4 3,8 Förekomst av skuggmossa (Bil. 3). Gott om död ved. Mindre 

vattendrag rinner ned mot område 3. 

7 2 Grillplats mot gränsen till område 6.  

8 2 Nedlagd skidbacke, igenvuxen av björk- och rönnsly. 

9 6 Blockrik terräng med gott om död ved 

11 3,5 Några grövre ekar som riskerar att beskuggas av sly och gran. 
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Fig. 21. Våt terräng 

Fig. 22. Ek- och hasselskog 

Skötselområde 4: Lövsumpskog  
 

Total area: 1,6 ha 

Omfattar delområde 3 

 

Beskrivning 

Blöt, öppen terräng, vid foten av blockrik brant (Fig. 

21). Ett mindre vattendrag mynnar ut i området. Det 

glesa trädskiktet karakteriseras av klibbal, med inslag 

av björk, ek och gran på de torrare partierna. Fält- och 

bottenskiktet har vattentåliga arter som skavfräken, 

bladvass och olika vitmossor.  
 

Generella skötsel- och kvalitetsmål 

Området ska i stort lämnas för fri utveckling. 

Områdets hydrologi ska bevaras.  
 

Åtgärder  

● Fortsatt god tillgång på död ved i olika 

nedbrytningsstadier. 
● Ev. röja gran om den blir för dominerande och 

riskerar att tränga ut andra arter 
● Röja bort invasiva arter, som jättebalsamin, om dessa 

etablerar sig i området. 
 
 
 
 
 
 

Skötselområde 5: Ek- och hasselskog  
 

Omfattar delområde 5 

Total area: 1,3 ha 

 

Beskrivning 

Trädskiktet karakteriseras av grövre vidkroniga ekar, 

varav 2 skyddsvärda (335 cm & 336 cm i omkrets) 

och hasselbestånd, med ett glest buskskikt av främst 

rönn och björk (Fig. 22). Fältskiktet har skuggtålig 

vegetation med arter som skogsfräken och 

ormbunksväxter. Under våren växer här rikligt med 

vitsippa. Bortsett från enstaka fläckar av mossa 

saknas bottenskikt nästan helt. 
  

Generella skötsel- och kvalitetsmål 

Det ska finnas död ved, gamla träd och en kontinuitet 

för de olika trädslagen. Ek och hassel ska gynnas.  
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Fig. 23. Vattendrag i område 4. 

Fig 24. Delområde 7 har flera större 

skräphögar som bör tas bort. 

Åtgärder 

● Grövre, vidkroniga ekar i området ska gynnas, genom frihuggning.  
● Hassel ska gynnas, genom att ta bort konkurrerande träd. Hassel röjs endast bort om den 

riskerar att konkurrera ut grövre ekar.  
● Flora och fauna ska gynnas genom att död ved och stående döda träd i olika 

nedbrytningsstadier ska lämnas kvar, såtillvida dessa inte blockerar stigar och 

gångvägar.  

 

 

Skötselområde 6: Vattendrag  
 

Omfattar vatten i delområde 2 och 4. 
 

Beskrivning 

Ett mindre vattendrag rinner genom område 4 ned 

mot område 3 (Fig. 23), samt en 

dagvattenavrinning som går genom delområde 1. 

Fuktprefererande arter som rutlungmossa gynnas 

av vattnet. 
 

Generella skötsel- och kvalitetsmål 

Upprätthålla områdets hydrologi för att gynna 

arter knutna till fuktiga miljöer. 
 

Åtgärder 

● Hålla rinnande vatten fritt från barriärer 
● Bibehålla vegetation kring vattnet som ger skugga 

till mossor som trivs på de fuktiga stenarna. 
 

 
 

3.4. Rekreation och friluftsliv 

 

Beskrivning 

Grönområdet görs tillgängligt till allmänheten 

genom de olika gångvägar och stigar som går 

genom området. Papperskorgar och sittbänkar finns 

utspridda längs dessa (Tab. 2). En grillplats finns i 

delområde 7. 
 
 

Generella skötsel- och kvalitetsmål 

Ollonstupet ska vara främjande för friluftsliv utan 

att det påverkar områdets naturvärden negativt. 

Rekreationsanläggningar ska vara i bra skick och 

vägar och stigar ska hållas framkomliga. 

Information om området ska finnas tillgängligt för 

besökaren. 
 
 



 
23 

 

Tab.2. Delområden med rekreationsanläggningar. 

Åtgärder 

● Gångvägar och stigar ska hållas fria genom att ta bort stormfällen och annan större ved 

som försvårar framkomlighet. 
● Träd och grenar som bedöms utgöra en risk för besökare ska tas bort, men kan i dessa 

fall placeras ut i området som faunadepåer.  
● Grillplats ska hållas i bra skick. 
● Vissa sittbänkar i området är murkna och gamla. Dessa bör bytas ut. 
● Informationstavlor med beskrivning av Ollonstupet och dess naturvärden bör placeras ut 

vid något av de mer frekvent besökta områdena. 
● Vissa områden är särskilt drabbade av nedskräpning (Fig. 24). Detta skräp bör tas bort. 
● Soptunnor ska finnas tillgängliga i Ollonstupet och bör tömmas regelbundet. 

 

Delområde Area

l (ha) 

Kommentar 

6 9 Nedgången parkbänk som bör bytas ut 

7 2 Grillplats som gränsar till område 6 

9 6 2 nedgångna parkbänkar som bör bytas ut 

 
 

 
 

4. Diskussion 

 

4.1. Naturvärden och skötselåtgärder 

 

Ollonstupets höga naturvärden är till grund av sina många naturvårdsarter, samt miljöer som 

är viktiga för biologisk mångfald. Baserat på de mest intressanta naturvårdsarterna och 

miljöerna de är knutna till diskuteras under detta avsnitt områdets naturvärden med 

tillhörande skötselåtgärder.  
  
Eken 

Ekens betydelse för flora och fauna gör den väldigt viktig för den biologiska mångfalden 

(Rydberg & Aronsson, 2004). Eken har olika mikroklimat som skapas i och genom håligheter, 

solbelyst bark, fuktiga områden på trädet, död ved och grenar i kronan. Många känsliga och 

hotade arter är knutna till dessa livsmiljöer, särskilt äldre exemplar, där den inre veden 

förmultnar till mulm, är gynnande för många insekter. Ekollon och vedlevande insekter lockar 

i sin tur fauna som livnär sig på dessa.  
 

Tillgång på solljus är en viktig faktor för att eken och dess arter ska trivas (Rydberg, 2003). I 

yngre år kan träden stå relativt tätt, men utrymmesbehovet ökar stort ju äldre trädet blir 

(Rytter 2009, Lhotka & Loewenstein 2008). Ekar som får växa i solljus utvecklar en vid 

krona, för att på så vis maximera ljusexponerad bladyta (Holmsåsen 1998, Rydberg & 

Aronsson 2004). Ekar som däremot växer i täta skogar sträcker sig uppåt för att nå mot ljuset, 

något som ger karaktären av långa smala träd med högt ansatta kronor, likt de ekar som fanns 

i delområde 8 (Fig. 25 & 26). Vidkroniga träd i täta skogar kan därför berätta att trädet 

tidigare stått fritt.   
 

Igenväxning av ekar som tidigare stått öppet kan innebära att träden dör, först grenar och 

sedan hela trädet. Att bibehålla solexponering är därför viktigt för att träd och vedlevande 

insekter ska trivas. Detta kan göras genom att öppna upp under och runt träden (Andersson & 
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Fig.25. 

Delområde 8: 

exempel på hur 

begränsad 

solexponering 

påverkat ekens 

tillväxt.  

Fig.26. 

Smala ekar i 

delområde 6 

med högt 

ansatt krona. 

Fig.27. Figur visar hur ljusbrunnar kring 

trädet kan skapas för att öka solexponering 

på stam och kronan (Länsstyrelsen, 2009) 

Löfgren, 2000). Sly, buskar och större träd som skymmer stam, eller tränger in i ekens krona, 

tas då bort. Bärande träd och buskar, som hassel och sälg ska dock få vara kvar i så stor 

utsträckning som möjligt, för att gynna framförallt fåglar och insekter. Så kallade ljusbrunnar 

görs runt trädet vid röjningen. Ett avstånd om ca 5 meter från ekens krona till närmast 

konkurrerande träd brukar då rekommenderas. Har träden stått beskuggade längre tid bör 

frihuggningen ske i omgångar för att inte chocka ekarna, något som i värsta fall kan leda till 

att trädet dör (Rydberg & Aronsson, 2004, Kuris & Ruskule 2006). För ekar som varit 

igenvuxna under längre tid sker då frihuggningen etappvis (Fig. 27), ca 2-3 etapper under en 

period av ca 10 år (Länsstyrelsen Östergötland, 2009). Ju äldre ekar desto större försiktighet 

bör tas vis frihuggningen, då dessa är känsligare för förändringar (Naturvårdsverket, 2013).   
 

En annan viktig åtgärd är att se till att det finns träd som kan ta över de grova ekarnas roll när 

dessa så småningom dör, s.k. rekryteringsträd. Att vårda rekryteringsträd motverkar 

eventuella generationsglapp som annars kan uppstå när det inte finns ersättare om de grova 

ekarna dör (Naturvårdsverket 2013, Naturvårdsverket 2004).     
 

Ollonstupet har många grövre ek-exemplar, särskilt inom delområde 5 (Fig. 28). De flesta av 

dem kan idag mer eller mindre utvecklas fritt men längre fram i tiden kan sly och 

konkurrerande träd hållas efter om de riskerar att tränga ut ekarna. Under fältbesök noterades 

emellertid några ekar som var i behov av frihuggning, många gånger till följd av beskuggande 

sly eller konkurrens av gran (Fig 29 & fig. 30).   
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Fig. 28. Ek som beskuggas av 

rönnsly. Exempel, från delområde 9, 

på träd som kan frihuggas. 

Fig.29. En av de grövre ekar som 

noterats i området. Denna, från område 

5, mäter 335 cm i omkrets och 

betecknas därför som skyddsvärd. 

Fig.30. Ek i delområde 9, där gran 

växer in i krona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hassel 

Förekomsten av hassel är viktig för många arter i Ollonstupet. Den har en betydande roll som 

värdväxt för många mykorrhizasvampar, samt att många svampar gynnas av hasselförnan 

(Naturvårdsverket, 2013). Arter som gynnas i Ollonstupet är bla kantarellmussling, som lever 

på död hassel, samt vätteros, som lever som parasit på hassel (Den virituella floran, 2015, bil. 

2).  
 

På detta är hasseln även viktig för fågellivet. Den rödlistade nötkråkan som setts i området är 

särskilt knuten till hasseln på grund av sin födopreferens för dess nötter. 
 

Hasseln är mer skuggtålig än eken, men fortfarande känslig om den beskuggas allt för 

mycket, varför den ibland kan behöva frihuggas för att gynna grövre exemplar (Kuris & 

Ruskule 2006, Rytter & Madsen 2009). Det kan vara viktigt att tänka på när man frihugger 

kring ekar, att låta hassel och andra bärande träd och buskar stå kvar så länge de inte hotar 

eken. 
 

Död ved och döda stående träd 

Döda stående och liggande träd är viktiga miljöer för flora och fauna och har stor betydelse 

för den biologiska mångfalden (Samuelsson m.fl. 1994, Samuelsson, Ingelög 1996, Ohlson 

m.fl. 1997, McComb & Lindenmayer 1999, Jonsson & Kruys 2001). Olika trädslag har 

skillnader i kemi och struktur i veden, arter har anpassat sig till dessa skillnader och har därför 

olika preferenser. Dock uppträder drygt 60 % av vedlevande arter endast på lövträd, 25 % 

enbart på barrträd och 10 % på både löv och barrträd. Det är därför viktigt att tänka över vilka 

arter som ska gynnas av den döda veden. Arter har också olika preferenser gällande grovleken 
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Fig.31. Stående dött träd i delområde 

8. 

Fig.33. svavelticka som växer på 

gammal ekstubbe. Noterad i delområde 

8. En av de arter som gynnas av 

gammal, död ved. 

Fig.32. Död ved i delområde 8. 

av veden (Dahlberg & Stokland, 2004). Studier har visat att grov ved har större artrikedom 

och särskilt gynnar förekomst av rödlistade och ovanliga arter (Grove, 2002). 
  
För många arter av mossor, lavar, svampar, insekter och fåglar är den döda veden en viktig 

förutsättning för överlevnad. Ollonstupet har redan idag en god förekomst av död ved och 

stående döda träd (Fig. 31 & Fig. 32). Dessa agerar som så kallade faunadepåer, dvs. mat och 

husrum för vedlevande organismer. Vednedbrytande tickor, exempelvis svavelticka, är några 

av de organismer som gynnas av den döda, äldre veden (Fig. 33).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fågelliv 

Ollonstupet har ett rikt fågelliv, med arter som nötkråka och stenknäck. En föreslagen åtgärd 

för att gynna fågellivet är att öka förekomsten av bärande träd. Den nedlagda skidbacken i 

delområde 8 är idag helt igenvuxen. Att röja sly här och plantera exempelvis sötkörsbär skulle 

kunna locka många fåglar och samtidigt göra området mer attraktivt för människan, som vill 

titta på de praktfulla träden under blomningen, eller för att skåda fåglar.   
 

Mossor 

Tidigare inventeringar och egna noteringar i fält kunde konstatera förekomst av många 

intressanta kryptogamer (Bil. 2), exempelvis den tidigare rödlistade skuggmossan (Fig. 34), 

idag livskraftig, men ändock en signalart och ovanlig för kommunen. Skuggmossan är en art 

som trivs i skuggiga, fuktiga skogar och granskogsklädda branter och raviner (Hallingbäck 

1984, Ratcliffe 1977). Här finns även andra signalarter som stor revmossa och vågig 

sidenmossa, båda arter som växer i fuktiga skuggiga miljöer, gärna i branter. Rutlungmossa 

som noterats i området gynnas troligen av de rörliga vatten som finns i delområde 4 (Fig. 35). 

Ollonstupet har således partier med god levnadsmiljö för signalarter som indikerar höga 

naturvärden. På grund av mossornas känslighet för solljus bör inte allt för mycket gran röjas 

undan. Under många naturvårdsinsatser tas gran gärna bort, på grund av sin förmåga att 

konkurrera ut andra arter, då de försvårar möjlighet för skuggkänsliga arter att växa. I detta 

fall är det emellertid av god sak att låta partier av gran stå kvar, särskilt i branterna, där 

mossorna trivs bra. 
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Fig.35. Vattendrag som löper genom 

delområde 4. Många arter trivs på de fuktiga 

stenarna. 

Fig.34. Skuggmossa, noterad i 

delområde 4, växer här i skuggig brant 

på en gammal stubbe. 

Fig. 37. Täcke av jättebalsamin i 

delområde 1. 

 

                         
 
 

 
 

4.2. Hot mot Ollonstupet 

 

Att värna och vårda naturvärden i tätortsnära miljöer handlar till stor del om att minska den 

påverkan som närhet till bebyggelse och mänskliga aktiviteter har. Grönområden i städerna 

kommer ofta i konflikt med andra intressen, då natur många gånger vägs mot säkerhet och 

trivsel för människan. Ett förekommande exempel hos parkförvaltningen är att träd och annan 

vegetation som bedöms utgöra en säkerhetsrisk, försvårar framkomlighet, eller som bedöms 

förstöra det estetiska intrycket, tas ned.   
 

Invasiva arter  

Ett annat problem är att närheten till villaträdgårdar kan 

höja risken för invasiva arters spridning. Förrymda 

trädgårdsväxter kan tränga in i grönområden och tränga ut 

mindre konkurrenskraftiga arter. En invasiv art som 

påträffats i Ollonstupet är växten jättebalsamin (Fig. 37). 

Jättebalsamin bildar täta bestånd som försvårar möjlighet 

för andra arter att växa (Martinsson 2003, Larsson & 

Martinsson 1998). Att röja bort arter som dessa är därför 

viktigt för att bibehålla Ollonstupets naturvärden.  
 

Stadens tillväxt 

Att Borås som så många andra städer växer, innebär en 

förtätning och expansion av staden, något som riskerar att 

grönstråk och grönområden naggas i kanten, eller tvingas 

ge vika för exploatering (Godefroid & Koedam, 2003). 

Färre och mindre grönytor kan öka besökstrycket på 

kvarstående natur, försvåra arters spridningsförmåga och 
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Fig.38. Exempel på skadegörelse. 

Grafitti på en björk i delområde 7.  

minska dess motståndskraft gentemot föroreningar och buller, vilket har en negativ effekt på 

naturvärden, samt rekreationsvärden. Hot som dessa bör sättas i relation till att Borås stad har 

en ambition om att tredubbla antalet invånare i stadskärnan år 2012-2025 (Borås stad, 2012). 

Att fortsatt inkludera naturen i samhällsplaneringen är därför viktigt för att den ska följa med i 

utvecklingen av staden. Att ge skydd enligt miljöbalken (1998:1252) är ett sätt att till fullo 

säkra grönområden och ge juridiskt skydd. Att trygga Ollonstupet på detta sätt kan vara en 

tanke inför framtiden i och med att det är ett viktigt naturområde som möter ett ökat 

exploateringstryck. 
 

Ollonstupet omfattas idag inte av något juridiskt skydd på det sätt som exempelvis ett 

naturreservat eller natura 2000-område har. Trots detta är det föga troligt att någon skulle få 

tillåtelse att exploatera i området (Jenny Pleym, Borås kommun). Ollonstupet ingår i Borås 

översiktplan och grönområdesplan, där det klassas som viktigt och värdefullt, detta väger 

tungt i planprocesser, trots avsaknad av juridiskt skydd. Dessutom har det lokala 

engagemanget stor inverkan på markanvändning, då exploatering av området troligtvis skulle 

leda till stora protester.  
 

Även om området är tryggt från exploatering finns dock andra 

hot som kommer att stärkas i takt med att Borås växer. Något 

som troligtvis ökar med antalet besökare är problem med 

nedskräpning och skadegörelse (Fig. 38). Idag finns enstaka 

skräp i området som bör plockas bort, men det stora bekymret 

är att sopsäckar, metallskrot och annat avfall har dumpats i 

kantzonen mot Coops parkering. En åtgärd mot detta är 

givetvis att placera ut mer sopkorgar och att regelbundet ta bort 

det större skräpet, men ett viktigt verktyg är också god 

informationsspridning. Att sprida kunskap om vikten av att 

bevara naturen och dess värden kan göra att besökare och 

närboende värnar om den bättre. Exempel på hur detta kan 

uppnås är genom att placera ut skyltar i området med 

beskrivning av naturen, eller att hålla guidade turer etc. Att 

bygga upp intresse och kunskap för natur hos de som dagligen 

vistas i den kan minska nedskräpning och skadegörelse på 

området i fråga, men också förbättra hur människor tänker och 

handlar kring miljö och natur rent allmänt.  
 

 

Slutkommentar 

 

Av den bedömning som gjorts av Ollonstupet kan således följade konstateras: Ollonstupet har 

naturvärden i form av naturvårdsarter samt miljöer som är betydande för biologisk mångfald och 

därmed viktiga att skydda. Dessa naturvårdsarter innefattar olika regionalt intressanta arter, rödlistade 

arter och signalarter. Miljöer viktiga för biologisk mångfald och som knyter många arter till sig 

innefattar bland annat hassellundar och grövre ekar. Dessa naturvärden kan gynnas och bevaras på 

olika vis genom praktiska åtgärder, som att öppna upp runt grövre lövträd, hålla god förekomst av död 

ved, gynna mossor genom att ha kvar skuggiga, fuktiga miljöer, samt att spara och/eller plantera 

bärande träd för att gynna faunan. En del i skötseln handlar också om att säkra Ollonstupet från hot 

som kan ha en negativ inverkan på naturen; dvs. genom att hålla rent, bekämpa invasiva arter, stärka 

det lokala engagemanget, samt att fortsatt införliva Ollonstupet i stadsplaneringen, för att på så vis 

säkra området från exploatering.  
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6. Bilagor 

 
 

Bilaga 1. Artlista 

 

Lista över de arter som noterats under egna fältbesök, tidigare inventeringar, samt rapporteringar från 

artportalen. Senaste observation listas. 

 

Kategori* 

 

Artnamn Vetenskapligt 

namn  

Slutdatum Observatörer 

 

  

Kärlväxter     

 Akleja Aquilegia vulgaris 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Alm Ulmus glabra 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Apel Malus domestica 1995-05-14 Kjell Eriksson  

VU  Ask Fraxinus excelsior 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Asp Populus tremula 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Bergdunört Epilobium montanum 2013-05-29 Kjell Eriksson 

 Bergslok Melica nutans 2013-05-29 Kjell Eriksson 

 Bergsyra Rumex acetosella 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Betesdaggkåpa Alchemilla monticola 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Bindvide Salix aurita 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Blekstarr Carex pallescens 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Blodrot Potentilla erecta 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Blomsterlupin Lupinus polyphyllus 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Blåbär Vaccinium myrtillus 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

§, s Blåsippa Hepatica nobilis 1997 Jonas Stenström 

 Bläckmaskros Taraxacum maculatum 2014-05-16 Kjell Eriksson 

 Brakved Frangula alnus 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Bredkaveldun Typha latifolia 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Brudborste Cirsium heterophyllum 1992-09-29 Reinhold Ivarsson  

 Brunört Prunella vulgaris 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Brännässla Urtica dioica 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Bunkestarr Carex elata 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Daggkåpa Alcemilla vulgaris 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Doftschersmin Philadelphus coronarius 1992-09-29 Reinhold 

IvarssonFlora 

Västergötland 

 Druvfläder Sambucus racemosa 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Dyveronika Veronica scutellata 1978-07-01 Flora 

Västergötland 

 Ekbräken Gymnocarpium dryopteris 2013-05-29 Kjell Eriksson 
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 Ekorrbär Maianthemum bifolium 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 En Juniperus communis 1989-06-23 Kjell Eriksson  

 Fackelblomster Lythrum salicaria 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Femfingerört Potentilla argentea L.  2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Flockfibbla Hieracium umbellatum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Flädervänderot Valeriana sambucifolia 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Foderlosta Bromopsis inermis 2013-07-01 Kjell Eriksson 

 Fyrkantig 

johannesört 

Hypericum maculatum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Gaffelbräken Asplenium septentrionale 1988-05-15 Flora 

Västergötland 

 Glansdaggkåpa Alchemilla micans 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Glasbjörk Betula pubescens 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Glatt daggkåpa Alchemilla glabra 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Gles igelknopp Sparganium emersum 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Gran Picea abies 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Groblad Plantago major 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Gråbo Artemisia vulgaris 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Gråvide Salix cinerea 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Grässtjärnblomma Stellaria graminea 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Gul näckros Nuphar lutea 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Gullris Solidago virgaurea 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Gulvial Lathyrus pratensis 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Gårdsskräppa Rumex longifolius 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Gåsört Argentina anserina 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Gäddnate Potamogeton natans 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Gökblomster Lychnis flos-cuculi 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Gökärt Lathyrus linifolius 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Hagfibbla Hieracium triviale 2013-07-03 Kjell Eriksson 

 Hagfibblor Hieracium sect. Vulgata 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Hallon Rubus idaeus 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Harstarr Carex leporina 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Harsyra Oxalis acetosella 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Hassel Corylus avellana 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Hirsstarr Carex panicea 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Hultbräken Phegopteris connectilis 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Humleblomster Geum rivale 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Hundkäx Anthriscus sylvestris 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Hundstarr Carex nigra 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Hundäxing Dactylis glomerata 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Hägg Prunus padus 1991-06-12 Kjell Eriksson  

 Hässlebrodd Milium effusum 1991-07-03 Kjell Eriksson  
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 Hästhov Tussilago farfara 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Hönsarv Cerastium fontanum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Höstgullris Solidago gigantea 2014-09-18 Ulla Eriksson, 

Kjell Eriksson 

  Idegran Taxus baccata 2012-12-27 Michael Johansson 

 Jolster Salix pentandra 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Jordreva Glechoma hederacea 1995-05-14 Kjell Eriksson  

EN Kalvnos Misopates orontium 2014-09-22 Ulla Eriksson, 

Kjell Eriksson 

 Kanadensiskt gullris Solidago canadensis 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Kirskål Aegopodium podagraria 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Klibbal Alnus glutinosa 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

s  Kransrams Polygonatum verticillatum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Kruståtel Avenella flexuosa 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Kråkklöver Comarum palustre 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Kummin Carum carvi 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Käringtand Lotus corniculatus 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Kärleksört Hylotelephium telephium 1995-05-14 Kjell Eriksson  

s Kärrfibbla Crepis paludosa 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Kärrsilja Peucedanum palustre 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Kärrtistel Cirsium palustre 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Kärrviol Viola palustris 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Lentåtel Holcus mollis 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Liljekonvalj Convallaria majalis 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Lingon Vaccinium vitis-idaea 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Ljung Calluna vulgaris 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Lundgröe Poa nemoralis 1995-05-14 Kjell Eriksson  

 Lundstarr Carex montana 1991-06-12 Kjell Eriksson  

 Långnate Potamogeton praelongus 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Löktrav Alliaria petiolata 2013-05-29 Kjell Eriksson 

 Lövmaskros Taraxacum hamatiforme 2014-05-03 Kjell Eriksson 

 Majbräken Athyrium filix-femina 2013-05-29 Kjell Eriksson 

 Majveronika Veronica serpyllifolia 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Midsommarblomste

r 

Geranium sylvaticum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Mjölke Chamaenerion angustifolium 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Murgrönsveronika Veronica hederifolia 1995-05-14 Kjell Eriksson  

 Nejlikrot Geum urbanum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Nordbräken Dryopteris expansa 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Nysört Achillea ptarmica 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Odon Vaccinium uliginosum 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Taraxacum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 
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 Olvon Viburnum opulus 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

s Ormbär Paris quadrifolia 2013-05-29 Kjell Eriksson 

 Oxel Sorbus intermedia 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Paddmaskros Taraxacum oblongatum 2014-05-03 Kjell Eriksson 

 Pillerstarr Carex pilulifera 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Piprör Calamagrostis arundinacea 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Renfana Tanacetum vulgare 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Revlummer Lycopodium annotinum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Revsmörblomma Ranunculus repens 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Rödklöver Trifolium pratense 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Rödsvingel Festuca rubra 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Röllika Achillea millefolium 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Rönn Sorbus aucuparia 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Sellands maskros Taraxacum sellandii 2014-05-03 Kjell Eriksson 

 Silvergran Abies alba 2012-12-27 Michael Johansson 

 Sjöfräken Equisetum fluviatile 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Skatnäva Erodium cicutarium 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Skavfräken Equisetum hyemale 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Skogsbjörnbär Rubus nessensis 1991-07-03 Kjell Eriksson 

 Skogsbräken Dryopteris carthusiana 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Skogsek Quercus robur 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Skogsfräken Equisetum sylvaticum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Skogsklöver Trifolium medium 1991-07-03 Kjell Eriksson 

 Skogskovall Melampyrum sylvaticum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Skogslind Tilia cordata 1992-09-29 Reinhold Ivarsson 

 Skogslönn Acer platanoides 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Skogsstjärna Lysimachia europaea 1991-07-03 Sofia Törnqvist 

 Skogsviol Viola riviniana 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Slidstarr Carex vaginata 1991-06-12 Kjell Eriksson  

 Slåtterblomma Parnassia palustris 1978-07-01 Flora 

Västergötland 

 Smultron Fragaria vesca 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Snöbär Symphoricarpos albus 1992-09-29 Reinhold Ivarsson 

 Snödroppe Galanthus nivalis 2014-03-13 Kjell Eriksson 

 Stenbär Rubus saxatilis 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Stensöta Polypodium vulgare 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Stinknäva Geranium robertianum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Stjärndaggkåpa Alchemilla acutiloba 1991-06-12 Kjell Eriksson  

 Strandklo Lycopus europaeus 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Strandlysing Lysimachia vulgaris 1994-09-03 Kjell Eriksson  

s Strutbräken Matteuccia struthiopteris 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Strätta Angelica sylvestris 1994-09-03 Kjell Eriksson  
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 Styvfibblor Hieracium sect. Tridentata 1989-06-23 Kjell Eriksson  

 Sumpfräne Rorippa palustris 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Sumpmåra Galium uliginosum 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Svalting Alisma plantago-aquatica 1994-09-03 Kjell Eriksson  

s Svart trolldruva Actaea spicata 1991-06-12 Kjell Eriksson  

 Svinrot Scorzonera humilis 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Sydvårbrodd Anthoxanthum odoratum 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Sälg Salix caprea 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Säv Schoenoplectus lacustris 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Sötkörsbär Prunus avium 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Tall Pinus sylvestris 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

s  Tandrot Cardamine bulbifera 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Teveronika Veronica chamaedrys 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

s Trolldruva Actaea spicata 1997 Jonas Stenström 

 Trådtåg Juncus filiformis 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Trådveronika Veronica filiformis 2014-04-14 Kjell Eriksson 

 Trädgårdsvinbär Ribes rubrum 1995-05-14 Kjell Eriksson  

 Träjon Dryopteris filix-mas 2013-05-29 Kjell Eriksson 

 Tuvtåtel Deschampsia cespitosa 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Tysklönn Acer pseudoplatanus 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Valldaggkåpa Alchemilla subglobosa 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Vallmaskros Taraxacum retroflexum 2014-05-03 Kjell Eriksson 

 Vanlig 

balsampoppel 

Populus balsamifera 

'Hortensis' 

1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Vanlig hägg Prunus padus subsp. padus 2013-05-29 Kjell Eriksson 

 Vanlig myrtåg Juncus alpinoarticulatus 

subsp. rariflorus 

1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Vanlig smörblomma Ranunculus acris subsp. 

acris 

2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Vanlig 

storigelknopp 

Sparganium erectum subsp. 

microcarpum 

1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Vanlig stormåra Galium mollugo subsp. 

erectum 

1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Vanlig timotej Phleum pratense subsp. 

pratense 

1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Vanligt 

humleblomster 

Geum rivale var. rivale 2013-05-29 Kjell Eriksson 

 Vanligt krypvide Salix repens var. repens 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Vanligt ängsgröe Poa pratensis subsp. 

pratensis 

1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Vargfibbla Hieracium canipes 2013-07-03 Kjell Eriksson 

 Vargmaskros Taraxacum praeradians 2013-05-29 Kjell Eriksson 
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 Vass Phragmites australis 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Vattenpest Elodea canadensis 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Veketåg Juncus effusus 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Videkornell Cornus sericea 2014-09-18 Kjell Eriksson 

 Vispstarr Carex digitata 1997 Jonas Stenström 

 Vitgröe Poa annua 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Vitklöver Trifolium repens 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Vitsippa Anemone nemorosa 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Vårfryle Luzula pilosa 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Vårkrokus Crocus vernus 2014-03-13 Kjell Eriksson 

 Vårtbjörk Betula pendula 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Vänderot Valeriana officinalis 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

s Vätteros Lathraea squamaria 2015-05-09 Sofia Törnqvist 

 Åkertistel Cirsium arvense 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Äkta johannesört Hypericum perforatum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Älggräs Filipendula ulmaria 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Ängsdaggkåpa Alchemilla subcrenata 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Ängsfryle Luzula multiflora 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Ängsfräken Equisetum pratense 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Ängskovall Melampyrum pratense 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Ängsruta Thalictrum flavum 1994-09-03 Kjell Eriksson  

 Ängssvingel Schedonorus pratensis 1989-06-23 Kjell Eriksson  

 Ängssyra Rumex acetosa 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Ängsvädd Succisa pratensis 1991-07-03 Kjell Eriksson  

 Ängsvädd Succisa pratensis 1991-06-12 Kjell Eriksson  

 Ärenpris Veronica officinalis 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 Örnbräken Pteridium aquilinum 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 

Mossor 

    

 Fetbålmossa Aneura pinguis 2015-05-11 Michael Johansson 

 Fickpellia Pellia epiphylla 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Fyrtandsmossa Tetraphis pellucida 2014-03-04 Kjell Eriksson 

  

 

Hjälmflikmossa Frullania dilatata 2015-05-11 Michael Johansson 

 Husmossa Hylocomium splendens 2014-03-04 Kjell Eriksson 

  Häggrost  Pucciniastrum areolatum 2015-05-11 Michael Johansson 

 Klippskapania Scapania nemorea 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Kvastmossa Dicranum scoparium 2014-03-04 Kjell Eriksson 
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s Långflikmossa Nowellia curvifolium 2015-05-11 Michael Johansson 

 Mussvansmossa  Isothecium myosuroides 2015-05-11 Michael Johansson 

  Palmmossa  Climacium dendroides 2015-05-11 Michael Johansson 

 Plattsvepemossa Radula complanata 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Praktbräkenmossa Plagiochila asplenioides 

subsp. asplenioides 

2014-03-04 Kjell Eriksson 

s Rutlungmossa Conocephalum conicum 1997 Jonas Stenström 

s, REG Skuggmossa Dicranodontium denudatum 2015-05-11 Sofia Törnqvist, 

Michael Johansson 

 Skuggstjärnmossa  Mnium hornum  

 

2015-05-11 Michael Johansson 

s Stor revmossa Bazzania trilobata 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Vedblekmossa Lophocolea heterophylla 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Vågig praktmossa Plagiomnium undulatum 2014-03-04 Kjell Eriksson 

s Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum 2015-05-11 Michael Johansson 

s Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 

Lavar 

    

 Bitterlav Pertusaria amara 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Gällav Pseudevernia furfuracea 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Näverlav Platismatia glauca 2014-03-04 Kjell Eriksson 

  Skriftlav Graphis scripta 2014-03-03 Kjell Eriksson 

 

Svampar 

    

     

 Alticka Inonotus radiatus 2015-03-06 Kjell Eriksson 

 Aspticka Phellinus tremulae 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Björkdyna Annulohypoxylon multiforme 2013-02-14 Michael Johansson 

 Blödskinn Stereum sanguinolentum 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Borstticka Trametes hirsuta 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Broskkrös Exidia cartilaginea 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Brunskinn Stereum gausapatum 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Dallergröppa Phlebia tremellosa 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson 

 Dofttrattskivling Clitocybe fragrans 2006-10-12 Ingemar Johansson 
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 Ekbrosking Gymnopus quercophilus 2012-09-13 Ingemar Johansson 

 Ekkrös Exidia truncata 2014-03-07 Kjell Eriksson 

 Epålettsvamp Panellus stipticus 2006-10-12 Ingemar Johansson 

 Fjällig tofsskivling Pholiota squarrosa 2014-09-29 Kjell Eriksson 

 Fnöskticka Fomes fomentarius 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Frätskinn Vuilleminia comedens 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Grönmussling Sarcomyxa serotina 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Heterobasidion 

parviporum 

Heterobasidion parviporum 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Kantarell Cantharellus cibarius 2007-06-26 Ingemar Johansson 

s Kantarellmussling Plicaturopsis crispa 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Kantöra Pseudochaete tabacina 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Klibbticka Fomitopsis pinicola 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Klyvporing Hyphodontia paradoxa 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Knölticka Antrodia serialis 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Kolvsvamp Epichloë typhina 2007-06-26 Ingemar Johansson 

 Korkmussling Daedalea quercina 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Luktticka Osmoporus odoratus 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Pappersgröppa Byssomerulius corium 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Piggplätt Basidioradulum radula 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Raggskinn Stereum hirsutum 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Rostöra Hymenochaete rubiginosa 1996-02-10 Kjell Eriksson, 

Rolf-Göran 

Carlsson 

 Rotticka Heterobasidion annosum 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson 

 Rödgrå grynskivling Cystoderma carcharias 2006-10-12 Ingemar Johansson 

 Silverhätta Mycena polygramma 2006-10-12 Ingemar Johansson 
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 Slingerticka Cerrena unicolor 2006-12-31 Ingemar Johansson 

 Sprängticka Inonotus obliquus 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

NT, s, REG Stor aspticka Phellinus populicola 1996-02-10 Rolf-Göran 

CarlssonKjell 

Eriksson 

 Strävticka Antrodiella serpula 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Stubbhorn Xylaria hypoxylon 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Stubbrostnavling Xeromphalina campanella 2014-03-04 Kjell Eriksson 

 Styvskinn Stereum rugosum 2015-03-06 Kjell Eriksson 

 Svavelticka Laetiporus sulphureus 2007-06-26 Ingemar Johansson 

 Tegelticka Daedaleopsis confragosa 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Trådhorn Xylaria filiformis 2006-10-12 Ingemar Johansson 

 Tätskinn Peniophora incarnata 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 Violticka Trichaptum abietinum 1996-02-10 Kjell Eriksson, 

Rolf-Göran 

Carlsson 

 Vårtkrös Exidia glandulosa 2006-12-23 Ingemar Johansson 

 Västlig rostticka Phellinus ferreus 1996-02-10 Rolf-Göran 

Carlsson, Kjell 

Eriksson 

 

Ryggradslösa 

djur 

    

 Aurorafjäril Anthocharis cardamines 2014-05-03 Kjell Eriksson 

 

Fåglar 

    

 Björktrast Turdus pilaris 2007-01-19 Lennart 

Torstensson 

 Fiskgjuse Pandion haliaetus 2009-07-28 Magnus Lundström 

 Gråhäger Ardea cinerea 2010-08-30 Johan HP 

Johansson 

 Gräsand Anas platyrhynchos 2013-04-20 Bengt Sjöberg 

 Kanadagås Branta canadensis 2010-11-11 Åke Anderson 

 Knipa Bucephala clangula 2010-11-11 Åke Anderson 

 Ladusvala Hirundo rustica 2007-05-10 Johan HP 

Johansson 

NT, REG Nötkråka Nucifraga caryocatactes 2003 Jenny Pleym 

 Ormvråk Buteo buteo 2010-03-08 Niklas Tellbe 
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 Rörhöna Gallinula chloropus 2015-03-24 Åke Anderson 

 Skata Pica pica 2015-02-23 Markku Kemppi 

Yngve Meijer, Leif 

Ekblom 

 Stenknäck Coccothraustes 

coccothraustes 

2013-04-30 Niklas Tellbe 

 Storskarv Phalacrocorax carbo 2010-11-11 Åke Anderson 

 Storskrake Mergus merganser 2013-04-16 Lennart 

Torstensson 

 Talgoxe Parus major 2007-01-05 Johan HP 

Johansson 

 Trana Grus grus 2015-03-24 Åke Anderson 

 Trädkrypare Certhia familiaris 2007-05-10 Johan HP 

Johansson 

 Vigg Aythya fuligula 2008-02-01 Sven-Olof 

Johannesson 

 

Däggdjur 

    

  Fälthare Lepus europaeus 2014-03-30 Ulla Eriksson Kjell 

Eriksson 

 Rådjur Capreolus capreolus 2015-07-10 Sofia Törnqvist 

 

* arter klassade enligt ArtDatabankens nationella rödlista 2015, nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad 

(EN), akut hotad (CR) och nationellt utdöd (RE) och signalarter (s) enligt Skogsstyrelsens lista, uppdaterad 

2013. Fridlysa arter markeras med (§). Regionalt intressanta arter markeras med REG. 
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Bilaga 2. Artlista med särskilt intressanta arter i Ollonstupet  

 

Kategori(*)  Artnamn  Vetenskapligt namn  Skötselområde 

 

Kärlväxter 

   

VU Ask Fraxinus excelsior ospec 

s, § Blåsippa Hepatica nobilis ospec 

EN Kalvnos Misopates orontium 4 

s Kärrfibbla Crepis paludosa 2, 3, 5, 6 

s Kransrams Polygonatum verticillatum Ospec 

s Ormbär Paris quadrifolia 2, 3, 5 

s Strutbräken Matteuccia struthiopteris 5 

s Svart trolldruva Actaea spicata 4 

s Tandrot Cardamine bulbifera 2 

s Vätteros Lathraea squamaria 3, 4, 10 

 

Mossor 

 

 

  

s Långflikmossa  Nowellia curvifolium 4 

s Rutlungmossa Conocephalum conicum ospec. 

s, REG Skuggmossa Dicranodontium 

denudatum 

4 

s Stor revmossa Bazzania trilobata 4 

s Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum 4, 9 

s Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 4 

 

Svampar 

 

 

  

s Kantarellmussling Plicaturopsis crispa 4 

s, NT, REG Stor aspticka Phellinus populicola 3 

 

Fåglar 

 

 

  

NT, REG Nötkråka Nucifraga caryocatactes ospec. 

 

* arter klassade enligt ArtDatabankens nationella rödlista 2015, nära hotad (NT), sårbar (VU), starkt hotad 

(EN), akut hotad (CR) och nationellt utdöd (RE) och signalarter (s) enligt Skogsstyrelsens lista, uppdaterad 

2013. Fridlysa arter markeras med (§). Arter som berörs av Artskyddsförordningen markeras med (AF). 

Regionalt intressanta arter markeras med REG. 
 

För arter där skötselområde ej är angivet förekommer arten på ospecificerad lokal i området. 
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Bilaga 3 

 

Utdrag från Borås grönområdesplan. Klassning av grönområden (Borås kommun, 2014).  
 

Klass I Borås Stads mest värdefulla grönområden. Dessa områden är oersättliga och 

har mycket stort värde för hela kommunen. 

Klass II Mycket viktiga grönområden som är oersättliga på lokal nivå.  

Klass III Områden som är viktiga för grönstrukturen.  

Klass IV Områden med visst naturvärde. 
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