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1. SAMMANFATTNING
Golfbanans förutsättningar för att bära höga naturvärden eller gynna biologisk mångfald är
inte speciellt flitigt undersökt. Man har främst gjort studier på förekomst av fåglar och
insekter där golfbanan visats gynna diversiteten jämfört med intilliggande åkermark, men man
har sällan undersökt golfbanornas förutsättningar att förvalta miljöer med höga naturvärden
inom ramen för sin verksamhet. I detta arbete har vi genom att undersöka tre västsvenska
golfbanor med avseende på terrestra småbiotoper och vattenmiljöer funnit stöd för att dessa
golfbanor har goda förutsättningar för att bära och förvalta höga naturvärden. Resultaten visar
på en mosaik av terrestra småbiotoper där ett flertal innehåller grov död ved, bärande buskar
och andra viktiga nyckelelement. Dessa småbiotoper bedöms ha goda förutsättningar för att
bära eller utveckla höga naturvärden. Vidare har undersökning i dammarna visat på hög
bottenfaunadiversitet och förekomst av större vattensalamander (Triturus cristatus) samt
andra groddjur. I flera av dammarna har den idag akut hotade ålen (Anguilla anguilla)
observerats.
Under arbetets gång har vikten av att skilja på olika typer av naturvärden tydligt visat sig.
Främst handlar det om att vid planering av skötselåtgärder skilja på två typer av naturvärden.
Dels sådana som finns ”trots” golfbanans närvaro (t ex en bäckravin), av oss kallade in spite
of – värden och dels sådana naturvärden som åstadkoms och gynnas av att golfbanan finns
(t ex dammar) vad vi här kallar because of – värden. Genom att skilja på dessa två olika typer
av naturvärden kan man lättare undvika missriktade skötselåtgärder.
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2. ABSTRACT
The golf course potential to hold high biodiversity is not very well studied. A few works have
reported increased species richness among birds and insects compared to a nearby farmland.
However, there are very few studies on the golf course potential to maintain local biodiversity
within its sphere of activity. In this thesis we have therefore examined key elements in
terrestrial habitats and macro invertebrate diversity in ponds on three golf courses located in
western Sweden. The results have drawn more evidence to our theory that golf courses have
the potential to maintain and contribute to local biodiversity. The examined golf courses show
a mosaic habitat structure containing valuable key elements. These habitats are likely to
sustain or develop high biodiversity. Moreover have investigations of the ponds shown high
diversity in macro invertebrates and presence of species like the amphibian Triturus cristatus
and the endangered European eel (Anguilla anguilla).
During this study we learned that it’s important to separate different kinds of nature values.
To facilitate the planning of management issues it could be helpful to separate the values into
those that would exist even without the golf course, what we like to call in spite of values, and
those that are due to the course, because of values. By separating these values one could avoid
misdirected conservation actions.
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4. INLEDNING
Förändrad markanvändning och exploatering leder till habitatförstörelse och förlust av hela
ekosystem. Miljöer som varit relativt utbredda under lång tid reduceras nu i så snabb takt att
konsekvenserna för den biologiska diversiteten ofta är förödande. Mot denna bakgrund är det
ur naturvårdssynpunkt intressant att försöka finna rester av värdebärande naturtyper för att
säkra hänsyn om och rätt skötsel av dem. Samtidigt är det av stor vikt att finna miljöer där den
moderna markanvändningen kan samverka med naturvårdens intressen och där man genom
rätt skötsel och kunskap kan utnyttja dessa områden, så att de kan bidra till att bibehålla och
utveckla den lokala biologiska diversiteten. Golfbanor kan vara en sådan miljö.
Detta 20- poängs examensarbete som är ett samarbete mellan två studenter vid institutionerna
för ekologisk zoologi och ekologisk botanik vid Göteborgs universitet bygger på
undersökningen av tre golfbanor i västra Sverige. Arbetet, som utfördes sommaren/hösten
2005 under handledning av Jan Stenson och Thomas Appelqvist, syftar till att kartlägga
banornas förutsättningar att upprätthålla och förmera biologisk mångfald. I undersökningen
lades fokus på bottenfauna i golfbanornas dammar samt på identifiering av naturvärdesbärande terrestra miljöer. Den sammantagna bedömningen av dammarna bygger i huvudsak
på bottenfaunaindex (diversitet- och renvattenindex) men även på en nattinventering av
groddjur samt en kvalitativ undersökning av vattenvegetationen. Den terrestra biotopidentifieringen grundar sig på litteraturstudier kring naturvärdesbärande biotoper troliga att
återfinna på golfbanor. I arbetet lämnar vi också förslag på skötselåtgärder vilka bedöms
gynna biologisk mångfald i både dammar och terrestra småbiotoper.

4.1 Syfte
Syftet med detta arbete är att undersöka golfbanors potential som bärare av höga naturvärden
samt deras möjligheter att förvalta och gynna hög biologisk diversitet.

4.2 Avgränsningar
Undersökningen är begränsad till tre golfbanor belägna i Västra Götalandslän. I de terrestra
småbiotoperna har ingen artinventering skett utan bedömningen baseras på identifiering av
nyckelelement och strukturer. Av de förekommande vattenmiljöerna har enbart dammar
inventerats. Vattendrag som åar och skogsbäckar har lämnats.

5. BAKGRUND
Naturvård förknippas många gånger med att skydda och värna biologisk mångfald. Flera av
de 15 miljömål som den svenska regeringen antog 1999 syftar till detta. Det aktiva arbetet
med miljömålen hos myndigheterna innebär också ökade krav på privata intressen. Inom
golfsporten har man en längre tid arbetat med miljöfrågor där biologisk mångfald ingår som
en viktig del. Golfbanan påminner ju i mångt och mycket om ett äldre odlingslandskap, ett
landskap där en mängd småbiotoper gav en mosaikartad struktur mycket gynnsam för den
biologiska mångfalden. För att sätta in läsaren i några av de faktorer som påverkar och
påverkat biologisk diversitet följer nedan en sammanfattning av golfsportens inverkan,
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biotiska faktorer i dammar, den öppna markens betydelse samt några naturvärdesbärande
nyckelstrukturer.

5.1 Golf – en stor sport
Golf är en mycket arealkrävande sport. Bara i Sverige finns idag runt fyrahundra golfbanor
som tillsammans upptar en yta av ca 22,000 ha. Detta gör oss till ett av det golfbanetätaste
länderna i Europa (Andersson J., Tidåker P., Moberg F., Johansson M. 2000). Det finns ca
25,000 golfbanor världen över och det sker en kraftig expansion av sporten, framförallt i USA
där det byggs runt 350 nya banor per år (Balogh and Walker 1992). I Japan, Kina, Taiwan och
flera andra asiatiska länder sker en liknande utveckling (Terman 1997). En 18-håls bana tar i
medel upp ca 54 ha land varav 60 – 70 procent utgörs av naturpartier vid sidan av spelytorna
(Terman 1997). Det är således relativt stora ytor som golfsporten förfogar över. Därtill ska
nämnas att den totala fastighetsarealen kan vara betydligt större och innehålla en mycket
variationsrik natur. I många fall finns inga exploateringsintressen för dessa omgivningar
vilket ökar möjligheten för riktade naturvårdsinsatser.

5.2 Tidigare forskning
I dagsläget finns det inte så många studier som belyser golfbanors möjlighet att bidra till ökad
biologisk mångfald. De flesta arbeten är gjorda på banor utanför Sverige och ofta inriktade på
enskilda organismgrupper. Flera resultat pekar på en ökad artrikedom bland fåglar på banor
som är mer naturalistiska, d v s i större utsträckning efterliknar ett vilt naturtillstånd, än de
banor som liknar ”städade” parker med asfalterade vägar (Terman, 1997). Speciellt attraktiva
med detta ekologiska synsätt blir de golfbanor som är både naturalistiska och placerade på
ruderat mark. Banor som anläggs på exempelvis gammal industrimark, övergrävda soptippar
och dylikt bidrar alltså genom sin närvaro till en ökad biologisk mångfald. I England gjordes
en jämförelse mellan en golfbana anlagd på tidigare jordbruksmark mot en närbelägen åker.
Resultaten visade att artrikedomen bland marklevande skalbaggar (Coleoptera, Carabidae)
och fåglar var högre på golfbanan än på åkermarken (Tanner & Gange 2004).
Det är inte helt uppenbart att golfbanor har potential att bevara eller främja höga naturvärden.
Användningen av konstgödsel och pesticider ses ofta tillsammans med intensiv skötsel som
hinder vid bevarande och etablering och av mer sällsynta eller känsliga arter. Pesticider
innehåller svårnedbrytbara organiska föreningar och kontaminerar omgivningen via
ytavrinning och läckage från jordarna ut till vattendrag, dammar, sjöar och grundvatten (Wan,
1996). Detta innebär att icke avsedda organismer kan drabbas och ekologiska funktioner som
nedbrytningsprocesser och primärproduktion kan sättas ur spel eller ändras. Ökad
näringstillförsel medför eutrofieringseffekter som drabbar både landlevande och
vattenlevande organismer (www.naturvardsverket.se).

5.3 Dammar och småvatten
Dammar och småvatten är mycket viktiga akvatiska ekosystem för en mängd känsliga och
hotade organismer och tillhör våra mest variations- och artrika naturtyper. Många insekter och
groddjur är helt beroende av vatten för att fullborda sin livscykel. Eftersom dammar idag är
ett relativt ovanligt inslag i odlingslandskapet kan golfbanans dammar fylla en viktig funktion
som refugie för nämnda organismgrupper. På grund av sin ringa storlek och djup är dammar
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känsliga för så väl yttre som inre påverkan. Nedan redogörs för några av de viktigaste
faktorerna.

5.3.1 Biodiversitetsstyrande processer
Artrikedomen i en specifik sjö eller damm är en funktion av processer som verkar på olika
spatiala och temporala skalor. Ett bra sätt att illustrera hur arters kolonisation styrs av dessa
tid- och rumsligt olika processer är att tänka sig att det finns flera sorters ”filter” på global och
regional nivå (Tonn et al. 1990). Dessa filtrerande processer kan på global nivå vara klimat
eller kontinentplattornas tektoniska rörelser som kan ha förhindrat artspridning till olika
världsdelar. På regional nivå är det abiotiska faktorer som temperatur, pH och biotiska
interaktioner som konkurrens och predation som bestämmer olika arters närvaro eller frånvaro
(se fig 1). Det abiotiska ramverket som den lokala sjön, vattendraget eller dammen erbjuder är
avgörande för vilka arter som är tillgängliga för kolonisering och vilka som ”filtreras” bort.
Artpool

abcdefghijk

Biogeografiska processer

Regional artpool

a cdefgh j

Abiotiska faktorer

Biotiska processer

Lokal artsammansättning

a c

h j

Fig 1. Filtermodell. Illustrerar faktorer som avgör vilka arter som förekommer i den lokala
artsammansättningen i en specifik sjö. Enligt Tonn et al. 1990.

Antropogena påverkan av den akvatiska miljön så som eutrofiering, försurning och
industriutsläpp flyttar den abiotiska ramen och resulterar i att organismer plötsligt befinner sig
utanför ramen och därmed ”filtreras” bort.
Som redan nämnts är det alltså en mängd olika biotiska och abiotiska faktorer som styr
biodiversiteten och spridning av arter i akvatiska miljöer. Anlagda dammar och småvatten är
mycket utsatta för antropogen påverkan och drabbas hårt av t ex försurning och övergödning
(Wetzel 2001). Dock är det allt som oftast man i en missriktad välvilja stör dammens
ekosystem genom inplantering av bland annat fisk och kräftor. Sådan inplantering påverkar i
stor utsträckning diversitet och artsammansättning i dammen. Några av de mest betydelsefulla
biotiska faktorerna belyses nedan.
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5.3.2 Fiskfauna
Att fiskar inverkar på näringscirkulationen och artsammansättningen i sjöar och dammars
ekosystem är väl känt och flitigt undersökt. Fokus har emellertid legat på pelagiska ekosystem
som domineras av plankton och pelagiskt levande fiskarter. Två välkända koncept inom
limnologin är bottom – up och top – down processer vilket man lanserade som förklaringsmodeller för hur näringsvävar regleras. Detta medförde att idéer föddes på hur människan
skulle kunna kontrollera dessa processer och skapa klarare sjöar eller göra dem mer önskvärt
produktiva. Därmed förbisåg man ofta vikten av de näringsvävar som är associerade med
botten och den submersa vegetationen.
Fiskar som lever av evertebrater associerade med undervattensvegetationen eller sedimentet
är ofta selektiva i sitt födoval (Vander Zanden & Vadeboncouer 2002). En sådan selektiv
predation påverkar i hög grad artsammansättningen i bottenfaunasamhället och cirkulationen
av ämnen i ekosystemet (Stein & Kitchell 1975). Ett högt predationstryck från cyprinider kan
kraftigt reducera mångfald och individtäthet hos bottenfaunan i litoralen något som visades i
ett biomanipulationsprojekt i Ringsjön i västra Skåne. Efter en ansenlig reduktion av
cyprinidpopulationen (främst braxen och mört) såg man en återkolonisering och ökning av
flera bottenlevande taxa som Amphipoda, Ephemeroptera, Coleoptera och Mollusca
(Svensson, J. et al 1999). submersa makrofyter kan även utgöra en betydande andel av födan
hos mört (Rutilus rutilus), sarv (Scardinius erythrophthalmus) och ruda (Carassius carassius).
Nu är det inte bara evertebrater som prederas på av fiskar, utan flera groddjurs ägg och larver
står också på menyn. Större vattensalamander (Triturus cristatus) som tills nyligen var
upptagen på rödlistan som NT / Missgynnad är under sin lekperiod främst knuten till fiskfria,
väl solexponerade dammar med riklig undervattensvegetation. Yngelstadier hos större
vattensalamander och även mindre vattensalamander är mycket sårbara för fiskpredation
(Aronson & Stenson. 1995)
Gräskarp (Ctenopharyngodon idella) är en fiskart som ursprungligen kommer från Kina och
är flitigt exporterad till tempererade regioner för att hindra dammar att växa igen. Den är i sitt
födoval inriktad på mjuk vegetation av typ nate- och slingeväxter samt kransalger och
vattenmossa (Wallsten & Solander 1988). Allteftersom den mjuka vegetationen minskar kan
större individer övergå till att äta unga skott av hårda växter som bladvass, säv och kaveldun.
Även andra fiskarter som sutare och karp kan ha en negativ inverkan på
undervattensvegetationens utbredning genom att böka runt i sedimentet när de foragerar
(bioturbation), vilket kan lösgöra växterna från botten. I brist på vegetation kan gräskarpen
även gå över till att fånga bottenlevande djur (muntligen Stenson J. 2005).
Kräftor, som ibland inplanteras i golfbanornas dammar, har också en stor påverkan på
vattenvegetationen då de är ”sloppy feeders” d v s äter slarvigt. Med sina klor skär de sönder
vegetationen vid sedimentytan och efterlämnar växtdelar som då blir tillgängligt för andra
organismer (Brönmark & Hansson 1998). Detritus och makrofyter utgör den viktigaste födan
och kräftor tycks föredra den mjuka vegetationen framför hårdstjälkig övervattens- och
flytbladsvegetation (Wallsten & Solander 1988). Dammar som har täta kräftpopulationer har
en mycket låg makrofytbiomassa, här råder således ett negativt samband och dessutom
påverkas makrofytsamhällets artsammansättning (Lodge & Lorman 1986).
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5.3.3 Vegetation
Mångfalden bland vattenväxterna påverkar diversiteten hos faunan i sjöar, dammar och
småvatten. Submersa växter ger en strukturrik tredimensionell botten som erbjuder livsmiljöer
för många djurarter. Lokaler med hög växtdiversitet har t ex visat sig ha hög artdiversitet
bland trollsländor (Sahlén & Ekestubbe 2001). Undervattensfloran utgör också ett skydd från
predatorer och blir substrat för påväxtalger som bl a mollusker lever av. Växtdelarna utgör
även viktig föda för fragmenterare och nedbrytare i bottenfaunan.

5.3.4 Fågelfauna
För simänder utgör frön från Carex, Scirpus och Potamogeton-växter samt vegetativa delar av
de submersa makrofyterna viktig föda. Sjöfåglar väljer oftast sjöar med riklig undervattensvegetation men de betar även av övervattensvegetationen. Änder har stor betydelse för
spridning av både vattenväxter och insekter till nya lokaler. Frön från gäddnate och jättegröe
och även smådjur eller ägg fastnar i fjäderdräkten och sprids på detta vis till nya sjöar och
dammar när fåglarna stannar för att rasta (Wallsten & Solander 1988). Hos flera fågelarter
ingår också crustaceer, mollusker och oligochaeter i dieten men det finns inga studier som
tyder på att bottenfaunan skulle påverkas i någon större utsträckning av predation från fåglar.

5.3.5 Succession
Åldern på dammen eller sjön är mycket betydelsefull för biodiversiteten. Opåverkade dammar
och småvatten med en lång kontinuitet har en unik artsammansättning med flera specialiserade organismer. Nyetablerade dammar har å andra sidan ofta arter som man inte finner i
äldre dammar. För att bevara mångfalden bland vattenberoende organismer är det därför
mycket viktigt att det finns dammar i olika successionsstadier.
Flera arter i bottenfaunan tar lång tid på sig att nykolonisera ett vatten medan andra är snabbt
på plats i en nygrävd damm. Arter som sprids med vinden och de luftburna insekterna är
snabbspridda och återfinns redan efter några månader medan iglar och sötvattensgråsuggor
som är beroende av externa transportmekanismer sprider sig långsammare. I flera
undersökningar har man sett att nyanlagda dammar snabbt kan nå en hög diversitet i
bottenfaunan och hålla ett flertal rödlistade arter (Torle & Holmström 2000). Nyanlagda
dammar på kalkrik jord gynnar även flera arter av kransalger (characéer), varav många är
sällsynta (muntligen Erik Ljungstedt)

5.3.6 Lagskydd
Dammar, småvatten och våtmarker omfattas av ett biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken
(1998:808) och förordningen (1998:1252). Lagen omfattar ej dammar som är anlagda för
bevattningsändamål. I övrigt säger lagskyddet att dammar och småvatten skall ha en areal av
högst en hektar och till stor del av året hålla ytvatten samt vara belägna i jordbruksmark.

5.4 Ängs- och hagmark
I definitionen av ängs- och hagmark omfattas äldre typer av fodermarker, alltså marker som
nyttjats för tamdjurens foderförsörjning under en äldre typ av lanthushållning. Med ängar
avses de marker som använts för produktion av vinterfoder och som därmed har eller har haft
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slåtter som huvudsaklig hävd även om efterbete skett på många håll. Med hagmark avses
äldre typer av ofta inhägnad betesmark (Ekstam & Forshed 1992).

5.4.1 Historik
Ängs-och hagmarker har fungerat som födoresurs för tamdjur alltsedan bondesamhällets
början och fram till idag. Frånsett avgörande förändringar såsom införandet av det tvådelade
odlingslandskapet med inäga och utmark, nya grödor och utveckling av effektivare redskap
förblev markanvändningen med äng, betesmark och åker i stort sett densamma genom 100tals år. Ett landskap där mulen, klöven och lien formade miljöerna och där den hävdgynnade
floran och faunan tilläts etablera sig under relativt stabila förhållanden. Den successiva
utvecklingen av allt effektivare redskap och odlingsmetoder ökade dock andelen odlingsbar
mark på bekostnad av betesmarken. Betet bedrevs alltmer på de magra, oröjda eller alltför
fuktiga marker som inte dög för odling. På dessa allt mindre betesarealer ökade boskapens
inverkan på växtsamhället och en speciell flora med stresstoleranta och störningsgynnade
arter kom här att utformas (Ekstam & Forshed 2000). Denna ängs- och hagmarksflora för
idag en tynande tillvaro där alla refugier (t ex golfbanor) är värda att beakta.

5.4.2 Hävdens betydelse
Hävd i form av slåtter och/eller bete påverkar förutsättningarna för växtlivet inom ett område
på ett högst påtagligt sätt. En måttlig störning kombinerat med en viss resursbrist leder till ett
ökat antal nischer och därmed högre artrikedom (Grime 1979). Detta kan ha en stor inverkan
på de skilda arternas inbördes konkurrensförhållanden. Om förhållandena för en högväxt arter
är goda, vilket de ofta är om hävden uteblir, kommer denna typ av växtlighet att dominera
vegetationsskiktet och därigenom kväva de mindre växterna.
Vid låg grad av störning utesluts därför många arter genom ökad konkurrens om näring, ljus
och utrymme. Ett mer varierat och artrikt växtsamhälle får man däremot vid en intermediär
störning (se figur 2). Slåtter och bete som hävdformer räknas i allmänhet som just
intermediära störningsregimer. Vid bete gynnas nyetablering genom att bar mark exponeras
då djuren trampar upp marken. Samtidigt ger störningsregimen upphov till stora
biomassaförluster hos de mer högväxande arterna, något som på sikt starkt gynnar de mer
lågväxande arterna eftersom de inte förlorar lika stor andel av sin fotosyntesapparat (Ekstam
& Forshed 2000).
Vid slåtter påverkas vegetationen av samma mekanismer med de skillnaderna att gynnsamma
trampskador ej uppkommer samt att hävdens intensitet sällan når betets. I båda fallen gäller
att konkurrenssvaga arter bereds större livsrum eftersom de åter får tillgång till en större del
av markresurser och solljus.

Artrikedom

Svag störning

Stark störning

Fig. 2 Vid intermediär störning är artantalet som störst (Grime 1973)
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5.5 Brynmiljöer
Flerskiktade brynmiljöer med inslag av lågörter, högörter, buskar och träd utgör en ekoton
som är mycket rik på habitat, ståndorter och födosöksplatser. Denna successionsmiljö är inte
bara en tillfällig igenväxningsfas utan bör ses som en naturlig del av den ständigt pågående
utvecklingen av öppna marker mot sluten skog som antas ha skett genom s.k., cykliska
successioner i de ursprungliga sydliga lövskogarna (Vera 2000). Det är också en miljö som i
naturvårdssammanhang ofta förbises eller ignoreras då den är just i igenväxningsfasen
(Appelqvist & Bengtsson 1995).
Under den tid då betande tamdjur gick på de öppna markerna underhöll de även brynen
genom att beta på årsskott och örter. Denna hävd höll kvar brynen i en fas med mycket hög
diversitet eftersom konkurrensstarka arter inte tilläts dominera fält- och buskskikt (Appelqvist
& Bengtsson 1995). I våra dagar hålls nötkreatur och annan tamboskap stallade en stor del av
året och brynen tillåts fortsätta utvecklingen mot skog. Som ett resultat av förändrad
djurhållning och markanvändning möts allt oftare skog och öppen mark helt tvärt i en
spikrak, sluten och buskfattig skogskant. Det moderna kulturlandskapet kräver stora
sammanhängande arealer varför flerskiktade, flikiga bryn som tillåts sträcka sig ut i markerna
rimmar dåligt med produktionskrav och effektivitet.

5.5.1 Brynens artrikedom
I brynen möts djur och växter som är specialiserade på endera ett liv i sluten skog eller ett liv
på öppen mark. Dessutom finns här arter speciellt anpassade till brynmiljön. I en sådan ekoton
är artrikedomen och mångfalden ofta större än i de angränsande vegetationstyperna. Ett flertal
av de arter som återfinns i brynmiljöer är dessutom helt beroende av en kombination av två
eller flera av dessa vegetationstyper för sin fortlevnad. Ett gott exempel på detta är törnskatan
som för sin häckning behöver tillgång till (1) täta snår (2) öppna insektsrika marker (3) fria
utsiktsplatser (Durango 1954).
Brynen kan genom en mosaisk struktur erbjuda en mängd biotoper och ett stort antal nischer
och kan med ett artrikt buskskikt öka mångfalden på ett dramatiskt sätt då ett stort antal fåglar
och insekter är beroende av dem. I flikiga bryn bildas ofta fickor med ett speciellt
mikroklimat med högre temperatur vilket gynnar många arter (Appelqvist & Bengtsson
1995). Bärande träd och buskar med varierande blomningstider är en stor tillgång eftersom
dessa inslag utgör en viktig nektar och pollen resurs från tidig vår till sen höst. Beroende av
den öppna markens och skogens beskaffenhet och rikedom varierar naturligtvis brynets
möjlighet att hålla arter. Flikighet, lä, successionsstadie, markförhållanden och ljusexponering
är bara några av de faktorer som påverkar brynets naturvärde.

5.6 Solitärträd
Solitärträd (oftast ek) och hamlade träd har höga naturvärden, framför allt för att de med
stigande ålder innehåller allt fler sällsynta mikrohabitat som grov bark, innanrötade stammar ,
nakna stamvedspartier etc. Solitärträd, som ju slipper konkurrera om solljus och näring med
andra träd, kan bli upp emot 1 000 år gamla. Träden har också särskilda värden knutna till sig
för att de står fritt. På den solbelysta, grova barkens yta återfinns många solälskande lavar: gul
dropplav, sotlav och många olika knappnålslavar. Då solitärträdets grova grenar sträcker sig
rakt ut åt sidorna, händer det ofta att de går av och faller till marken. På dessa grenar kan man
finna intressanta svampar som rutskinn och korkmussling. Grenens fäste blir lätt ett
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ingångshål för rötsvampar. Svamparna är inte bara sällsynta i sig, de bereder också plats för
andra organismer som lever i den rötade veden (www.f.lst.se).

5.7 Död ved
En mycket viktig förutsättning för biologisk mångfald i en mängd olika miljöer är död ved
och annat dött material från träden. Död ved omfattar liggande och stående trädstammar och
stamdelar men även döda grenar och döda partier av levande träd. Död ved används som
födokälla, boplats och som skydd undan kyla och torka av många vedlevande arter, och trots
att vi idag har en ofullständig bild av den döda vedens fulla betydelse vet vi att uppemot 7000
arter i Sverige är beroende av detta substrat (Dahlberg & Stokland 2004). Den stora
betydelsen av död ved framgår också av att drygt 50% av de skogslevande rödlistade arterna
är beroende av död ved (www.naturvardsverket.se).

5.8 Förändrad markanvändning och biotopförluster i
odlingslandskapet
Att arter försvinner beror i huvudsak på att deras livsmiljöer förändras drastiskt. Orsaken till
detta är dels de stora miljöproblemen som eutrofiering, försurning, miljögifter och
klimatförändringar och dels den moderna markanvändningen. Då industrialismen i mitten på
1800-talet tog ordentlig fart i Sverige betydde detta inte bara en förändring av
samhällsstrukturer och människors levnadsvillkor, det bidrog också bland annat till att
markanvändandet och jordbruket genomgick kraftiga omdaningar. Från jordbruk som
bedrivits i mindre skala ofta med självhushållning som mål, till storskaliga, likriktade
jordbruk vilka drivs som högproducerande företag. Där man förr kunde se ett mycket varierat
odlingslandskap med mindre åkrar, skogsbryn, dammar, småvatten, slåtterängar och betande
djur som tillsammans skapade en biotoprik mosaik finns idag ofta kilometervida åkrar med
enahanda grödor, så kallade monokulturer. Konstgödning och effektivare djurhållning har
bidragit till att allt mindre arealer nyttjas som fodermarker (Johansson & Hedin 1991).
Då hävden på många håll helt upphörde förändrades landskapsbilden snabbt och ett värdefullt
stycke kultur-och naturhistoria marginaliserades. Denna snabba utarmning av biotoper i
jordbrukslandskapet har naturligtvis även fört med sig en minskning av arter som är beroende
av dessa biotoper (Johansson & Hedin 1991). Många av Sveriges rödlistade arter inom både
flora och fauna är knutna till det gamla odlingslandskapet och dess mosaik av småbiotoper
(www.jordbruksverket.se).
Enligt ängs- och hagmarksinventeringen som genomfördes i Sverige mellan 1987 – 1992
återstår idag endast 10 – 15 procent av de naturbetesmarker och knappt 5 promille av slåtterängsarealen som angavs vid jordbruksräkningen 1927 (www.naturvardsverket.se). Även
våtmarksarealen har drastiskt minskat p g a av människans aktiviteter de senaste 150 åren.
Småvatten, dammar och andra våtmarker har i och med jordbrukets rationalisering dikats ut
eller lagts igen och idag återstår endast 25 procent av den forna arealen
(www.naturvardsverket.se). Enligt riksdagens antagna miljömål skall 12000 hektar våtmarker
i jordbrukslandskapet återställas fram till år 2010.
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6. BANBESKRIVNINGAR
6.1 Lysegårdens GK
Lysegårdens golfklubb ligger i Kungälvs kommun ca 3 mil nordost om Kungälv mellan
Götaälv och Svartedalens naturreservat. På Lysegården har bedrivits jordbruk i många
generationer och gården omnämns i skriftliga källor första gången 1388 i ”biskop Eysteins
röde bog”. Landskapet är lövskogsdominerat och mycket kuperat. Här finns en bäckravin som
löper utmed berget ”Örnekulan” som också har VästraGötalands högsta vattenfall på 38
meter. På berget häckar ett par pilgrimsfalkar och nedanför slingrar sig Vallerån som mynnar
ut i Göta älv. Lövskogsravinen och Vallerån har höga naturvärden och ingår i ett natura 2000
område. Skötsel av ruffpartier begränsas till slåtter med röjsåg ett par gånger per säsong.
Något oftare i så kallade letområden.

6.2 Torreby GK
Torreby golfbana anlades 1961 som
Bohusläns första golfbana och är belägen
vid Färlevsfjorden ca 10 km väster om
Munkedal.
Den
mycket
välbärgade
grosshandlaren Niels Georg Sörensen köpte
Torreby 1886 och lät resa en slottslik
byggnad
som
idag
fungerar
som
golfföreningens klubbhus. Söder om
klubbhuset låg fram till 1961 en 45 000
kvadratmeter stor fruktodling där man hade
låtit plantera 2 500 äppelträd. I övrigt bestod
området som banan anlades på av gammal
betesmark. Närheten till Gullmarn präglar
natur och landskap. Bankanter och övriga
ruffpartier slås och slyröjs nogsamt.

2

1

3

Karta 1. 1 Lysegården; 2 Torreby; 3 Öijared

6.3 Öijared GK
Öijareds golfbanor är belägna nordost om Floda i Lerums kommun strax intill sjön Mjörn.
Öijareds säteri, på vars marker den inventerade banan är belägen, är ca 1700 ha stort och har
en mycket lång historia som sträcker sig ända tillbaka till 1400-talet. Djurhållning och
markanvändning har naturligtvis skiftat genom tiderna men innefattar än idag allt från åker
och skog till ren ängsmark. Stora delar av omgivningarna ingår i ett Natura 2000 område där
ett flertal lokaler med värdefulla naturtyper återfinns. När det gäller skötsel så slåttras
ruffpartier 2-3 gånger per år i letområden. I övriga ruffpartier sker slåtter och röjning mer
sällan och utförs här ca en gång per år.
Tabell 1.
Bana

Storlek
ha

(spelyta)

Byggår

Tidigare markanvändning

Lysegården

ca 200

(45)

1966

Jordbruk

Torreby

ca 100

(35)

1961

Jordbruk och fruktodling

Öijared

ca 100

(45)

1960

Jordbruk

Övrigt
Gränsar till Natura 2000
Kustnära
Gränsar till Natura 2000
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7. METOD OCH MATERIAL
Bedömning av golfbanornas naturvärden baseras i denna rapport dels på en
biotopidentifiering/inventering i terrestra miljöer dels på en inventering och
naturvärdesbedömning av limniska miljöer där dammarnas bottenfauna, makrofyter och
groddjur undersöktes. Arbetet förlades till tre golfbanor med varierande karaktärer.
Lysegårdens golfbana präglas av ett öppet jordbrukslandskap medan Torreby är en kustnära
bana och Öijared ligger i ett skogsområde, alla i det nya storlänet Västra Götalands län.
Medvetet valdes golfbanor med så likartad historia (anläggningsår) som möjligt och de skulle
också vara belägna i områden med dokumenterat höga naturvärden, baserat på närhet till
Natura 2000 områden. För mer exakt geografisk placering av banorna se karta 1. Fältarbetet
genomfördes under tiden 010705 till 310805.

7.1 Terrestra biotoper
Eftersom det saknas en vedertagen metod för att undersöka biotoper på golfbanor kan denna
del av arbetet betraktas som en metodutveckling. Avsikten är att identifieringarna och
beskrivningarna kan ligga till grund för vidare inventeringar och utvärdering av golfbanors
naturvårdspotential. I fältarbetet lades större vikt vid att identifiera värdebärande element och
strukturer i biotoperna än att utföra genomgripande artinventeringar då detta förfarande
ansågs ligga mer i linje med arbetets mål. Värdebärande strukturer och element som med stor
sannolikhet skulle återfinnas på och kring de utvalda golfbanorna identifierades först via
litteratur. Fältarbetet begränsades till de avsnitt av golfbanans totala yta som direkt eller
indirekt bedömdes påverkad av spelytan och dess skötsel.

7.1.1 Litteraturstudier
För att på ett enhetligt och jämförbart sätt kunna identifiera och bedöma biotoptyper och deras
naturvärden studerades litteratur med anknytning till naturvård i allmänhet och biotoptyper i
synnerhet. Genom att kombinera fältbesök med litteraturstudier kunde allmänna beskrivningar
göras av biotoptyper troliga att återfinna på och invid golfbanor. De allmänna beskrivningarna
är alltså inte begränsade till att gälla de undersökta banorna utan gäller varhelst dessa
biotoptyper återfinns.

7.1.2 Inventeringsmetodik
Biotopidentifieringen i bryn- och skogsmiljöer är till stor del baserad på SVO:s definitioner av
nyckelbiotoper och nyckelelement och på dokument från Naturvårdsverket (Nitare 2000,
Löfgren & Andersson 2000). Övriga vegetationsavsnitt namngavs och begränsades i
möjligaste mån enligt definitioner i nordiska ministerrådets ”vegetationstyper i Norden”
(Påhlsson 1998). I de fall jag inte där fann någon lämplig benämning tillämpades
täckningsgrad, dominans eller nyckelelement för namngivning. Biotoperna valdes på grund av
att de höll eller bedömdes kunna komma att hålla höga naturvärden och denna bedömning
gjordes främst utifrån ingående nyckelelement som död ved, boträd, stenmur etc.
De ingående nyckelelementens definitioner hämtades från handbok för inventering av
nyckelbiotoper (Noren et al 2002) . De identifierade biotopernas storlek uppskattades grovt
genom jämförande studier av kartor, stegning och erhållna areauppgifter. Biotoperna inritades
därefter på medhavt kartblad. De inventerade bankanternas djup begränsades till max 20-25
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meter eftersom den öppna spelytans direkta skötselpåverkan därefter bedömdes som alltför
liten.
Uppgifter om biotopernas aktuella skötsel erhölls från golfbanans personal. I de fall uppgifter
saknades gjordes en okulär, subjektiv bedömning. Vid inventeringsarbetet gjordes en allmän
beskrivning av biotoperna främst m a p fältskiktet och här nyttjades för identifiering och
namngivning 2003 års upplaga av ”Den nya nordiska floran” samt O.B.N Krok & S. Almquist
”Svensk flora”.Gjorda observationer nedtecknades på medhavd fältblankett.

7.1.3 Material
Kartor över banorna
Kompass
Fältblanketter
Anteckningsmaterial
Den nya nordiska floran - 2003 års upplaga

Digitalkamera Canon powershot A400
Lupp 10x förstorning
Plastpåsar för insamling av arter
Kniv
Svensk flora – Krok, Almquist

7.2 Damminventering
Bottenfaunan undersöktes i sammanlagt 16 dammar på de tre golfbanorna Öijared GK ( fyra
dammar ), Lysegården GK ( sex dammar ) och Torreby GK ( sex dammar ).

7.2.1 Insamling av bottenfauna
Provtagningen är utförd med en modifierad sparkmetod med handhåv. Metoden lutar sig så
långt som möjligt på SS-EN 27 828 Vattenundersökningar – Metoder för biologisk
provtagning av bottenfauna med handhåv, fastställd 1994 - 06 - 23. Den valda inventeringsmetoden bygger på att bottenfaunan, vid mekanisk störning av vattenvegetation och
bottensubstrat, lossnar och virvlar upp i vattenpelaren där de aktivt kan fångas in med en håv.
På ett djup mellan 0 – 1 m förs håven i en båge ca 90º vinkel (se figur 1 och 2) samtidigt som
man framför håven försiktigt rör upp bottensedimentet med foten. Hela proceduren skall ta
mellan 15 och 20 sekunder. Denna sparkmetod är användbar på mjukbottnar med mycket dött
organiskt material. Stickprovspunkter har medvetet riktats till olika habitat som bedömts vara
representativa för dammens litorala zoner.

Figur 1. Sparkprovtagning

figur 2. Bilden illustrerar håvning i 90º sett uppifrån
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Antal ansträngningar per damm är modifierade efter dammens storlek enligt: <250 m2 fyra
delprov, 250 – 800 m2 fem delprov, 800 – 1000 m2 sex delprov, >1000 m2 8 delprov. Två
undantag är gjorda från ovanstående förfarande , det är damm 2 och damm 2:1 på Lysegården.
I dessa två dammar är tre stycken delprover tagna i respektive damm. Anledningen till detta är
att de är nyanlagda och är därför endast medtagna för att se hur långt koloniseringen av djur
och växter har skridit. För fler detaljer kring stickprovspunkter se bilagor.
Varje stickprov sållades och konserverades i etanol (95,5 %) utspädd med vatten till en
koncentration av ca 70 %.

7.2.2 Inventering av groddjur
Undersökningen gjordes på Öijared 110705 mellan kl. 00:45 – 03:40 och på Torreby 230705
mellan kl. 00:30 – 03:00. Nattinventeringen utfördes med visuell observation med hjälp av
lampa för att konstatera närvaro/frånvaro av större- och mindre vattensalamander enligt:
Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus cristatus) version 1:0:2005
- 04 - 21. Kvällar med klart uppehållsväder och gynnsamma vindförhållanden valdes för att ge
god sikt genom vattenytan. Yngel som inte kunde bestämmas i fält fångades in med håv och
artbestämdes under lupp på laboratoriet.

7.2.3 Inventering av makrofyter
En kvalitativ undersökning av vegetationen utfördes i varje damm. Genom en vandring runt
dammen, samt vid varje stickprovsplats gjordes en okulärbesiktning av strandzonsvegetationen, flytbladsväxter, vattenöverståndare och undervattensväxter som noterades på
fältblankett eller samlades in för artbestämning. Undervattensväxter togs upp med hjälp av
håv och kratta.

7.2.4 Sortering och artbestämning
Insamlat material nycklades och bestämdes under lupp på laboratorium. För fullständig
artlista se bilaga 1

7.2.5 Resultatbearbetning
Med hjälp av de nedan listade indexen har en utvärdering av bottenfaunan gjorts enligt
Bedömningsgrunder för miljökvalitet – sjöar och vattendrag, Rapport 4913 ( Naturvårdsverket
2000 ).
1. Shannons diversitetsindex ( H’ )
2. ASPT – index ( Average Score Per Taxon )
3. DFI ( Danskt FaunaIndex )
Vid populationsekologiska studier är Shannons diversitetsindex förmodligen det mest vanligt
förekommande som ett generellt mått på artrikedom. Diversiteten är hög om flera arter är
dominanta samt låg om ett fåtal arter förekommer varav en eller några dominerar. Shannons
diversitetsindex beräknas enligt formeln:
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där N = totala antalet individer, och ni = antalet individer av den i:te arten.
För bedömning av påverkan av näringsämnen med hjälp av bottenfaunasamhällen har
Naturvårdsverket föreslagit två olika slags index. ASPT (average score per taxon) är ett
”renvattenindex” som är baserat på förekomst av känsliga eller toleranta djurgrupper. Ett lågt
värde visar att bottenfaunan i huvudsak domineras av toleranta taxa och indikerar därmed att
vattenkvaliteten är undermålig. Ett högt värde tyder på förekomst av känsliga arter/taxa och
en god vattenkvalitet. Faunans påverkan av eutrofiering och organisk förorening bedöms med
DFI (Danskt faunindex) där man ser om djur tillhörande olika nyckelgrupper med varierande
tolerans finns i proven.

7.2.6 Material
Profilförstärkt handhåv maskstorlek 1,5 mm
Vadarstövlar
Konserveringssprit 95,5 %
Burkar 0,2 l
Kratta
Såll maskstorlek 1,5 mm
Fältblankett
Anteckningsmaterial
Halogen lampa , Quartz (3000,000 candela)

7.2.7 Övrigt


Kemiska/fysikaliska mätningar
De kemofysikaliska variabler som redovisas är utförda av Alcontrol Laboratories
(akrediterat laboratorium).



Dammbeskrivning
Storlek, djup och siktdjup uppskattades översiktligt

8. RESULTAT
8.1 Terrestra biotoper
I nedanstående resultat presenteras och beskrivs de biotoper som identifierats och avgränsats i
fält på de tre undersökta golfbanorna. Till grund för fältarbetet ligger litteraturstudier där
biotoper troliga att återfinna på och runt golfbanor sammanställts. Denna sammanställning är
hämtad ur litteratur (Nitare 2000, Löfgren et.al 2000) med direkt anknytning till naturvård och
har som mål att tydliggöra och exemplifiera skyddsvärda naturtyper. Litteraturstudien ingår
som en del i arbetet och återfinns som bilaga 3.
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8.1.1 Funna biotoptyper - Lysegården
A. Lövskogslund
Beskrivning: Biotopen sträcker sig ca 20-30 meter från fairway och in mot mer sluten
lövskog. Här finns ett stort inslag av grova, äldre ekar (Quercus robur) och lindar (Tilia
cordata) blandat med yngre träd av vårtbjörk (Betula pendela), ask (Fraxinus excelsior), asp
(Populus tremula) och bok (Fagus sylvatica). En bit in löper en stengärdesgård längs hela
brynets längd och här finns också berg i dagen med riklig mosspåväxt. I söderläge närmast
banan är brynet glest och ljusexponerat och fältskiktet relativt rikt med arter som bland annat
liljekonvalj (Convallaria majalis), ängsvädd (Succisia pratensis), liten blåklocka (Campanula
rotundifolia), svinrot (Scorzonera humilis), prästkrage (Leucanthemum vulgaris), nyponros
(Rosa dumalis), hagfibblor (Sect. Vulgata), skogsklöver (Trifolium medium), ängskovall
(Melampyrum pratense) och lundgröe (Poa nemoralis). Längre in stiger luftfuktigheten och
brynet sluter sig med hasselbuketter av varierande ålder under de vidkroniga ekarna. Här finns
rikligt med död ved, torrakor och åtskilliga boträd och spår av vilt i form av legor. I fältskiktet
hittades storrams (Polygonatum multiflorum) men bestod i övrigt vid inventeringstillfället
mest av rester från vårväxter t.ex vitsippa (Anemone nemorosa) och ekorrbär (Maianthemum
bifolium) men även blåsippa (Anemone hepatica) förekom ganska rikligt. På de grova
trädstammarna växer många epifyter. Ett flertal olika fågelarter iakttogs.
Storlek: Ca 0,3 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Årlig slåtter med trimmer i brynets yttre delar. Ingen skötsel
eller tecken på ingrepp i biotopens inre delar.
Utgallring av yngre triviallövträd och invandrande gran bör ske.
Skötselråd
Detta dock med försiktighet då risk finns att alltför kraftig röjning
negativt påverkar biotopens luftfuktighet. I brynet bör flikighet
eftersträvas genom försiktig och långsiktig gallring. I luckorna som
uppstår kan ett mer differentierat vegetationsskikt etablera sig.
Biotopen bör i övrigt lämnas till fri utveckling. Spara död ved.
Som så ofta i bryn är värdena i hög grad knutna till grova, äldre träd
Naturvärden
och död ved. Rik fågelbiotop.

Bild 1. Lövskogslund
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B. Stengärdesgård
Beskrivning: Den solexponerade stengärdesgården löper ca 200 meter med klippt ruff på
ena sidan och frisk, högörtsrik gräsmark på andra sidan. I stenmuren finns några större lövträd
och ett stort inslag av bärande buskar som rönn (Sorbus aucuparia) och nyponros (Rosa
dumalis),. Detta ger biotopen en varierad struktur i tre dimensioner och en mångformighet
som kan fylla en rad organismers krav på livsmiljö. Många kräldjur och groddjur trivs här
liksom gnagare, fåglar och inte minst insekter. Till denna biotop går det ej att knyta så många
växter men nyckelelement som bärande träd och buskar, omväxlande skuggade och
solexponerade ytor och närhet till gräs eller högörtsängar indikerar högt naturvärde.
Storlek: Ca 0,1 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Klippning av ruff
Tillåt ett varierat buskskikt i
Skötselråd
stenmuren. Hindra alltför stor
skuggighet genom att gallra bort
yngre triviallövträd.
På stenarna växer en ljusNaturvärden
krävande lav och mossflora. För
fågel
(Stenskvätta),
ormar,
smågnagare och andra mindre
däggdjur betyder stenmuren en
plats för att söka föda och
boplats.
Bild 2. Stengärdesgård

C. Allund
Beskrivning: Fuktig till blöt mark med stor dominans av klibbal (Alnus gluttinosa) och litet
inslag av ung hassel (Corylus avellana). Relativt flikigt bryn. Stor andel död ved, både
stående och liggande. Alsocklar visar på en kontinuitet hos biotopen. Buskskiktet är
obefintligt men i fältskiktet växer rikligt med majbräken (Athyrium filix-femina), blåtåtel
(Molinia caerulea), veketåg (Juncus effusus) och knapptåg (Juncus conglomeratus). Biotopen
hyser en mycket rik fauna med observerade groddjur, fåglar och insekter men är även av stor
betydelse för ett antal arter inom svampar, mossor och lavar. Bland epifyter hittades krusig
ulota (Ulota crispa) och rostfläck (Arthonia vinosa).
Storlek: Ca 0,3 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Dikning mot bankant, annars orört
Lämnas åt fri utveckling. Undvik ingrepp som kan
Skötselråd
påverka mark och luftfuktighet. Lämna död ved.
Naturvärden

Biotop rik på groddjur, fåglar, svampar, mossor och
lavar.
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D. Frisk örtäng
Beskrivning: Artrik äng med stort örtinslag i sluttning mot norr. Troligen äldre betesmark i
igenväxningsskede. Man kan dock fortfarande finna hävdgynnade arter som t.ex
ängsdaggkåpa (Alchemilla subcrenata), vitmåra (Galium boreale), darrgräs (Briza media),
brunört (Prunella vulgaris), höstfibbla (Leontodon automnalis) och rödklöver (Trifolium
pratense). Andra arter som syns är johannesört (Hypericum maculatum) skogsnäva
(Geranium sylvaticum), grässtjärnblomma (Stellaria graminea), smörblommor (Ranunculus
sp.), ängssyra (Rumex acetosa), vitklöver (Trifolium repens), ängskavle (Alopecurus
pratensis), hundäxing (Dactylis glomerata) och ängssvingel (Festuca pratensis). På ängen
syntes även en stor mängd flyn, humlor och bin.
Storlek: Ca 0,3 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: maskinslåttras minst en gång per år.
Slåtter med skärande redskap bör ske vid mitten av Augusti.
Skötselråd
Bortförsel av slåttrat material efter torkning. Detta för att erhålla
maximal avfröning hos de slagna örterna.
Naturvärden

Artrik biotop med vissa kvarstående hävdgynnade växter.

E. Bäckravin
Beskrivning: Bäckravinen gränsar mot spelyta i norr och skog i söder. Brynet mot spelytan är
tättslutande och i bankanten växer rikligt med springkorn (Impatiens noli-tangere). Nere i
ravinen är ljusgenomsläppet mycket begränsat. I ravinens branter växer stora grova träd av al
(Alnus glutinosa), ask (Fraxinus excelsior), sälg (Salix sp.) och ek (Quercus robur) blandat
med mindre hasselbuketter. Då ljusgenomsläppet är litet består branternas fältskikt vid
inventeringstillfället främst av bladrester från vitsippa (Anemone nemorosa), och harsyra
(Oxalis acetosella) men här finns även rikligt med nordlundarv (Stellaria nemorum spp.) och
åkerfräken (Equisetum arvense spp.). På trädens stammar växer många epifyter i det fuktiga
klimatet. Här finns rikligt med död ved, både lågor och torrakor. Längre upp i ravinen finns
avsnitt med strutbräken (Matteuccia struthiopteris) på flacka partier av översilningsmark.
Mycket fint med många nyckelelement.

Storlek: Ca 0,4 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Mynnande dräneringsrör och klipprester i ravinens kant.
Lämnas åt fri utveckling. Undvik att gallra i brynet då
Skötselråd
detta påverkar biotopens luftfuktighet. Här finns arter
beroende av örördhet och kontinuitet varför ändringar i
vattenföring och slutenhet bör undvikas.
I den fuktiga miljön trivs ett stort antal kryptogamer,
Naturvärden
svampar, insekter och däggdjur knutna till såväl vattnet
som till död och levande ved.
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F. Blockbrant
Beskrivning: Tätt skogsbryn med ask (Fraxinus excelsior), lind (Thilia cordata) och ek
(Quercus robur) och ett buskskikt rikt på björnbär (Rubus fruticosus coll.), vide (Salix sp.)
och hassel (Corylus avellana). Där innanför reser sig en klipprik bergsbrant, varierande i
öppenhet och med inslag av äldre, grova småväxta ekar, hasselbuketter och sälg. Fältskikt
med ormbär (Paris quadrifolia), hultbräken (Phegopteris connectilis), ekbräken
(Gymnocarpium dryopteris), harsyra (Oxalis acetosella), ekorrbär (Maianthemum bifolium),
storrams (Polygonatum multiflorum) och rikligt med nordlundarv (Stellaria nemorum spp.
nemorum). Här hittades även något ovanligare arter som kransrams (Polygonatum
verticillatum) och lundslok (Melica uniflora). I de mer slutna delarna av området växer många
mossor, lavar och svampar på klippor och äldre träd. Här finns ett rikt fågelliv och biotopen
erbjuder ett överflöd av substrat och nischer för diverse djur och växtgrupper.
Storlek: Ca 0,5 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Slåtter 2-3 gånger/år i brynets ytterkant. Orört inre
Naturtyp präglad av orördhet och fri utveckling. Mot banan bör en
Skötselråd
skyddszon bevaras för att undvika påverkan i form av solexponering
och uttorkning.
Naturvärden

Bild 3. Lövskogsbrant

Knutna till stenblock, äldre träd och slätbarksträd i form av mossor,
lavar och svampar. Rik fågelbiotop. Spår av vilt i form av legor och
gryt.

Bild 4. Filtlav

Bild 5. Skriftlav
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G. Hassellund
Beskrivning: En relativt öppen och luftig hassellund i sluttning mot norr. Torrt till friskt med
förnarikt fältskikt som domineras av harsyra (Oxalis acetosella), ekbräken (Gymnocarpium
dryopteris) och nordlundarv (Stellaria nemorum) även om arter som kransrams (Polygonatum
verticillatum) och stinksvamp (Phallus spp.) förekommer. Hasselbuketterna framstår som
ganska unga och död ved saknas i stor utsträckning. Överståndare i form av björk, asp, lönn
och ek förekommer frekvent. På hasselstammar återfinns skriftlav och krusig ulota. Boträd,
legor, stigar och spillning indikerar ändå att biotopen är värdefull för en mångfald av
organismer. Rikt fågelliv.
Storlek: Ca 0,5 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Slåtter 2-3 gånger/år i brynets ytterkant. Orört inre
Överståndare i form av triviallövträd bör gallras ut för att förhindra
Skötselråd
beskogning. Skapande av död ved kan ske i samband med denna
gallring. Större ädellövträd bör friställas.
Naturvärden

Slätbarksepifyter, svampar och vilt

Bild 6. Stinksvamp
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8.1.2 Funna biotoper – Torreby
A. Torräng
Beskrivning: Sluttande mot öst ligger här en äldre ängs/hagmarksrest med kärlväxtarter som
indikerar längre uppehåll i ursprunglig hävd. Berg i dagen. Torrt till friskt. I backen står ett
par äldre småvuxna ekar som ger en varierande ljusexponering av fältskiktet. Enar och
bärande buskar indikerar markens öppna historia. I gräsvegetationen återfinns fårsvingel
(Festuca ovina) och darrgräs (Briza media). Bland övrig vegetation återfinns mest triviala
arter som ängskovall (Melampyrum pratense), fyrkantig johannesört (Hypericum maculatum),
liten blåklocka (Campanula rotundifolia), gråfibbla (Pilosella sp.), röllika (Achillea
millefolium), käringtand (Lotus corniculatus). Biotopen har till stor del tappat sitt värde som
ståndort för mer krävande, hävdgynnade arter men behållit en del av sitt naturvärde genom att
i sitt nuvarande skick fungera som lokal för nektarsökande insekter.
Storlek: Ca 0,02 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Slåtter med trimmer
Liten areal och få kvarstående hagmarksväxter talar mot
Skötselråd
omfattande skötsel. Man bör dock fortsätta med
slyröjning kombinerat med slåtter och bortförsel av slaget
material vartannat eller vart tredje år. Detta skulle gynna
vegetation där insekter kan finna både näring och
parningsplatser. Närhet till död ved ökar naturvärdet.
Ägs/hagmarksrest med ett fåtal kvarstående hävdgynnade
Naturvärden
arter.

B. Högörtsäng
Beskrivning: I lä mellan två bergsknallar ligger denna mot norr sluttande högörtsäng. Frisk
till fuktig. Öppen. Domineras till ca 20% av åkertistel (Circium arvense) och kärrtistel
(Circium palustre) vilka tillsammans med strätta (Angelica sylvestris), hundkex (Anthriscus
sylvestris), jättegröe (Glyceria maxima), tuvtåtel (Deschampsia cespitosa) och hundäxing
(Dactylis glomerata) utgör huvuddelen av den högre vegetationen. Biotopens vegetation har i
sig själv inga högre naturvärden men biotopen bedöms ändå som värdefull genom att fungera
som födosökslokal, skydd och habitat för åtskilliga arter inom fåglar, insekter och däggdjur.
Storlek: Ca 0,3 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Troligen ingen
De flockblomstriga växternas kvarstående stänglar utgör viktiga
Skötselråd
övervintringsplatser, hemvist och skydd för ett flertal insekter. Detta
gör ängen fågelrik då de lockas hit av riklig tillgång på föda. Slåtter
bör ske med 3-4 års mellanrum för att reducera förnaansamlingen
och gynna högörterna.
Fungerar som födosökslokal, skydd och habitat åt en uppsjö av
Naturvärden
främst insekter och fåglar.
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C. Klipp/rasbrant
Beskrivning: Hög bergsbrant mot väst med stort inslag av klippor och stenar vid basen. Torrt
till fuktigt. Öppet till halvöppet. Trädskiktet domineras av bok (Fagus sylvatica) till 85% i ett
glest bestånd längs branten. Fältskiktet är fattigt men domineras till 35% av lundslok (Melica
uniflora), en något ovanligare art. Stora parier med blottad jord utan fältskikt. Visst
förnalager, främst bestående av boklöv. Här finns även svartbräken (Asplenium trichomanes),
stenbräken (Cystopteris fragilis) och jordreva (Glechoma hederacea). Naturvärdena är till
störst del knutna till klipporna som i hög grad täcks av mossor och lavar. Ett gryt och spår av
legor visar att det till biotopen också finns knutet större däggdjur som här finner livsrum.
Riklig förekomst av bokollon vilket gynnar vilt och gnagare.
Storlek: Ca 0,02 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Gallring och röjning av träd.
Undvik alltför kraftig gallring då detta
Skötselråd
påverkar den lokala luftfuktigheten
vilket missgynnar kräl-och groddjur
samt vissa mossor och lavar. Tillåt
etablering av ett varierat buskskikt
mot bankanten. Lämna död ved.
Hemvist för många mindre däggdjur
Naturvärden
samt kräl-och groddjur. Moss-och
lavrik biotop.
Bild 7. Rasbrant

D. Hasselbryn
Beskrivning: Hassellund mot bergsbrant som vätter mot väst. Torrt till friskt. Halvt till
helslutet. Trädöverståndare i form av medelgrova Aspar (80%) och ekar (15%). Ett flertal
boträd. I fältskiktet växer vildkaprifol (Lonicera periclymenum), skogssallad (Mycelis
muralis), hagfibblor (Hieracium sect. Vulgata), liljekonvalj (Convallaria majalis),
nässelklocka (Campanula trachelium), vit morf av stor blåklocka (Campanula pesicifolia) och
lundslok (Melica uniflora). Visst inslag av bärande träd och buskar i form av rönn (Sorbus
aucuparia), stenbär (Rubus saxatilis) och stenros (Rosa canina). Fågellivet är rikt i det
flerskiktade brynet men arter kunde ej bestämmas. Visst inslag av död ved.. På den fuktiga
bergssidan växer diverse triviala mossor.
Storlek: Ca 0,05 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Slåtter med trimmer i brynkant.
Gallring av yngre triviallövträd för att åstadkomma en
Skötselråd
viss flikighet. Bärande buskar, äldre träd samt boträd
bör gynnas. Flerskiktad brynmiljö bör eftersrävas.
Stående och liggande död ved ökar naturvärdet.
Främst knutna till fåglar, däggdjur och insekter.
Naturvärden
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E. Bäckravin
Beskrivning: Stora lövträd av sälg (Salix sp.), ask (Fraxinus excelsior), ek (Quercus robur)
och al (Alnus glutinosa) skuggar med sitt grenverk denna bäckravin och ger den hög, jämn
luftfuktighet. Trädens stammar är till stor del täckta med epifyter. Vattendraget i ravinens
botten är smalt med översilningsavsnitt där majbräken (Athyrium felix-femina) och
humleblomster (Geum rivale) växer. I de få ljusgluggarna börjar näringsgynnade arter som
älggräs (Filipendula ulmaria), och brännässla (Urtica dioica) etablera sig. I de mörkare
partierna tunnar fältskiktet ut och domineras av Majbräkenbuketter och tidiga vårväxter men
även av mossor som täcker block och stenar. Stor förekomst av grov, död ved (torrakor och
lågor) och boträd. Brynen mot fairway avslutas till viss del av sly/högörts avsnitt.
Storlek: Ca 0,4 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Inga
Lämnas lämpligen åt fri utveckling. Undvik klippdeponi och
Skötselråd
ingrepp som kan påverka vattenföring eller luftfuktighet. Tillse
att spridningsvägar behålls intakta.
Knutna till död ved och vatten i form av kryptogamer, insekter,
Naturvärden
fåglar och groddjur.
.

F. Bokhult
Beskrivning: Total dominans av stora, grova Bokträd (Fagus sylvatica) som på typiskt manér
under sommaren reducerar fältskiktet till ett minimum med unga bokskott, ekorrbär
(Maianthemum bifolium), harsyra (Oxalis acetosella) och ett mäktigt förnaskikt bestående av
boklöv och bokollon. Torrt till friskt. Främs gynnar biotopen djurlivet genom att erbjuda mat
(bokollon), skydd (grenverk och förna) samt boplatser (hålträd). Under förnatäcket myllrar det
av liv i form av insekter och maskar, ytterligare en faktor som gynnar det rika fågellivet i
biotopen. En speciell flora av slätbarksepifyter är också knuten till bokträden. Små, spridda
förekomster av biotoptypen finns i området.
Storlek: Ca 0,5 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Städning/röjning
Lämnas åt fri utveckling.
Skötselråd
Gynna föryngring av
bokbeståndet genom att säkra
återväxt.
Knutna till träden i form av
Naturvärden
Epifyter, vedsvamp och
mycorriza svamp. Rikt
fågelliv. Boträd.
Bild 8. Boträd

26

G. Artrik ruderatmark
Beskrivning: Öppen, väldränerad, torr höjd med rest av äldre bevattningsbassäng. Relativt
näringsrikt. Med sitt solexponerade läge erbjuder platsen livsrum åt en mångfald organismer.
Bland kärlväxterna kan nämnas stor blåklocka (Campanula pesicifolia), liten blåklocka
(Campanula rotundifolia), gullklöver (Trifolium aureum), ärenpris (Veronica officinalis),
vitmåra (Galium boreale), knölklocka (Campanula rapunculoides), äkta johannesört
(Hypericum perforatum), blå bolltistel (Echinops bannaticus), kärleksört (Sedum telephium),
skogsnäva (Geranium sylvaticum) och mörkt kungsljus (Verbascum nigrum) samt ett stort
antal trivialare arter som engelskt rajgräs (Lolium perenne), rödklöver (Trifolium pratense),
kråkvicker (Vicea cracca), röllika (Achillea millefolium), smultron (Fragaria vesca) och
harklöver (Trifolium arvense) etc. Bin, humlor och andra flyn dras självklart hit och i öppna
gruspartier syntes steklar och skalbaggar.
Storlek: Ca 0,01 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: ingen
Slåtter och bortförsel av slaget material med 2-3 års mellanrum
Skötselråd
för att reducera förnaansamling och hindra gräsdominans.
Röjning av invandrande sly bör ske med jämna mellanrum.
Tillse att områden med blottad sand-och mineraljord ej växer
igen då dessa substrat gynnar vildbin, humlor, skalbaggar och
steklar.
Främst knutna till insekter och floristiska element.
Naturvärden

Bild 9. Blå bolltistel
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8.1.3 Funna biotoper – Öijared
A. Torrängsrest
Beskrivning: Sluttande, halvöppen, torr och ljusexponerad terräng mot öst med berg i dagen.
Jordmånen är tunn och näringsfattig och låga rosettväxter återfinns i vegetationsskiktet med
bland andra svartkämpar (Plantago lanceolata), käringtand (Lotus corniculatus),
styvmorsviol (Viola tricolor) och gråfibblor (pilosella sp.). Där berget bryter igenom finns
inslag av rödven (Agrostis capillaris), stagg (Nardus stricta) och rotfibbla (Hypochoeris
radicata). Ner mot banan ökar jordmånens mäktighet och arter som liten blåklocka
(Campanula rotundifolia), prästkrage (Leucanthemum vulgare), kruståtel (Deschampsia
flexuosa), fyrkantig johannesört (Hypericum maculatum) och ängskovall (Melampyrum
pratense) finner här en ståndort. Spridda inslag av en (Juniperus communis) indikerar att
denna mark under gången tid hållits mer öppen genom hävd i form av bete och/eller slåtter.
Mot spelytan avgränsas biotopen av en solexponerad stengärdesgård. Idag sker snabb
invandring av sly och marken håller så sakta på att beskogas.
Storlek: Ca 0,01 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: ingen
Biotopen bedöms inte vara av så hög kvalité att återupptagen
Skötselråd
hävd i form av bete förespråkas. Däremot kan man gynna och
bevara konkurrenssvagare arter genom att årligen slå och
bortföra slåtterrester, förslagsvis kring månadsskiftet JuniAugusti. Låt gärna det slagna materialet torka på plats för att
ernå maximal avfröning. Röjning av sly förordas för att öka
ljusinflödet och hindra beskogningen.
Kan fungera som refugie för konkurrenssvaga växtarter
Naturvärden

Bild 10. Stenmur mot torräng
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B. Gräsdominerad högörtsäng
Beskrivning: Flackt och öppet område omgivet av fairway på alla sidor. Fältet saknar träd
och buskvegetation förutom ett fåtal barrträd. Friska markförhållanden med torrare partier.
Här finner vi många triviala arter som prästkrage (Leucanthemum vulgare), timotej (Pleum
pratense), rödsvingel (Festuca rubra), ängskavle (Alopecurus pratensis), brunrör
(Calamagrostis purpurea), engelskt rajgräs (Lolium perenne), hundkex (Anthriscus
sylvestris) och hundäxing (Dactylis glomerata) men också något ovanligare arter som
ängshaverrot ( Tragopogon pratensis), knylhavre (Arrhenatherum elatius) och grönvit
nattviol (Platanthera chlorantha). Ett flertal sångare och mesfåglar noterades i de fåtaliga
träden och över ängen syntes en mångfald dagfjärilar samt andra flyn.
Storlek: Ca 0,6 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Årlig maskinslåtter
Igenväxning av invandrande sly bör förhindras genom
Skötselråd
återkommande röjning. Årlig slåtter av gräsytorna vid juli månads
utgång motverkar att gräsen helt tränger undan de örter som man
idag finner i vegetationsskiktet. Träden bidrar till ett rikt fågelliv
genom att erbjuda skydd, utsikt och häckningsmöjligheter. Låt
dessa stå.
Biotopen bär inga högre naturvärden i vegetationsskiktet men
Naturvärden
bidrar som födosökslokal, habitat och skydd för insekter, fåglar
och däggdjur i sådan grad att den bedöms som värdefull.

Bild 11. Gräsdominerad högörtsäng
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C. Ängs/hagmarksrest
Beskrivning: Sluttande,väldränerat och öppet bryn som domineras av lågväxta örter i
fältskiktet. I sluttningen står grova, vidkroniga ekar bland sten och berg i dagen. Ett flertal
kvarstående ängs/hagmarksväxter skvallrar om markens historia. Förutom enar så finns här
bland annat blåsuga (Ajuga pyramidalis), gökärt (Lathyrus linifolius), liten blåklocka
(Campanula rotundifolia), stagg (Nardus stricta), gråfibbla (Pilocella sp), darrgräs (Briza
media) och bergssyra (Rumex acetosella). Även ärenpris (Veronica officinalis), ängskovall
(Melampyrum pratense), smultron (Fragaria vesca), blodrot (Potentilla erecta) och röllika
(Achillea millefolium) förekommer i ganska stor mängd. Innanför brynet finns en skuggad
stengärdesgård och kring denna tilltar buskskiktet av hassel och skogen sluter sig sakta.
Storlek: Ca 0,03 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Brynet slås med trimmer ca 1 gång/år
Man bör iakkta stor försiktighet vid påförsel av gödning på den
Skötselråd
intilliggande spelytan så att spill ej når ängs/hagmarksresten då detta
starkt missgynnar de för denna naturtyp karaktäristiska växtarterna. I
övrigt bör området slås ca 2 gånger per år och restmaterial bortföras.
Gallring av brynet för större ljusexponering av markvegetationen
rekommenderas.
Naturvärden

Ängs/hagmarksrest med kvarstående växtarter.

D. Ädellövträdslund
Beskrivning: Denna biotop innehåller flera nyckelkaraktärer såsom grova äldre ädellövträd,
berg med rasbrant, varierande buskskikt med hassel (Corylus avellana) som övergår i tätare
lövskog med död ved. Med sitt skuggiga läge mot öst och sin slutenhet erhålls en jämn
luftfuktighet. Här finns rikligt med epifyter, både mossor och lavar och på marken växer
majbräken (Athyrium filix-femina), stensöta (Polypodium vulgare), hultbräken (Phegopteris
connectilis), liljekonvalj (Convallaria majalis) och ekorrbär (Maianthemum bifolium) bland
tuvor av kruståtel (Dechampsia flexuosa). Få kärlväxter kunde knytas till denna biotop men
med de angivna karaktärerna närvarande skulle en närmare inventering troligen visa på goda
kvalitéer och högt naturvärde.
Storlek: Ca 0,02 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: ingen
Röj och gallra yngre triviallövträd och barrträd. Friställ
Skötselråd
äldre ädellövträd med försiktighet samt lämna och i viss
utsträckning skapa grov, död ved.
Naturvärden

Knutna till grova äldre träd, död ved och klippor.
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E. Lövängsrest
Beskrivning: Beteshage i igenväxningsskede. Många stora äldre och likåldriga träd, främst ek
(Quercus robur), står glest på en idag helt ohävdad kulle. Buskskiktet är ganska tunt men med
ett relativt stort inslag av bärande buskar som nyponros (Rosa dumalis), björbär (Rubus
fruticosus), hallon (Rubus idaeus) och mindre rönn (Sorbus aucuparia). Fältskiktet domineras
av triviala gräs och högörter såsom kruståtel (Deschampsia flexuosa), fyrkantig johannesört
(Hypericum maculatum), mjölkört (Epilobium angustifolium), hagfibblor (Hieracium sect.
Vulgata) och älggräs (Filipendula ulmaria) men även skogsklöver (Trifolium medium),
grässtjärnblomma (Stellaria graminea) och kråkvicker (Vicia cracca) återfinns här. På de
äldre träden finns rik moss och lavflora. Boträd och åtskilliga fåglar iakttogs.
Restaurering av denna biotop tillbaka till den hagmark den varit skulle ta mycket tid och
pengar i anspråk men även i sitt nuvarande skick bär biotopen höga naturvärden främst knutna
till träden. Med sin placering i det öppna golflandskapet utgör den en tillflyktsort och
födosökslokal för vilt och fåglar.
Storlek: Ca 0,5 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Ingen
Säkra ädellövträdens nyrekrytering genom att friställa ungträd och
Skötselråd
skott. Sly bör förhindras ta överhanden då detta skulle förändra
biotopens tredimentionella struktur samt slutligen kväva
ekbeståndet. I möjligaste mån bör dock blommande och bärande
buskar sparas. Gallra ut i beståndet så att krondiametrarna tillåts
öka och stammarna ljusexponeras. Låt liggande och stående död
ved vara. Grov död ved är en bristvara varför sådan i viss mån bör
skapas.
Knutna till träden främst i form av lavar, insekter och fåglar.
Naturvärden

Bild 12. Lövängsrest
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F. Tuvtåteläng
Beskrivning: Flack fuktäng i anslutning till två dammar . Öppet och solexponerat läge med
busklika inslag av glasbjörk (Betula pubescens) och sälg (Salix sp.) I de något torrare
partierna växer rikligt med kärrtistel (Circium palustre), strätta (Angelica sylvestris),
strandlysing (Lysimachia vulgaris), veketåg (Juncus effusus), tuvtåtel (Deschampsia
cespitosa) och skogsfräken (Equisetum sylvaticum). I de våtare delarna dominerar tuvtåteln
totalt med stora, vida tuvor. Närmare dammarna växer vanlig smörblomma (Ranunculus
acris), ältranunkel (Ranunculus flammula), skogssäv (Scirpus sylvaticus), topplösa
(Lysimachia thyrsiflora) och vasstarr (Carex acuta). En huggorm (Vipera berus) och ett antal
groddjur och flyn observerades.
Storlek: Ca 0,7 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: ingen info
Röjning av invandrande sly för att föhindra igenväxning och
Skötselråd
accelererande tillandningsprocess. Förvuxen tuvtåtel kan brännas
under februari-april
Naturvärden

De floristiska elementen saknar större värde men biotopen är
viktig för groddjur och andra fuktberoende arter. Viktig
fågelbiotop.

Bild 13. Tuvtåteläng
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G. Hassellund
Beskrivning: Denna biotop domineras helt av Hassel som med sina buketter effektivt skär av
merparten av solljuset och hindrar det från att nå markskiktet. Visst inslag av grövre, äldre
träd främst Ek och Björk. Fältskiktet mitt i sommaren är fattigt med sin dominans av harsyra
och död ved och inventering av den troligtvis rika våraspekten bör förläggas tidigare på året.
Biotopens värde ligger dock inte bara hos de floristiska elementen utan svampar, lavar och
mossor frodas här. Två av de slätbarksepifyter som hittades, skriftlav (Graphis scripta) och
krusig ulota (Ulota crispa), är till viss del beroende av denna biotoptyp. Sammantaget bär
denna biotoptyp stora naturvärden.

Storlek: Ca 0,1 ha
Nuvarande skötsel/ingrepp: Ingen
Föryngring av hasselbuketterna genom gallring samt röjning av yngre
Skötselråd
invandrande träd . Grov, död ved ökar biotopens naturvärde.
Naturvärden

Stora naturvärden är knutna till denna biotop i form av svampar,
mossor och lavar men även flora och fauna är betydelsefull. Lång
skoglig kontinuitet ökar värdet liksom närvaro av grov död ved.

Bild 14. Hassellund med död ved
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8.2 Dammar - Bottenfaunaundersökning
Den empiriska redovisningen av diversitetsindex och bedömning av föroreningspåverkan
presenteras tillsammans med en teoretisk beskrivning av respektive damm där viktiga
karaktärer som placering, solexponering, strand- och vattenvegetation lyfts fram. Under varje
dammrubrik är skötselförslag och nuvarande ingrepp inlagt. Fullständiga artlistor finns i
bilaga 1 och stickprovspunkter finns i bilaga 2.

8.2.1 Lysegården – 6 lokaler
Det är stor variation mellan dammarna på Lysegården vad det gäller morfologi, storlek och
strandvegetation. Här finns två större fiskförande dammar på över tvåtusen kvadratmeter med
stora öppna vattenspeglar och en varierande strandzonering. Lövskogsridåer av klibbal, sälg,
björk, ek och asp breder ut sig ner till litoralen men även strandavsnitt med buskagebårder och
öppnare partier med slagen ruff finns. Flera av dammarna har närhet till lövskogsbryn vilket
gynnar arterna större och mindre vattensalamander som finner övervintringsställen bland löv,
stenar och död ved.
De fyra dammarna 18, 17, 12 och 4 ingår i samma avrinningssystem. I väster finns tillflödet
från två skogsbäckar och i öster, efter damm 12, finns ett utlopp som ett par hundra meter
öster ut förenas med Vallerån vars recipient är Göta älv.

L. Damm 2
Den ca 50 m2 stora och 2 år gamla dammen ligger på nya banan, läigt placerad sydväst om tee
2 där den gränsar in till ett lövskogsbryn. Strandzonsvegetationen domineras av tåg som
slagits och goda ljusförhållanden råder. En skogsbäck ansluter till dammen i sydvästra änden
där det växer bäckveronika (Veronica beccabunga) och bitterpilört (Persicaria hydropiper) i
tillflödet. Förekomst av större vattensalamander (Triturus cristatus) har rapporterats (se
groddjursinventering 8.3). Bottenfaunans diversitet är måttlig hög med ingen eller liten
avvikelse från jämförvärden (tabell 2). ASPT – index är lågt med ingen eller liten avvikelse
och DFI är mycket lågt med tydlig avvikelse. Detta talar för att näringstillståndet i dammen är
högt och toleranta arter dominerar smådjursamhällena på botten.
Nuvarande skötsel: Ingen skörd av dammens vegetation sker. Strandzonsvegetationen
slås med röjsåg emellanåt.
Förslag: Större vattensalamander reproducerar sig i dammen och bör låtas vara ostörd.
Strandzonsvegetationen kan slås när groddjuren är inaktiva och lekperioden är förbi under
högsommaren i juli. Gräs och starr som röjts transporteras bort från strandzonen.

L. Damm 2:1
En nygrävd damm (hösten 2004) i kanten på fairway med sydväst sidan något skuggad av
lövskog. Den öppna platsen ger mycket goda ljusförhållanden och är vindexponerad i tre
väderstreck. Vegetationen i strandzonen består av mannagräs (Glyceria fluitans), jättegröe
(Glyceria maxima) och pilört (Persicaria lapathifolia) som man har slagit ända ner till
strandkanten.
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I dammen finns ingen utbredd flytbladsvegetation endast ett fåtal lemnider vilket lämnar en
öppen vattenspegel. Utloppet, ett grävt dike, förbinder dammen med damm 2 som ligger ca
150 meter bort i nordlig riktning. Bottenfaunan tycks domineras av i huvudsak toleranta arter
och uppvisar låg diversitet med tydlig avvikelse från jämförvärden. Förutsättningar för att
större vattensalamander ska kunna etablera sig i dammen bedöms vara stor, då arten har
hittats i den närbelägna damm 2.
Nuvarande skötsel enligt Damm 2

Tabell 2. Beräknade index, tillstånds- och avvikelseklassning (inom parentes) i de undersökta dammarna.
Shannons diversitetsindex, Average score per taxon - index ( ASPT ) och Danskt faunaindex
( DFI ).
Dammar

LD2
LD2:1
LD4
LD12
LD17
LD18

Shannons
Diversitetsindex
Tillstånd
Avvikelse
2,27 ( 3 )
1,13 ( 1 )
1,35 ( 4 )
0,67 ( 3 )
3,36 ( 1 )
1,67 ( 1 )
3,27 ( 1 )
1,67 ( 1 )
3,92 ( 1 )
1,95 ( 1 )
3,14 ( 1 )
1,56 ( 1 )

ASPT- index
Tillstånd
4,71 ( 4 )
4,50 ( 4 )
3,71 ( 5 )
5,46 ( 3 )
4,33 ( 5 )
3,92 ( 5 )

Avvikelse
1,05 ( 1 )
1,0 ( 1 )
0,83 ( 2 )
1,21 ( 1 )
0,96 ( 1 )
0,87 ( 2 )

DFI - index
Tillstånd
2 (5)
2 (5)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

Avvikelse
0,5 ( 4 )
0,5 ( 4 )
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )

Tillståndsklass: 1 = mycket högt index, 2 = högt index, 3 = måttligt högt index, 4 = lågt index, 5 = mycket lågt
index
Avvikelseklass: 1 = ingen eller liten avvikelse, 2 = måttlig avvikelse, 3 = tydlig avvikelse, 4 = stor avvikelse, 5 =
mycket stor avvikelse

Diagram 1. Medelantal taxa/prov för Lysegårdens dammar.
Felstaplarna visar 95 % konfidensintervall.

Medelantal taxa/prov

Medel

8
7
6
5
4
3
2
1
0
LD2

LD2:1

LD4

LD12

LD17

LD18 Dammar
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L. Damm 4
Diversiteten i damm 14 är mycket hög bland bottenfaunan med liten eller ingen avvikelse.
Dammen är fiskfri och adulter av större och mindre vattensalamander har observerats. I
bottenfaunan förekom starrmosaiksländan (Aeshna juncea) vilket är den mest sällsynta arten
bland trollsländor funnen på Lysegården. Täckningsgraden av vattenytan är ca 10 % och i
strandvegetationen finns buskar, sly och träd. Placeringen är läig och ljusförhållandena är
goda i norra hälften och något sämre i södra delen. Helofyter breder ut sig ca 80 procent kring
dammen och domineras av bredkaveldun (Typha latifolia). I undervattensfloran hittades
rostnate (Potamogeton alpinus), hästsvans (Hippuris vulgaris) och vekt braxengräs (Isoetes
setacea). Tydlig avvikelse i ASPT och Danskt faunaindex ger signaler om en något hög
belastning av näringsämnen / organiskt material.
Nuvarande skötsel: Strandzon vegetationen har slagits med jämna mellanrum på de
områden närmast fairway.
Förslag: Öppna upp södersidan så ljusförhållandena förbättras och låt istället vindskyddande buskar och träd växa upp på norra sidan. Undvik inplantering av fisk, större och
mindre vattensalamander trivs i dammen.

L. Damm 12
En stor damm på uppemot 2500 kvadratmeter vilket mer liknar en mindre sjö. Morfologiskt är
dammen väldigt varierande med vassvikar och sund. Ljusförhållandena är mycket goda i östra
delen där strandzonsvegetationen domineras av buskar och höga örter och något sämre med
mer skuggande trädbårder i västra delen.
Flytbladsvegetationen består främst av vit näckros (Nymphaea alba) men även en del
gäddnate (Potamogeton natans) och gul näckros (Nuphar lutea) finns vilket sammantaget ger
en täckningsgrad på ca 20 procent. Fiskfaunan består av abborre (Perca fluviatilis), gädda
(Esox lucius) och man har vid ett flertal tillfällen satt ut gräskarp (Ctenopharyngodon idella).
Vattenöverståndarna domineras av bredkaveldun men här finns även svalting (Alisma
plantago – aquatica), säv (Scripus lacustris), flaskstarr (Carex rostrata) och olika tågarter
(Juncus sp.). Medelantal taxa/prov tolkas som allmänt lågt men likvärdigt med damm 4, 17
och 18. Shannons diversitetsindex visar på hög diversitet i bottenfaunasamhället med tydlig
påverkan från organiskt material vilket ger ett mer eutroft tillstånd, dock är avvikelsen liten
eller ingen från jämförvärden.
Nuvarande skötsel: Strandnära buskar och högörtsvegetation gallras och röjs på
spelnära områden.
Förslag: Ansträngningar i form av röjningsarbete bör läggas vid tilloppet på västra sidan
där kvävegynnade växter frodas. Genom att i slutet av Augusti slå och föra bort nässlor
och dunörtsväxter kan kväve och fosforläckaget till dammen kanske minskas. I övrigt bör
en differentsierad strandzonsstruktur bevaras så som den är idag. Eventuellt skulle man
kunna skapa en mer flack littoral i nivåer någonstans i dammen.
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Shannons diversitetsindex (H' )
(Shannon 1948)

exkl. övriga taxa/arter
inkl. övriga taxa/arter

Indextal
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

18

LD

LD

17

12
LD

4
LD

2:
1
LD

LD

2

Dam mar

Diagram 2. Shannons diversitetsindex för dammarna på
Lysegården.
Förklaring. Inkl. övriga taxa/arter innebär att smådjur som lever
större delen av sitt liv i den fria vattenmassan är medtagna.

ASPT- index
(Armitage et al. 1983)
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Diagram 3. ASPT- index för samtliga dammar på
Lysegården
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L. Damm 17
Detta är den största bevattningsdammen på
Lysegården (ca 2700 kvadratmeter) och är än mer
mångformig än damm 12. Västra sidan delas av en
udde och splittrar upp vattnet i två intressanta vikar
som nås av var sin skogsbäck. Den nordligaste av
de två vikarna är beskuggad av gran, al och björk
med ett vassbälte utanför. Tvärtom är den sydligare
viken en öppen något mer vindexponerad och fullt
solbelyst plats med riklig förekomst av gäddnate.
Tack vare dammens storlek och omgivningens
Bild 15. Busköverhäng Damm 17
varierande vegetation erbjuds ett flertal olika
litorala habitat. Som exempel kan nämnas; vita
näckrosor utanför en bård av bredkaveldun, grunda och läiga sandstrandsavsnitt med bladvass
(Phragmites australis), litoralpartier på lovartsidan med grövre stensubstrat och
busköverhäng.
Likt damm 12 finns här gräskarp, gädda och abborre. Av groddjuren finns yngel av vanlig
padda (Bufo bufo) som klarar sig bra i fiskförande vatten och som sågs simma i ett brett
karavanlikt stim genom rostnaten. Ett gräsandspar med ungar observerades i den skyddande
vassen. Artdiversiteten i bottenfauna är mycket hög och domineras främst av arter som är
toleranta för eutrofierade vattenmiljöer. Medelantal taxa per prov var bland de högsta som
påträffades och artlistan innehöll fler arter inom Trichoptera och Gastropoda än vad som
påträffats i de övriga dammarna.
Nuvarande skötsel: Ingen genomtänkt skötselplan finns mer än att strandzonen röjs från
buskar och sly då och då.
Förslag: Bibehåll de varierande strandpartierna med öppna områden, sluttande strandbrinkar och vindskyddande lövträd. Gran och Klibbal kan tas bort från strandzonen.
Skördning av övervattensväxter där igenväxtning hotar.

L. Damm 18
Det öppna läget ger mycket goda ljusförhållanden och platsen erbjuder även vindskydd, då
dammen har ett blandskogsbryn i väster och ligger i en svacka mellan tee 18 och fairway.
Vattenytan är till stor del täckt av gäddnate (ca 75 %) med inslag av flytande igelknopp och
andmat (Lena minor). Igelknopp dominerar helofytfloran där svalting, bredkaveldun och stor
igelknopp (Sparganium erectum) förekommer. I den submersa floran förekom rikligt med
storsärv och gropnate. ASPT och Danskt faunaindex (DFI) indikerar en hög näringsbelastning
med tydlig avvikelse från jämförvärden.
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8.2.2 Torreby – 6 lokaler
Det finns sex stycken dammar på Torreby där två är större bevattningsdammar på ca 800 till
1000 m2 och ligger utanför spelområdet och fyra är mindre, upp till 250 m2 och fungerar som
spelhinder. Dammarna 8, 3 och 2 är resultatet av uppdämda bäckraviner som ingår i ett
gemensamt avrinningssystem med mynning i Färlevsfjorden. Danskt faunaindex gav samma
resultat för alla dammarna d v s mycket lågt med tydlig avvikelse (tabell 3).

T. Damm 2
En bevattningsdamm som ligger placerad utanför spelområdet norr om tee 2 i en sänka och är
ca 1000 m2 stor. Tillflöde kommer från en skogsbäck i öst och utloppet mynnar i en bäckravin
i väst. Siktdjupet är dåligt och vattnets färg påminner om Mississippi eller kaffe med mjölk
om man vill. På södra sidans branta slänt består strandzonen mest av höga örter och sly. En
sluttande bokskog breder ut sig över hela norra sidan med träd och busköverhäng. Av
fiskfaunan återfanns gräskarp simmande i ytan (bild 16) och enligt banarbetarna ska kräftor ha
planterats in för ett tiotal år sedan. Två gräsänder
och en knipa sågs glida runt på den öppna
vattenspegeln. Längs den södra litoralen finns det
flesta
av
vattenöverståndarna,
svalting,
vattenmärke (Sium latifolium), tåg och sjöfräken
med dominans av bredkaveldun. Bottenfaunans
diversitetsindex ligger på en mycket hög nivå trots
att ASPT visar tydlig påverkan av organiskt
material vilket också noterades i de vattenkemiska
mätningarna där Tot – P var extremt högt och Tot
– N var mycket högt. Medelantal taxa/prov låg
något över de övriga dammarna men får ändå Bild 16. Gräskarp (Ctenopharyngodon idella)
anses vara lågt.
Nuvarande skötsel: Ingen
Förslag: En tanke är att bygga om dammen till en retentionsdamm i två nivåer som skulle
fånga upp näringsämnen. I dags läget färdas kväve och fosfor nedströms och ansamlas i
vikarna kring färlevsfjorden. Förslagsvis skulle man avlägsna karp och kräftor från
dammen och öppna upp södersidan för att gynna vattenväxter. Tillflödet kan breddas och
grävas ur för att minska vattenflödet och öka sedimentationen.

T. Damm 3
Det här kan sägas vara ett något annorlunda småvatten på banan, dels för att det ligger utanför
spelområdet och är skyddat från sol och vind och dels för att här finns bäver som i stor
omfattning påverkar strand– och vattenvegetation. Tilloppet mynnar i den södra viken där ett
stort equisetumbälte breder ut sig i en långt skriden tillandningsprocess. Vattenspegeln är i
huvudsak öppen med en täckningsgrad av gäddnate på ca 15 procent. I den submersa floran
hittades enbart gropnate (Potamogeton berchtoldii). Tillståndsklassningen visar ett lågt
medelantal taxa/prov i dammen men med en hög artdiversitet bland de som hittades, främst
bland Trichoptera. Näringsbelastningen är måttlig med liten eller ingen avvikelse och tydlig
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avvikelse i DFI (se tabell 3). Förekomst av Ål (Anguilla anguilla) konstaterades under
nattinventeringen och möjligtvis finns här även kräftor.

Nuvarande skötsel: Inga åtgärder vidtas.
Förslag: Så länge bävern härjar i området fodras ingen skötsel eller röjning av fältet på
östra sidan. Däremot borde en del av alträden på norra sidan tas ned. Detta bör göras i
omgångar och då genom ringbarkning för att undvika röjgödslingseffekter. Vid tilloppet i
södra viken kan sjöfräkenbältet skördas eller gallras ut.

Tabell 3. Beräknade index, tillstånds- och avvikelseklassning (inom parentes) i de undersökta dammarna.
Shannons diversitetsindex, Average score per taxon - index ( ASPT ) och Danskt faunaindex
( DFI ).
Dammar

TD2
TD3
TD8
TD9V
TD9H
TD13

Shannons
Diversitetsindex
Tillstånd
Avvikelse
3,11 ( 1 )
1,55 ( 1 )
2,75 ( 2 )
1,37 ( 1 )
3,47 ( 1 )
1,73 ( 1 )
1,46 ( 4 )
0,73 ( 3 )
1,80 ( 3 )
0,90 ( 2 )
1,32 ( 4 )
0,66 ( 3 )

ASPT- index
Tillstånd
3,71 ( 5 )
5,57 ( 3 )
3,88 ( 5 )
4,57 ( 4 )
5,00 ( 4 )
3,86 ( 5 )

DFI - index

Avvikelse
0,83 ( 2 )
1,24 ( 1 )
0,86 ( 2 )
1,02 ( 1 )
1,11 ( 1 )
0,86 ( 2 )

Tillstånd
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

Avvikelse
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )

Tillståndsklass: 1 = mycket högt index, 2 = högt index, 3 = måttligt högt index, 4 = lågt index, 5 = mycket lågt
index
Avvikelseklass: 1 = ingen eller liten avvikelse, 2 = måttlig avvikelse, 3 = tydlig avvikelse, 4 = stor avvikelse, 5 =
mycket stor avvikelse

Diagram 4. Medelantal taxa/prov för Torrebys dammar.
Felstaplarna visar 95 % konfidensintervall.

Medelantal taxa/prov

Medel

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Dammar

TD2

TD3

TD8

TD9V

TD9H

TD13
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T. Damm 8
En potamogetondamm på spelyta i början av fairway 8
med en yttäckningsgrad på 95 procent där vattenaloe
(Stratiotes aloides) utgör 15 procent. Det är slagen ruff
ner till strandkanten där bredkaveldun dominerar bland
helofyterna. Tillflödet i södra änden kommer från en
bäckravinrest och utflödet är kulverterat under grusvägen
i norr ner till damm 3. Topografiska strukturer tyder på
att det här i gången tid legat en bäckravin som löpte
norrut mot bäckravinen vid damm 2 och förenades där till
ett gemensamt utlopp ut i Färlevsfjorden. Mycket riklig
mängd av gropnate noterades (bild 17), detta försvårade
provtagningen med handhåv avsevärt. Artdiversiteten var
hög enligt beräkningar av Shannons index och ASPT
index ger signaler om ett eutroft tillstånd med måttlig
avvikelse (tabell 3).

Bild 17. Rikligt med gropnate
(Potamogeton berchtoldii)

Nuvarande skötsel: Strandvegetationen slås.
Förslag: Flytbladsvegetationen bör skördas så att en större vattenspegel fås. Eventuellt
kan dammen grävas ut halva åt gången. Undvik att sätta ut karp eller andra fiskarter.
Flacka ut litoralpartier, och placera ut stenar enskilt och i mindre högar.

T. Damm 9V
Dammarna TD9V och TD9H ligger bredvid varandra med en liten träbro som skiljer dem åt.
Det finns inget vattenutbyte mellan dammarna och strandvegetationen skiljer sig avsevärt.
Den vänstra dammen (TD9V) ligger läigt och är helt beskuggad av klibbal runt om. Det
skuggiga läget förhindrar flytbladsvegetationen att etablera sig och makrofytvegetationen
består till stor del av bredkaveldun (ca 98 %). Här hittades inga submersa växter men flera
gräskarpar observerades. I övrigt ska nämnas att det förekom svärmar av cladocerer (Daphnia
sp.).
Kemiska mätdata av total - kvävehalt och total - fosforhalt visar på höga halter och en
kväve/fosfor kvot på 24 vilket innebär att det finns en balans mellan dem. Alltså inget
överskott på kväve eller fosfor utan en stor tillgång på båda. Diversiteten är låg med tydlig
avvikelse för Shannons index. ASPT och DFI visar låga indextal med ingen avvikelse
respektive tydlig avvikelse. Till detta ska läggas att syrehalten har uppmätts till 2,1 mg/l vilket
är ett syrefattigt tillstånd, näst lägst på bedömningsskalan. Det tycks alltså främst förekomma
eutroftoleranta arter där en eller några arter dominerar samhället. I både damm 9V och 9H var
medelantalet taxa/prov låga ca 2-3 st (se tabell 3).

T. Damm 9H
Över så till Damm 9H som ligger belägen söder om 9V i ett öppet läge helt ljusexponerad
med lite vindskydd i norr från albeståndet kring damm 9V. Vattenspegeln är helt täckt av
vattenaloe och andmat. Här finns nickskära (Bidens cernua), veketåg (Juncus effusus),
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skoggsäv (Scripus sylvaticus) och mannagräs i strandzonen i övrigt är vegetation till stor del
slagen, åtminstone på södra sidan som ligger ut i spelområdet. Bredkaveldun dominerar
helofytfloran men här finns även svalting och igelknopp. Ett väldigt lågt antal taxa noterades i
dammen (Diagram 4). Tillståndsklassning med ASPT och DFI index visar på stor påverkan
från organiskt material som troligen sätter sin prägling på bottenfaunans artsammansättning.

Bild 18. Vattenaloe (Startiotes aloides) i damm 9H

Nuvarande skötsel: Klubben har planer på att bygga om hål 9 och samtidigt göra en stor
gemensam damm av 9V och 9H.
Förslag: Gräva strandpartier i nivåer så att olika växtzoner bildas. En djuphåla kan göras i
mitten och variera materialet i kanterna så att avsnitt med sand, grus och lite större stenar
finns. En sävruggsö kan anläggas för att gynna simänder. Undvik utsättning av fisk.

T. Damm 13
Även denna damm ligger som ett spelhinder med slagen strandvegetation ner till litoralen.
Tillflödet ligger i söder och utloppet, på norra sidan, är kulverterat ut i en bäckravin. Mångfalden i bottenfaunan är låg och tillståndet är näringsrikt vilket valideras av både ASPT och
DFI indexen samt Tot- N och Tot – P mätningar. Vid undersökning av vattnets kemiska egenskaper fann man mycket höga halter av både kväve och fosfor. Shannons – index och Danskt
faunaindex visar tydlig avvikelse medan ASPT är måttlig i avvikelsen från jämförvärden.
Fraktionen COD är 10 mg/l vilket är måttligt högt. Gäddnate, som dominerar flytbladsvegetationen, har en täckningsgrad på ca 75 procent. Utsättning av gräskarp har skett och det
finns också ål i dammen, enligt banarbetarna.
Nuvarande skötsel: Strandvegetaionen slås.
Förslag: Dammen borde rensas från gäddnate. En bredare strandzonsvegetation kan
lämnas och strandkanter borde flackas ut. Stensubstrat och död ved kan lämpligen placeras
vid strandkanten som skapar en mer varierad miljö. Utgrävning med grävmaskin bör
undvikas med hänsyn till ålen.
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Shannons diversitetsindex (H' )
(Shannon 1948)

exkl. övriga taxa/arter
inkl. övriga taxa/arter

Indextal
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
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3
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2

0,0

Dam m ar

Diagram 5. Shannons diversitetsindex och ASPT – index för
samtliga dammar på Torreby
Förklaring. Inkl. övriga taxa/arter innebär att smådjur som lever större delen av sitt
liv i den fria vattenmassan är medtagna

ASPT - index
(Armitage et al. 1983)
Indextal
6
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2
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Diagram 6. ASPT – index för samtliga
dammar på Torreby
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8.2.3 Öijared – 4 lokaler
De fyra undersökta dammarna på Öijared GK ingår inte i något gemensamt avrinningssystem
men förslag har tagits fram för anläggande av våtmarker och för ett kretsloppsanvändande av
vatten.
Dammarna på Öijared GK skiljer sig inte mycket åt i diversitetsindex. Variationen går från
måttligt högt till mycket högt. Avvikelsen är liten eller ingen för Shannons index i var och en
av de fyra undersökta dammarna. Både ASPT och DFI – index visar låga eller mycket låga
indextal, vilket innebär att det främst förekommer toleranta arter. Sammantaget bedöms
dammarna vara mycket starkt påverkade av näringsläckage och/eller organiskt material.

Ö. Damm 10V
Dammen är ca 70 kvadratmeter och ligger som spelhinder mitt på fairway.
Strandzonsvegetationen är slagen och vattenöverståndare saknas. Enligt Shannons index är
diversiteten mycket hög men dammen är också starkt påverkad av näringsämnen, avvikelsen i
ASPT och DFI är tydlig. Två gräskarpar observerades. Det öppna läget erbjuder goda
ljusförhållanden och vindexponering i alla väderstreck.

Nuvarande skötsel: Ingen
Förslag: Försök gynna groddjur och undervattensvegetation. De två stora gräskarparna i
dammen bör i så fall flyttas. På något strandavsnitt kan stenar och grov död ved
utplaceras.

Ö. Damm 10H
En potamogetondamm som ligger placerad vid sidan om fairway, utanför spelområdet på hål
tio i ett öppet solexponerat läge med närhet till en tuvtåteläng i väst. Den ca 1500 –2000 m2
stora dammen är till 80 procent täckt av gäddnate och håller gräskarp och gädda. Resultatet av
beräknade index visar på hög diversitet i bottenfaunan samt en hög belastning av
näringsämnen/organiskt material. Vad det gäller ASPT och Danskt faunaindex är avvikelsen
tydlig. Stora delar av botten är helt täckt av vattenpest (Elodea canadensis). Från dammen tas
vatten till banans bevattning.
Nuvarande skötsel: Ingen
Förslag: Ett större inslag av både stora enskilda och mindre högar av sten kan läggas ut i
strandkanten på vissa ställen runt dammen.
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Bild 19. Damm 10H södra delen

Tabell 4. Uppmätta index, tillstånds - och avvikelseklassning (inom parentes) i de undersökta dammarna.
Shannons diversitetsindex, Average score per taxon - index ( ASPT ) och Danskt faunaindex
( DFI ).
Dammar

ÖD10V
ÖD10H
ÖD11
ÖD14

Shannons
Diversitetsindex
Tillstånd
Avvikelse
3,20 ( 1 )
1,59 ( 1 )
2,95 ( 2 )
1,47 ( 1 )
2,75 ( 2 )
1,37 ( 1 )
2,20 ( 3 )
1,10 ( 1 )

ASPT- index
Tillstånd
3,67 ( 5 )
3,90 ( 5 )
3,21 ( 5 )
4,90 ( 4 )

Avvikelse
0,81 ( 3 )
0,87 ( 3 )
0,71 ( 3 )
1,09 ( 1 )

DFI - index
Tillstånd
3 (4)
3 (4)
3 (4)
3 (4)

Avvikelse
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )
0,75 ( 3 )

Tillståndsklass: 1 = mycket högt index, 2 = högt index, 3 = måttligt högt index, 4 = lågt index, 5 = mycket lågt
index
Avvikelseklass: 1 = ingen eller liten avvikelse, 2 = måttlig avvikelse, 3 = tydlig avvikelse, 4 = stor avvikelse, 5 =
mycket stor avvikelse

Medelantal taxa/prov
Medel

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ÖD10V

ÖD10H

ÖD11

ÖD14

Dam m ar

Diagram 7. Medelantal taxa/prov angivet med 95 %
konfidensintervall.
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Ö. Damm 11
En bevattningsdamm som ligger i anslutning till damm 10H, de är endast skilda åt av en ca
två meter bred passage. Precis som i damm 10H är det 80 % täckningsgrad av gäddnate men
denna dammen är dock betydligt mindre (200 – 250 m2). Undervattensvegetationen är ymnig
och utgörs till övervägande del av vattenpest. Den tämligen sällsynta snäckan Bithynia leachii
hittades i dammen. Resultatet från indexberäkningarna indikerar att det råder liknande
förhållanden när det gäller näringsbelastning och avvikelser från jämförvärden i dammarna
10H och 11 (Tabell 4).

Diagram 8. Shannons diversitetsindex och ASPT index för samtliga dammar på Öijared GK.

Shannons diversitetsindex (H' )
(Shannon 1948)

exl. övriga taxa/arter
inkl. övriga taxa/arter

Indextal

ASPT - index
(Armitage et al. 1983)
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Dammar

Ö
D
10
H

0,0

Ö
D
10
V

0,5

Förklaring. Inkl. övriga taxa/arter innebär att smådjur
som lever större delen av sitt liv i den fria vattenmassan

Ö. Damm 14
En mindre damm (ca 50 m2) som fungerar som spelhinder på hål 14. I söder gränsar dammen
till ett lövskogsbryn med inslag av död ved. Flytbladsvegetationen har en täckningsgrad på 5
– 10 % och består av flytande igelknopp. Den skuggande lövskogen försämrar ljusförhållandena som bedöms vara dåliga till goda. Indexberäkningarna visar måttligt hög
artdiversitet och ASPT-index visar ingen eller liten avvikelse. Undervattensvegetationen
domineras av gropnate i måttliga mängder. En hel del löv och grenar återfanns i proverna.
Ingen fiskfauna existerar. Adulter av både större och mindre vattensalamander observerades i
dammen. En art av trollsländor som var speciellt intressent var Starrmosaiksländan (Aeshna
juncea)
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8.3 Groddjursinventering
Nattinventering utfördes på Öijared och Torreby. På Lysegården är inventering av större
vattensalamander (Triturus cristatus) tidigare utfört av Maria Magnusson och Lena Stålsjö
från Göteborgs Stadsmuseum.

8.3.1 Öijared
I alla dammarna på Öijared har fynd gjorts av mindre vattensalamander (Triturus vulgaris).
Adult av större vattensalamander konstaterades i ÖD14 och ett yngel i ÖD10H som dock
hittades flytande omkring i strandkanten och var påtagligt skadad
Tabell 5. Groddjursinventering på Öijared
Dammar Större
Mindre
vattensalamander
vattensalamander
ÖD10V
adulter
ÖD10H
1st larv (skadad)
larver
ÖD11
larver
ÖD14

adulter

adulter

Övriga groddjur

yngel, vanlig padda
yngel, vanlig padda
adulter, åkergroda,
vanlig groda

8.3.2 Lysegården
Flera av dammarna är bra groddjursbiotoper. Här finns och både större och mindre
vattensalamander. Rikligt med paddyngel i dammarna 12 och 17.
Tabell 6. Groddjursinventering på Lysegården
Dammar Större
Mindre
vattensalamander
vattensalamander
LD2
adulter och larver
adulter och larver
LD2:1
LD4
adulter
adulter och larver
LD12
LD17

Övriga groddjur

grod‐ och paddyngel
grod‐ och paddyngel,
vanlig padda (adult)

LD18

8.3.3 Torreby
Det gjordes få fynd av groddjur.
Tabell 7. Groddjursinventering på Torreby
Dammar Större
Mindre
vattensalamander
vattensalamander
TD2
TD3
TD8
larver
TD9H
TD9V
TD13

Övriga groddjur

Åkergroda adult
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9. DISKUSSION
Golfbanor betraktas ofta som gröna öknar ur ett biologiskt perspektiv. Intensivt skötta
spelytor och parkmiljöer präglade av en nitisk städiver har länge varit och är till viss del
fortfarande den bild många av oss biologer har av golfbanor. Uppfattningen har under sista
decenniet emellertid svängt och golfbanornas roll har lyfts fram i naturvårddebatten. Detta
kan bero dels på att medvetandet kring miljö- och naturvårdsfrågor ökat inom golfsporten och
dels på att miljölagstiftning skärpts både på nationell och internationell nivå.
För att återknyta till syftet i denna uppsats börjar vi med att diskutera frågan; Har golfbanor
potential att gynna och bevara biologisk mångfald? På Torreby, Lysegården och Öijared.
bidrar i hög grad de anlagda vattenmiljöerna till den biologiska diversiteten. Banorna har även
en mosaik av terrestra småbiotoper med relativt goda förutsättningar för att bära eller utveckla
höga naturvärden. Nedan diskuteras dammar och småbiotoper mer ingående, med fokusering
på nuvarande status och hur naturvärden kan utvecklas.

9.1 Terrestra småbiotoper
Bland de värdebärande biotoperna hittades flera som är knutna till det tidigare
jordbrukslandskapet format av slåtter och bete som golfbanan anlades i. Lövängar och
lövträdslundar befinner sig dock idag i ett igenväxtningsskede då aktiv skötsel och hävd
uteblivit sedan golfbanans anläggande. Detta har gjort att rent betesgynnad flora inte helt
oväntat försvunnit medan de slåttergynnade växterna ännu finner en ståndort i ruff och
ängspartier. Liten areal och fragmentering är bidragande orsaker till att dagens naturvärden i
tidigare beteshävdade biotoper får anses vara knutna till insekter, fåglar och svampar som här
gynnas av den rika förekomsten av nyckelelement likt liggande och stående död ved och
bärande träd- och buskar. Med hjälp av de föreslagna skötselråden kan dessa naturvärden
bevaras och utvecklas. De inventerade ängsresternas som återfinns både som fristående större
partier och som inslag i ruff och bankanter, kan utveckla en intressant flora med ett större
inslag av slåttergynnade arter. Detta kräver dock en årlig och återkommande slåtter med
bortförsel av slaget material samt att näringstillförsel från klipprester och konstgödsel
undviks.
Miljöer som inte direkt är knutna till det tidigare jordbrukslandskapet bedöms på samtliga
banor i dagsläget ha bäst förutsättningar som bärare av högre naturvärden. Biotoper av denna
typ är t ex ädelövträds-dominerade bäckraviner där den orörda miljön med hög och jämn
luftfuktighet ger goda förutsättningar att finna känsliga arter. Nyckelelement som grov död
ved, hålträd och översilningsavsnitt ökar dessa biotopers naturvärden. Gemensamt för denna
typ av biotoper är att de inte direkt berörs av banans skötsel. Man ska inte heller bedriva
någon aktiv skötsel i dessa områden då detta snarare stjälper än hjälper den biologiska
diversiteten.
Det är av stor vikt att man inte bara fokuserar på de floristiska elementen då man bedömer en
golfbanas naturvärdesstatus. En inventering som helt inriktas på fältskiktets kärlväxter
kommer oundvikligen att förbise naturvärden som finns knutna till andra substrat och
strukturer och kommer därigenom att ge en mycket onyanserad bild av banans
naturvärdesstatus. I detta arbete återspeglas denna situation om man endast studerar resultaten
från kärlväxtinventeringen. På ingen av de tre banorna återfanns biotoper som idag kunde
anses som bärare av höga floristiska naturvärden. Förekomst av signalarter visar dock på flera
lokaler med potential att utveckla sådana värden om näringsbelastning och i viss mån
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användning av pesticider minskas och lämpliga skötselåtgärder vidtas. Genom att komplettera
kärlväxtinventeringen med identifiering av nyckelelement erhölls i flera fall en annan och mer
nyanserad bild av banans potential som bärare av höga naturvärden.

9.2 Dammar
Vattenmiljöerna på banorna är mycket varierande till storlek, form och ålder. Bottenfaunadiversiteten har i flera av dammarna varit hög eller mycket hög och i synnerhet då i de stora
bevattningsdammarna. Detta kan troligen kopplas till att de kan erbjuda en stor variation av
olika habitat och nischer. Exempelvis har damm 17 (ca 2700 kvm) på Lysegården och damm
2 (ca 800 kvm) på Torreby högst medelantal taxa per prov på respektive bana. Dessa resultat
indikerar att en väldifferentierad och varierad litoral är av stor betydelse. Välutvecklade
vegetationsbårder med divers artsammansättning, bottensubstrat av olika typ och storlek samt
nivåzonering är viktiga karaktärer som kan borga för en artrik vattenmiljö i både stora och
små dammar. Det bör påpekas att det inte föreligger signifikanta skillnader i medelantal taxa
per prov mellan stora och medelstora dammar. Andra faktorer som påverkar antalet taxa bland
bottenlevande smådjur kan vara avgörande här, som t ex fiskförekomst, eller utbredning och
diversitet bland submers vegetation.
Några få känsliga och tämligen sällsynta arter har påträffats och i dagsläget är nog ålen
(Anguilla anguilla) av störst intresse eftersom den är upptagen på rödlistan i kategorin akut
hotad. På Torreby finns ål i fyra dammar det var också lägst medelantal taxa/prov i dessa
dammar vilket troligen till viss del beror på predation från ålen. I bottenfaunaproverna
hittades mindre buksimmare (Cymatia bonsdorffii) på Öijared, som är tämligen sällsynt och
blåbandad jungfruslända (Calopteryx virgo) som är sällsynt vid stillastående vatten.
Starrmosaikslända (Aeshna juncea) är en intressant art som på många lokaler i södra Sverige
indikerar hög diversitet bland trollsländor. De bästa groddjursbiotoperna påträffades på
Öijared och Lysegården där flera dammar höll den tidigare rödlistade större
vattensalamandern. Dessa dammar är i mellan storlek (50 – 150 kvm) och ej fiskförande, med
närhet till lövskogsbryn.
Näringsbelastning på dammarna är påtaglig. Framförallt är det Danskt faunaindex som visar
låga indextal med tydlig avvikelse. Detta bekräftas ytterligare av de mätningar av Tot – N, Tot
– P, COD samt syrehalter som utförts av Alcontrol AB på Torreby och Lysegården. Om
denna näringsbelastning beror på användning av konstgödsel eller har sin förklaring i något
annat som t ex tidigare markanvändning är svårt att uttala sig om. På fairway är man relativt
sparsam med gödningspreparat men givorna kan dock variera väldigt mellan golfbanor.
I dagsläget är eutrofieringseffekter ett mycket stort miljöproblem. Kraftiga algblomningar i
havsvikar och kustnära avsnitt får förödande följder för bl a bottenlevande djur och fisk. Det
är väldigt viktigt att resurser avsätts för att strypa tillförseln av fosfor och kväve från
golfbanorna. Ett förslag är att anlägga retentionsdammar, våtmarker eller rotzonsanläggningar
som i dag har en mycket god rening av främst kväve men även fosfor.
Utsättning av gräskarp har skett vid upprepade tillfällen i flera av dammarna genom åren.
Gräskarpen kommer ursprungligen från Asien och är en stor konsument av undervattensväxter
vilket har en indirekt negativ påverkan på bl a bottenfaunan. Introducering av gräskarp i dessa
dammar kan ha orsakat förändringar i artsammansättning och funktionella grupper.
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9.3 In spite of och because of värden
Under detta arbetets gång har vi stött på flera biotoper som är mer eller mindre knutna till
eller beroende av själva golfbanan. När riktade skötselinsatser ska utformas bör man skilja på
biotoper som har naturvärden trots att golfbanan finns och biotoper vars naturvärden gynnas
av att banan finns. Vi har valt att kalla detta In spite of – värden och Because of – värden.
In spite of – värden : naturvärden som i huvudsak beror på naturgivna förutsättningar.
Exempelvis kan det vara naturvärden knutna till en bäckravin eller en rasbrant. Dessa
värden finns ”trots” golfbanans närvaro.
Because of – värden : naturvärden som i huvudsak gynnas av golfbanans närvaro. Detta
kan vara naturvärden knutna till dammar, brynmiljöer och ängsmark. Dessa
naturvärdesbärande biotoper hade förmodligen försvunnit eller aldrig uppstått utan
golfbanans etablering.

9.3.1 Anpassad skötsel
Eftersom in spite of – värden oftast påverkas negativt av golfbanan bör man eftersträva att
minimera golfsportens inverkan på områden med denna typ av värden. Dessa biotoper mår
bäst av att lämnas ostörda, åt fri utveckling. Ett konkret exempel på detta kan vara att man bör
undvika att gallra i bryn och skogspartier som innehåller miljöer med jämn och hög
luftfuktighet även om en sådan skötselåtgärd i många andra brynmiljöer skulle förordas. Det
vi vill framhålla är att generella skötselråd kan ödelägga redan etablerade naturvärden.
Banor som anläggs i biotopfattiga och odifferentierade områden, t ex industriområden, på
åkermark eller soptippar ökar den lokala biologiska mångfalden (Tanner & Grange 2005).
Man bör i sådana fall satsa på att förmera because of – värden. Med rätt utformning och
skötsel kan anlagda dammar och slåtterängar fungera som refuger. Det är därmed inte sagt att
banor som ligger i områden med dokumenterat höga naturvärden (som t ex Öijared och
Lysegården) inte bidrar med because of – värden, snarare har dessa banor en fördel genom sin
proximala placering, vilket underlättar spridning och etablering av djur och växter.
Aktiva skötselansträngningar bör främst riktas mot de biotoper som har because of - värden
För att ta till vara på och främja dessa värden krävs dock att man inför anpassade
skötselmetoder eller förändrar nuvarande arbetssätt. Det är viktigt att i ett tidigt skede i
skötselutformningen klargöra vilka arter, strukturer och miljöer man vill gynna. Man ska ha
ett tydligt mål med skötseln. I vissa fall kolliderar naturvårdens intressen med golfsportens
men ofta är det bristande kunskap som sätter gränser för ett fruktbart samarbete. Användning
av gödning och pesticider samt en ensidig skötsel får självklart negativa konsekvenser på
miljön men det är inte sällan att det är en missriktad välvilja som är orsaken till att den
biologiska mångfalden reduceras. Flera exempel på detta finns på de banor vi undersökt där
man t ex satt ut exotiska arter, rensat bort döda träd eller förändrat ljusförhållanden.

9.4 Metodutveckling och kritik
För att sammanställa en mer komplett bild av golfbanornas naturvärden krävs en bredare och
grundligare inventering där flera organismgrupper bör ingå. I den terrestra inventeringen lades
stor vikt vid fältskiktets kärlväxter. Denna metod var otillräcklig i biotoper där naturvärdena
främst ansågs knutna till nyckelelement likt död ved och klippbranter. Här hade en
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inventering av insekter, svampar, mossor och lavar förmodligen gett ett säkrare underlag för
naturvärdesbedömning. Dock bör framhållas att den metod som användes gav en god
översiktsbild av vilka naturvärden man kunde se förutsättningar för.
Tillståndsbedömningen i dammarna bygger på underlag från provtagning i sjöars litoral. Detta
kan tänkas ge en viss osäkerhet i de indextal som erhölls i dammarna varför en justering av
tillståndsklasserna bör ske och anpassas till dammar. Vidare kan kompletterande sedimentoch vattenkemiska undersökningar ge ytterligare en dimension åt bedömningen. För att man
skall kunna precisera vilka yttre faktorer som påverkar artsammansättning och individtäthet
bör den säsongsbetonade variationen hos bottenfaunan undvikas i möjligaste mån. Detta görs
främst genom att utföra provtagningar på tidpunkter under året när djuren inte reproducerar
sig. I detta arbete har provtagning skett under sommaren, av praktiska skäl ska tilläggas, vilket
är mindre lämpligt med tanke på föregående resonemang.

9.4.1 Biotopindex
En tanke som föddes under arbetets gång var att det utifrån småbiotopsinventeringen skulle
kunna inrättas någon typ av diversitetsindex för biotoper. Underlag för ett sådant index skulle
kunna hämtas från jordbruksverkets rapport 2005:7 där liknande idéer redan presenterats.
Dessa index baseras på biotoper som återfinns i jordbrukslandskapet, ett landskap som
påminner om golfbanor, och den relativa arealen de upptar. Genom att byta ut
jordbruksverkets småbiotoper mot de identifierade biotoptyperna på golfbanorna kan man
utifrån ett poängsystem skapa ett diversitetsindex. Poängsystemet skulle lämpligen baseras på
förekomst av nyckelelement och signalarter. Med ett sådant index kan ett grovt mått på
golfbanans kvalitet och kvantitet erhållas. Vi är dock medvetna om att ett sådant arbete skulle
behöva en noggrann underbyggnad där ett större antal småbiotoper och nyckelstrukturer
identifieras och noggrant inventeras. Om ett sådant här system kunde tillämpas skulle det
onekligen förenkla golfbanornas naturvårdsarbete.

10. TILLKÄNNAGIVANDEN
Vi vill rikta ett stort tack till all personal på Lysegårdens GK, Torreby GK och Öijared GK för
visats samarbete och ett mycket trevligt bemötande. Speciellt vill vi tacka Lennart Bodin
(Torreby GK), Henrik Helin (Öijared GK) och Gullmar Lindström (Lysegårdens GK) för
information och skaffning.
Vi vill också tacka våra handledare Jan Stenson (Zoologiska institutionen) och Thomas
Appelqvist (Botaniska institutionen) samt Göteborgs kommunbiolog Lennart Gustafson för
tips och konstruktiv kritik. För hjälp med artbestämning tackar vi Göran Nilson på Göteborgs
Naturhistoriska museum.
För inkvartering och whiskey – tack Gustav!
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ARTLISTOR
Bottenfauna 2005-10-12

Öijared Golfklubb
1. DAMM 10V
TAXA /ARTER

PROV
1

Acarina
Limnochares aquatica
Anisoptera
Libellula quadrimaculata
Sympetrum vulgatum
Bivalvia
Pisidium sp
Sphaerium corneum
Diptera
Tanypodinae, oidentifierad
Ephemeroptera
Cloeon dipterum
Heteroptera
Corixa sp
Hesperocorixa sp
Paracorixa sp
Cymatia bonsdorffii
Sigaria sp
Hirudinea
Herpobdella octoculata
Malacostraca
Asellus aquaticus
Oligochaeta
Tubifex sp
Trichoptera
Limmnophilus bipunctatus
Limmnophilus vittatus
Limnophilus sp
Molanna sp

2

3

1

1

1
1

4

5

6

7

8

1
3
1
2
2

3
3
1
2

1

1
1

4

2

1

6

2

1

1

4

2

8
1
1
1

1
2

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

3,2

( 1 ) mycket högt högt

Totalt antal taxa

10

Medelantal taxa/prov

5,75

ASPT – index

3,67

( 5 ) mycket lågtlågt

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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2. DAMM 10H
TAXA /ARTER

PROV
1

Coleoptera
Donacia sp
Acilius sp
Diptera
Tanypodinae, oidentifierad
Ephemeroptera
Cloeon inscriptum
Gastropoda
Lymnaea peregra
Physa fontinalis
Gyraulus Crista
Valvata cristata
Heteroptera
Corixa sp
Notonectidae
Sigaria sp
Hirudinea
Glossiphonia heteroclita
Herpobdella octoculata
Malacostraca
Asellus aquaticus
Megaloptera
Sialis lutaria
Oligochaeta
Tubifex sp
Trichoptera
Limmnophilus flavicornis
Polycentropus sp
Turbellaria
Dendrocoelum lacteum
Zygoptera
Ischnura elegans
Lestes sponsa

2

3

4

5

6

7

8
1

1
1

4
1
1

1

6

4

1

4

1

1

1
1

4
1

1

2

2
2

5

8

1

1

1
1

5

3

4

2

7

8

5

1

1

1

15
1

1

1
1

1
1
2

1

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

2,95

( 2 ) högt

Totalt antal taxa

12

ASPT – index

3,9

( 5 ) mycket lågt

Medelantal taxa/prov

5,38

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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3. DAMM 11
TAXA /ARTER

PROV
1

Anisoptera
Libellula quadrimaculata
Sympetrum stricolatum
Coleoptera
Donacia sp
Colymbetes sp
Ilybius sp
coelostoma sp
Diptera
Tanypodinae, oidentifierad
Ephemeroptera
Cloeon inscriptum
Gastropoda
Lymnaea peregra
Gyraulus Crista
Bithynia leachi
Heteroptera
Corixa sp
Hirudinea
Herpobdella octoculata
Malacostraca
Asellus aquaticus
Megaloptera
Sialis morio
Trichoptera
Cyrnus sp
Polycentropus sp
Holocentropus sp
Zygoptera
Ischnura elegans
Lestes sponsa
Calopteryx virgo

2

3

2
3

1

4

5

6

7

8

2

3
1
1
1
1
5

10

1
1
2

1
1

3

4

14

1

1

1

3

2

1

7

5

8

7

1
1
1
1
2
1

1

1

1

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

2,75

( 2 ) högt

Totalt antal taxa

11

ASPT – index

3,21

( 5 ) mycket lågt

Medelantal taxa/prov

6,4

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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4. DAMM 14
TAXA /ARTER

PROV
1

Anisoptera
Aeshna cyanea
Aeshna juncea
Coleoptera, skalbaggar
Ilybius sp
Diptera
Chironomus sp
Chaoborus crystallinus
Heteroptera
Corixa sp
Callicorixa sp
Notonecta glauca
Gerris lacustris
Trichoptera
Limnophilus vittatus
Limnophilus stigma
Zygoptera
Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis pennipes

2

1

3

4

1

2
4

5

6

7

8

1
8
1

9

1

1

4

3
2
1
1

1
1
4
2

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )

Shannons diversitetsindex

2,2

( 3 ) måttligt högt

Totalt antal taxa

6

ASPT – index

4,9

( 4 ) lågt

Medelantal taxa/prov

3,75

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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Lysegårdens Golfklubb
1. DAMM 2
TAXA /ARTER

PROV
1

Anisoptera
Aeshna cyanea
Bivalvia
Sphaerium corneum
Diptera
Chironomidae
Ephemeroptera
Cloeon dipterum
Gastropoda
Lymnaea peregra
Trichoptera
Limnephilus sp
Zygoptera
Ischnura elegans

6

2

3

1

1

1

2

4

5

6

7

8

4
1
1
1
1

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

2,3

( 3 ) måttligt högt

Totalt antal taxa

7

ASPT – index

4,7

( 4 ) lågt

Medelantal taxa/prov

3,67

Danskt faunaindex

2

( 5 ) mycket lågt

2. DAMM 2:1
TAXA /ARTER

PROV
1

Coleoptera
Gyrinus sp
Hyphydrus
Diptera
Chironomidae
obestämd
Gastropoda
Lymnaea peregra
Heteroptera
Corixa sp
Trichoptera
Limnephilus bipunctatus

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3

6
1
2

1
1

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

1,35

( 4 ) lågt

Totalt antal taxa

7

Medelantal taxa/prov

3,0

ASPT – index

4,5

( 4 ) lågt

Danskt faunaindex

2

( 5 ) mycket lågt
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3. DAMM 4
TAXA /ARTER

PROV
1

Amphipoda
Gammarus pulex
Anisoptera
Aeshna juncea
Bivalvia
Sphaerium corneum
Coleoptera
Hyphydrus sp
Diptera
Chironomidae
Dolichopus sp
Ephemeroptera
Cloen dipterum
Gastropoda
Gyraulus albus
Hirudinea
Herpobdella octoculata
Helobdella stagnalis
Megaloptera
Sialis lutaria
Oligochaeta
Tubifex
Ostracoda
Cypria ophtalmica
Trichoptera
Anabolia laevis
Limnephilus bipunctatus
Limnephilus flavicornis
Zygoptera
Erythromma najas
Ischnura elegans

2

3

1

3

2

4

3

4

4

5

6

7

8

1

1

1
1
1
1
1
1
5
3

2

3

1
5
1
1
4

2

1
1

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

3,36

( 1 ) mycket högt

Totalt antal taxa

12

ASPT – index

3,71

( 5 ) mycket lågt

Medelantal taxa/prov

5,75

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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4. DAMM 12
TAXA /ARTER

PROV
1

Anisoptera
Aeshna cyanea
Aeshna juncea
Aeshna grandis
Somatochlora metallica
Bivalvia
Sphaerium corneum
Coleoptera
Ilybius sp
Diptera
Chironomidae
Ephemeroptera
Cloeon dipterum
Gastropoda
Lymnaea peregra
Heteroptera
Gerridae*
Isopoda
Asellus aquaticus
Megaloptera
Sialis morio
Sialis lutaria
Oligochaeta
obestämbar
Trichoptera
Leptocerus aterrimus
Anabolia laevis
Limnephilus rhombicus
Limnephilus vittatus
Limnephilus flavicornis
Tinodas waeneri
Molanna angustrata

2

3

4

5

6

7

8

6

6

1
1
1
1
3

2

3

3

6

2

4

2

1

1

1
2

1
1

4
3
1

5

3

1

1

3

3

4

3

6

1

1

1
1
1

4
1
1

1
1

1
1
1

3

1

1
1
2

2

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

3,27

( 1 ) mycket högt

Totalt antal taxa

11

Medelantal taxa/prov

5,13

ASPT – index

5,46

( 4 ) lågt

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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5. DAMM 17
TAXA /ARTER

PROV
1

Amphipoda
Gammarus pulex
Anisoptera
Aeshna cyanea
Brachytron pratense
Cordulegaster boltoni
Bivalvia
Sphaerium corneum
Diptera
Chironomidae
Ephemeroptera
Cloeon dipterum
Gastropoda
Gyraulus albus
Gyraulus crista
Planorbis planorbis
Lymnaea peregra
Hirudinea
Glossiphonia complanata
Helobdella stagnalis
Herpobdella octoculata
Isopoda
Asellus aquaticus
Megaloptera
Sialis morio
Sialis lutaria
Oligochaeta
Tubifex
Ostracoda
Notodromas monacha
Trichoptera
Anabolia laevis
Limnephilus rhombicus
Limnephilus vittatus
Limnephilus flavicornis
Molanna angustrata
Halesus tesselatus
Limnephilus extricatus
Limnephilus sparsus
Limnephilus stigma
Mystacides longicornis

2

3

1

4

5

2

2

6

7

8

2
1
1
9

10

7

14

3

2

7

3

2

2
1

2
2
3
3

3

1
1

2
1

1
1

2

2

2
1
2

2
6

3

2

1

1

1

2

2

6
7

2
1

1

4

1

1
1
2

1
1

3
1

5

3
1

1
1

1

1
1
1

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

3,92

( 1 ) mycket högt

Totalt antal taxa

12

Medelantal taxa/prov

6,29

ASPT – index

4,33

( 5 ) mycket lågt

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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6. DAMM 18
TAXA /ARTER

PROV
1

Amphipoda
Gammarus pulex
Anisoptera
Aeshna juncea
Coleoptera
Dytischidae
Diptera
Chironomidae
Dipteralarv
Chaoborus crystallinus
Hirudinea
Herpobdella octoculata
Isopoda
Asellus aquaticus
Megaloptera
Sialis lutaria
Oligochaeta
Tubifex
Trichoptera
Anabolia laevis
Tinodas waeneri
Limnephilus vittatus
Limnephilus flavicornis

2

3

4

1

1

1

5

6

7

8

1
1
3

2
1

1
2
1

1

5

3

2

3

1

4

7

1
2

1
1
2

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

3,14

( 1 ) mycket högt

Totalt antal taxa

8

ASPT – index

3,92

( 5 ) mycket lågt

Medelantal taxa/prov

5,25

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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Torreby Golfklubb
1. DAMM 2
TAXA /ARTER

PROV
1

Anisoptera
Aeshna cyanea
Bivalvia
Pisidium sp
Sphaerium corneum
Diptera
Chaoborus chrysallina
Chironomidae
Ephemeroptera
Cloeon dipterum
Heteroptera
Corixidae
Hirudinea
Glossiphonia complanata
Helobdella stagnalis
Herpobdella octoculata
Isopoda
Asellus aquaticus
Megaloptera
Sialis lutaria
Ostracoda
Notodromas monacha
Trichoptera
Limnephilus bipunctatus
Mystacides longicornis
Limnephilus vittatus
Stenophylax sp

2

3

4

1

5

6

7

8

1

8

1
2

2

7

6

2
3

1

2
1
1

1

2

1
2

4

1

8

4

4

4

2

8

5

6

1
1

7
1
1
1

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

3,11

( 1 ) mycket högt

Totalt antal taxa

11

ASPT – index

3,71

( 5 ) mycket lågt

Medelantal taxa/prov

6,6

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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2. DAMM 3
TAXA /ARTER

PROV
1

Diptera
Chironomidae
Ephemeroptera
Cloeon dipterum
Heteroptera
Corixa sp
Isopoda
Asellus aquaticus
Trichoptera
Anabolia laevis
Leptocerus aterrimus
Limnephilus flavicornis
Limnephilus sparsus
Limnephilus bipunctatus
Limnephilus stigma
Limnephilus vittatus
Tinodas waeneri

2

6

3

4

5

7

6

5

6

7

8

2
2
1
2
4
8
1
1

2
1
1
4

2
2
2

3

2
1

1
2

1
1

1

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

2,75

( 1 ) mycket högt

Totalt antal taxa

5

ASPT – index

5,57

( 5 ) mycket lågt

Medelantal taxa/prov

2,75

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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3. DAMM 8
TAXA /ARTER

PROV
1

Anisoptera
Libellula quadrimaculata
Coleoptera
Dytiscidae
Hydrophilidae
Donaciinae
Diptera
Tipula maxima
Chironomidae
Ephemeroptera
Cloeon dipterum
Gastropoda
Gyraulus albus
Gyraulus crista
Acroloxus lacustris
Lymnea trucatula
Heteroptera
Corixa sp
Notonecta glauca
Oligochaeta
Isopoda
Asellus aquaticus
Trichoptera
Limnephilus vittatus
Zygoptera
Enallagma cyathigerum

2

3

4

5

6

7

8

1
1
1
1
1
3
1

1
2
3
2
1
1

1
1
1
1
1

1
3

1

1

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

3,47

( 1 ) mycket högt

Totalt antal taxa

10

Medelantal taxa/prov

5,0

ASPT – index

3,88

( 5 ) mycket lågt

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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4. DAMM 9V
TAXA /ARTER

PROV
1

Coleoptera
Acilius
Haliplus sp
Diptera
Chironomidae
Chaoborus crystallinus
obestämbar
Hirudinea
Haemopis sanguisuga
Trichoptera
Limnephilus sparsus
Limnephilus bipunctatus
Mystacides longicornis
Limnephilus vittatus

2

3

4

5

6

7

8

7

8

2
1
14
2

7

3

9
1
1

1
3
1
4

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

1,48

( 4 ) lågt

Totalt antal taxa

4

Medelantal taxa/prov

2,5

ASPT – index

4,57

( 4 ) lågt

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt

5. DAMM 9H
TAXA /ARTER

PROV
1

Bivalvia
Sphaerium corneum
Heteroptera
Corixa sp
Trichoptera
Limnephilus flavicornis
Limnephilus stigma
Limnephilus vittatus
Limnophilus rhombicus

2

3

4

5

6

2
2
3
6

2

3
1

5
1
1

2

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

1,8

( 3 ) måttligt högt

Totalt antal taxa

3

ASPT – index

4,57

( 4 ) lågt

Medelantal taxa/prov

1,5

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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6. DAMM 13
TAXA /ARTER

PROV
1

Araneida
Pirata piraticus
Coleoptera
Helophorus sp
Diptera
Chironomidae
Chaoborus crystallinus
Heteroptera
Corixa sp
Trichoptera
Limnephilus sparsus
Tinodas waeneri

2

3

4

5

6

7

8

1
1
3

6

4
3

4

1
2
2

SUMMA ( antal individer )
SUMMA ( antal taxa )
Shannons diversitetsindex

1,32

( 4 ) lågt

Totalt antal taxa

5

Medelantal taxa/prov

2,0

ASPT – index

3,86

( 5 ) mycket lågt

Danskt faunaindex

3

( 4 ) lågt
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A. Artlista över vattenväxter
Öijared GK
MONOCOTYLEDONEAE
Alismataceae
Alisma plantago – aquatica - svalting
Cyperaceae
Eleocharis palustris - knappsäv
Hydrocharitaceae
Elodea canadensis - vattenpest
Poaceae
Phragmites australis - vass
Glyceria fluitans - mannagräs
Deschampsia cespitosa - tuvtåtel
Potamogetonaceae
Potamogeton berchtoldii - gropnate
Potamogeton natans - gäddnate
Sparganiaceae
Sparganium erectum - stor igelknopp
Sparganium emersum - igelknopp
Typhaceae
Typha latifolia - bredkaveldun
DICOTYLEDONAE
Callitrichaceae
Callitriche sp - lånke
Ranunculaceae
Ranunculus lingua - sjöranunkel
Rosaceae
Potentilla palustris - kråkklöver
ÖVRIGT
Isoëtaceae
Isoetes setacea – vekt braxengräs

ÖD10V

ÖD10H

ÖD11

x

x

x

ÖD14

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

B. Artlista över växter i strandzonen
ÖD10V
MONOCOTYLEDONEAE
Cyperaceae
Carex acuta - vasstarr
Juncaceae
Juncus effusus - veketåg
Juncus conglomeratus - knapptåg
Poaceae
Scripus sylvaticus - skogssäv

ÖD10H

ÖD11

ÖD14

x

x
x

x

x

x
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A. Artlista över vattenväxter
Lysegårdens GK
LD2
MONOCOTYLEDONEAE
Alismataceae
Alisma plantago – aquatica - svalting
Cyperaceae
Scripus lacustris - säv
Lemnaceae
Lemna minor - andmat
Nympheaceae
Nuphar lutea – gul näckros
Nymphaea alba – vit näckros
Poaceae
Phragmites australis - vass
Glyceria fluitans - mannagräs
Potamogetonaceae
Potamogeton alpinus - rostnate
Potamogeton berchtoldii - gropnate
Potamogeton natans - gäddnate
Sparganiaceae
Sparganium erectum - stor igelknopp
Sparganium emersum - igelknopp
Typhaceae
Typha latifolia - bredkaveldun
DICOTYLEDONAE
Apiaceae
Sium latifolium - vattenmärke
Hippuridaceae
Hippuris vulgaris - hästsvans
Srophulariaceae
Veronica beccabunga - bäckveronika
ÖVRIGT
Isoëtaceae
Isoetes setacea – vekt braxengräs

LD2:1

LD4

LD12

LD17

LD18

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

B. Artlista över växter i strandzonen
LD2
MONOCOTYLEDONEAE
Cyperaceae
Carex rostrata – flaskstarr
Juncaceae
Juncus effusus - veketåg
Juncus conglomeratus - knapptåg
Poaceae
Scripus sylvaticus - skogssäv
DICOTYLEDONAE
Polygonaceae
Polygonum hydropiper - bitterpilört
Polygonum lapathfolium - pilört
Rosaceae
Filipendula ulmaria - älggräs

LD2:1

LD4

LD12

LD17

LD18

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
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A. Artlista över vattenväxter
Torreby GK
TD2
MONOCOTYLEDONEAE
Alismataceae
Alisma plantago – aquatica - svalting
Hydrocharitaceae
Startiotes aloides - vattenaloe
Lemnaceae
Lemna minor - andmat
Poaceae
Phragmites australis - vass
Glyceria fluitans - mannagräs
Potamogetonaceae
Potamogeton berchtoldii - gropnate
Potamogeton natans - gäddnate
Sparganiaceae
Sparganium erectum - stor igelknopp
Sparganium emersum - igelknopp
Typhaceae
Typha latifolia - bredkaveldun
DICOTYLEDONAE
Apiaceae
Sium latifolium - vattenmärke
Asteraceae
Bidens cernua - nickskära
Equisetaceae
Equisetum fluviatile - sjöfräken

TD3

TD8

x

x

TD9V

TD9H

TD13

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

B. Artlista över växter i strandzonen
MONOCOTYLEDONEAE
Juncaceae
Juncus effusus - veketåg
Juncus conglomeratus - knapptåg
Poaceae
Scripus sylvaticus - skogssäv
DICOTYLEDONAE
Rosaceae
Filipendula ulmaria - älggräs

TD2

TD3

x
x

x
x

x

TD8

x

TD9V

TD9H

TD13

x

x

x

x

x
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BILAGA 2
¾

Dammbeskrivningar
- Lysegården – 6st lokaler
- Torreby – 6st lokaler
- Öijared – 4st lokaler
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Lysegårdens Golfklubb
Damm 17

Beteckning LD17

P5 2

N

P4 2

2 P6

P3 2

2 P7
2 P1

foto

P8

P2 2

2
Geografisk placering

spelhinder i hål 17

Ljusförhållande goda till mycket goda
Omgivning Varierande, sandslänt, buskage avsnitt, lövträd, ruff
Siktdjup

100 - 150

cm

Storlek ca.

2500 - 2700

m2

Djup (max)

30 - 40

dm

Till – och frånflöde

Ålder

ca 40 år

nås i sydväst av utlopp från damm 18 och skogsbäck i nordvästra viken, utlopp via stuppbrunn i öst ut till damm 12

Tillståndsklassning
11
Shannons diversitetsindex 3,92 ( 1 ) mycket högt
Totalt antal taxa
4,33
( 5 ) mycket lågt
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
6,29
3
(
4
)
lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,95 Ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
0,96 Ingen eller liten
ASPT – index
Vattenkemiska data (mätt vid gemensam recipient för dammarna, 18, 17, 12 och 4 )
Syrehalt 7,5 mg/l
pH 7,4
Tot – N 1000 µg/l höga halter
Syremättnad %
TOC 11 mg/l
Tot – P 83 µg/l
mycket höga halter
Konduktivitet 16,3 mS/m
P4: dy med detritus i olika fraktioner
Bottensubstrat
P1, P3: dy med finfördelat detritus, P2: dy med
P5: stensubstrat, P6: gyttja, findetritus
grovdetritus (ek och björklöv och kvistar)
P8: sandbank, tillflöde från skogsbäck
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Damm 12

Beteckning LD12
N

2 P1
P2 2

2 P8

P3 2

2 P7
P4 2

2 P6

P5 2

foto

Geografisk placering

norr om hål 12

Ljusförhållande goda till mycket goda, skuggande trädridå i nordväst
Omgivning fairway
Siktdjup

130 - 150

cm

Storlek ca.

2300 -2500

m2

Djup (max)

20 - 30

dm

Till – och frånflöde

Ålder

ca 40 år

tillflöde i väst från damm 17, utlopp i öst

Tillståndsklassning
11
Shannons diversitetsindex 3,27 ( 1 ) mycket högt
Totalt antal taxa
5,46
(
3
)
måttligt
högt
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
5,13
3
( 4 ) lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,67 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
1,21 ingen eller liten
ASPT – index
Vattenkemiska data (mätt vid gemensam recipient för dammarna, 18, 17 och 12)
Syrehalt 7,5 mg/l
pH 7,4
Tot – N 1000 µg/l höga halter
Syremättnad %
TOC 11 mg/l
Tot – P 83 µg/l
mycket höga halter
Konduktivitet 16,3 mS/m
Bottensubstrat
P1: hårdbotten, stenigt, P2: dy med mycket
P4: näckrosbälte, dy, grovdetritus, P5: sand,
grovdetritus, P3: blålera och sten, grovdetritus varierande fraktioner av detritus
P7: alöverhäng, dy, grovdetritus
P8: dy, grovdetritus
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Damm 18

Beteckning LD18
N

2 P3
P2 2

2 P4
P1 2

foto

Geografisk placering

söder om tee 18

Ljusförhållande mycket goda, något skuggad av gran på södra sidan
Omgivning fairway, skog i väst
Siktdjup

70

cm

Storlek ca.

150 - 200

m2

Djup (max)

10

dm

Till – och frånflöde

Ålder

ca 30 år

tillflöde från skogsbäck i väster, utlopp i östra delen

Tillståndsklassning
8
Shannons diversitetsindex 3,14 ( 1 ) mycket högt
Totalt antal taxa
3,92
( 5 ) mycket lågt
5,25
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
3
( 4 ) lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,56 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
0,87 tydlig
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt mg/l
pH
Tot – N µg/l
Syremättnad %
COD – Mn mg/l
Tot – P µg/l
Konduktivitet mS/m
Bottensubstrat
P1: gyttja, findetritus, P2: gyttja/dy en del
P4: gyttja, grovdetritus
granbarr, P3: dy, mycket grovdetritus
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Damm 2

Beteckning LD2

2 P1

2 P2
P32
foto

N
Geografisk placering

söder om tee 2

Ljusförhållande goda
Omgivning fairway, lövskog i sydväst
Siktdjup

15 - 20

cm

Storlek ca.

50

m2

Djup (max)

8 - 10

dm

Till – och frånflöde

Ålder

ca 2 år

tillflöde via bäck och dike i syd, utlopp via trumma i öst

Tillståndsklassning
Shannons diversitetsindex 2,27 ( 3 ) måttligt högt
Totalt antal taxa
4,71
( 4 ) lågt
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
2
(
5
)
mycket
lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,13 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,5 stor
1,05 ingen eller liten
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt mg/l
pH
Tot – N µg/l
Syremättnad %
COD – Mn mg/l
Tot – P µg/l
Konduktivitet mS/m
Bottensubstrat
P1, P2, P3: grovdetritus, mycket allöv

7
3,67
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Damm 4

Beteckning LD4
N

foto

2
P2

2 P3
P1 2

2 P4

Geografisk placering

norr om green 4

Ljusförhållande dåligt till goda, skuggigt till 50%
Omgivning fairway, grusvägar, bäckravin 10m söder om
Siktdjup

50

cm

Storlek ca.

100

m2

Djup (max)

10 - 15

dm

Till – och frånflöde

Ålder

ca 35 år

tillflöde från bäck i söder, utlopp i stuppbrunn vid bryggan

Tillståndsklassning
12
Shannons diversitetsindex 3,36 ( 1 ) mycket högt
Totalt antal taxa
3,71
( 5 ) mycket lågt
5,75
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
3
(
4
)
lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,67 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
0,83 tydlig
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt mg/l
pH
Tot – N µg/l
Syremättnad %
COD – Mn mg/l
Tot – P µg/l
Konduktivitet mS/m
Bottensubstrat
P1: gyttja, mycket allöv och grovdetritus
P3: gyttja/dy grovt växtmaterial
P2: gyttja, detritus i varierande fraktioner
P4: gyttja, mycket allöv och grovdetritus
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Damm 2:1

Beteckning LD2:1
N

foto
P1 2

2 P3
P2 2

Geografisk placering

söder om tee 2 (nya banan)

Ljusförhållande mycket goda
Omgivning fairway, lövskog i väst
Siktdjup

20 -30

cm

Storlek ca.

65

m2

Djup (max)

15

dm

Till – och frånflöde

Ålder

1 år

tillflöde vid dränering ut mot fairway, utlopp vid dike ner mot
damm 2

Tillståndsklassning
Shannons diversitetsindex 1,35 ( 4 ) lågt
Totalt antal taxa
4,50
( 4 ) lågt
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
2
(
5
)
mycket
lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 0,67 tydlig
Danskt faunaindex 0,5 stor
1,0
måttlig
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt mg/l
pH
Tot – N µg/l
Syremättnad %
COD – Mn mg/l
Tot – P µg/l
Konduktivitet mS/m
Bottensubstrat
P1, P2, P3: gyttja, lite grovdetritus

7
3,0
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Torreby Golfklubb
Damm 13

Beteckning: TD13

P3 2

P2 2

2 P4
N

P1 2

foto

Geografisk placering

på spelyta, hål 13 fairway

Ljusförhållande mycket goda
Omgivning fairway med slagen ruff ner till strandzon, bäckravin i norr ( 5m )
Siktdjup

ca 15

cm

Storlek ca.

125 - 150

m2

Djup (max)

ca 15

dm

Till – och frånflöde

Ålder

utlopp i norr ner mot bäckravin. Tillflöde i södra änden.

Tillståndsklassning
5
Shannons diversitetsindex 1,32 ( 4 ) lågt
Totalt antal taxa
3,86
(
5
)
mycket
lågt
2,0
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
3
( 4 ) lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
tydlig
Shannons diversitetsindex 0,66 tydlig
Danskt faunaindex 0,75
0,86 måttlig
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt 6,7 mg/l
pH 6,9
Tot – N 1300 µg/ mycket höga
Syremättnad 69 %
COD – Mn 10 mg/l
Tot – P 56 µg/l
mycket höga
Konduktivitet 13,3 mS/m
Bottensubstrat
P1, P2, P3, P4: gyttja/dy, mycket
Rikligt med metangas.
växtmaterial i varierande fraktioner.
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Damm 8

Beteckning TD8

2 P4

2 P1

N

P3 2

2 P2
foto

Geografisk placering

på spelyta, öst om tee 8

Ljusförhållande mycket goda
Omgivning fairway med slagen ruff ner till strandzon, ravinrest i söder och ett fåtal
klibbalar
Siktdjup

ca 15

cm

Storlek ca.

200 - 250

m2

Djup (max)

ca 15

dm

Till – och frånflöde

tillflöde i söder

Tillståndsklassning
10
Totalt antal taxa
Shannons diversitetsindex 3,47 ( 1 ) mycket högt
3,88
( 5 ) mycket lågt
5,00
Medelantal taxa/prov
ASPT – index
3
( 4 ) lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,73 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
0,86 måttlig
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt 12,4 mg/l
pH 6,7
Tot – N 1100 µg/l höga halter
Syremättnad 130 %
COD – Mn 10 mg/l
Tot – P 40 µg/l
höga halter
Konduktivitet 13 mS/m
Bottensubstrat
P1, P2, P3: dy, mycket grovt växtmaterial
P4: sand och grus med finfördelat växtmaterial
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Damm 3

Beteckning TD3
N

2 P3
2 P2

2 P4
P5 2

2 P1
P6 2

foto

Geografisk placering

norr om sista delen på fairway 3

Ljusförhållande dåliga
Omgivning dammen är omringad av träd till 2/3 (främst al) och buskar, öppnare fält i öster
orsakat av bäver, equisetumbälte täcker södra viken
Siktdjup

ca 50 - 60

cm

Storlek ca.

800 - 1000

m2

Djup (max)

ca 20 - 30

dm

Till – och frånflöde

tillflöde i södra viken, utlopp i norr mot damm 2

Tillståndsklassning
5
Shannons diversitetsindex 2,75 ( 2 ) högt
Totalt antal taxa
5,57
( 3 ) måttligt högt
2,75
Medelantal taxa/prov
ASPT – index
3
(
4
)
lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,37 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
1,24 Ingen eller liten
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt 2,7 mg/l
pH 6,9
Tot – N 1200 µg/l höga halter
Syremättnad 27 %
COD – Mn 6 mg/l
Tot – P 89 µg/l
mycket höga
Konduktivitet 18,5 mS/m
Bottensubstrat
P1: berghäll med sand och grus,
P6: Gyttja, finfördelat detritus
P2, P3, P4, P5: dy, allöv och kvistar, grova
växtdelar, nattsländehus
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Damm 2

Beteckning TD2

N

2 P1
P2 2

2 P5
P3 2

P4 2
foto

Geografisk placering

norr om tee 2 i sänka (utanför spelyta)

Ljusförhållande goda
Omgivning tät hög slyvegetation på södra sidan, sluttande bokskog i norr
cm

Siktdjup
Storlek ca.

700 - 800

m2

Djup (max)

10

dm

Till – och frånflöde

tillflöde ifrån bäckravin i öst. Utflöde i väster ut i bäckravin
som mynnar i färlevsfjorden

Tillståndsklassning
11
Totalt antal taxa
Shannons diversitetsindex 3,11 ( 1 ) mycket högt
3,71
( 5 ) mycket lågt
6,6
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
3
( 4 ) lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,55 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
0,83 måttlig
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt 8,2 mg/l
pH 6,9
Tot – N 1400 µg/l mycket höga
Syremättnad 85 %
COD – Mn 14 mg/l
Tot – P 130 µg/l
extremt höga
Konduktivitet 15,2 mS/m
Bottensubstrat
P1: blålera, grovt växtmaterial, bokollon och P2, P3, P4, P5: dy, grovt växtmaterial
kvistar
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Damm 9V

Beteckning TD9V
N

2 P2
P3 2

2 P1

P4 2

foto

Geografisk placering

den vänstra av två dammar nordväst om fairway 9

Ljusförhållande dåligt
Omgivning höga klibbalar täcker hela dammen runt om
Siktdjup

10

cm

Storlek ca.

50

m2

Djup (max)

10

dm

Till – och frånflöde
Tillståndsklassning
4
Totalt antal taxa
Shannons diversitetsindex 1,46 ( 4 ) lågt
4,57
( 4 ) lågt
2,50
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
3
( 4 ) lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 0,73 tydlig
Danskt faunaindex 0,75 tydlig
1,02 ingen eller liten
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt 2,1 mg/l
pH 6,5
Tot – N 1100 µg/l höga halter
Syremättnad 20 %
COD – Mn 10 mg/l Tot – P 45 µg/l
höga halter
Konduktivitet 17,1 mS/m
Bottensubstrat
P1, P2, P3: Alkvistar och hängen, sand och
P4: gyttja och sand
findetritus
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Damm 9H

Beteckning TD9H

2
P4

P1 2

N

2 P3

P2 2

Geografisk placering

foto

högra dammen av två, nordväst om fairway 9

Ljusförhållande mycket goda
Omgivning slagen ruff, klibbal nordvästra sidan
cm

Siktdjup
Storlek ca.

75

m2

Djup (max)

10

dm

Till – och frånflöde

dränering från fairway

Tillståndsklassning
( 3 ) måttligt högt
3
Shannons diversitetsindex 1,8
Totalt antal taxa
5,0
( 4 ) lågt
1,50
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
3
( 4 ) lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 0,9 måttlig
Danskt faunaindex 0,75 tydlig
1,11 ingen eller liten
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt 6,3 mg/l
pH 6,5
Tot – N 1100 µg/l höga halter
Syremättnad 64 %
COD – Mn 10 mg/l Tot – P 45 µg/l
höga halter
Konduktivitet 17,1 mS/m
Bottensubstrat
P1, P2, P4: gyttja, detritus i olika fraktioner
P3: Grus
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Öijared Golfklubb
Damm 14

Beteckning ÖD14

2 P3

P2 2

N
P1 2

2 P4

foto

Geografisk placering

söder om hål 14 fairway

Ljusförhållande goda
Omgivning fairway 50 % , blandskog med hassel,död ved 5 meter söder om
Siktdjup

50

cm

Storlek ca.

50

m2

Djup (max)

10

dm

Till – och frånflöde

Ålder

Ca 12 år

tillflöde i väster, utlopp stupbrunn mitten på norra
sidan

Tillståndsklassning
( 3 ) måttligt högt
6
Shannons diversitetsindex 2,2
Totalt antal taxa
4,9
( 4 ) lågt
3,75
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
3
(
4
)
lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,02 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
0,96 ingen eller liten
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt mg/l
Tot – P µg/l
Tot – N µg/l
Syremättnad %
pH
Konduktivitet mS/m
COD – Mn mg/l
Bottensubstrat
P1, P2, P3, P4: dy/gyttja, större växtdelar dominerar i form av ek, björk och allöv
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Damm 10 vänster

Beteckning ÖD10V
N

2 P4

P1 2

foto

2 P3
P2 2

Geografisk placering
Ljusförhållande
Omgivning

fairway 10

mycket goda

slagen ruff, fairway
cm

Siktdjup
Storlek ca.

70 - 80

m2

Djup (max)

8 - 10

dm

Till – och frånflöde

Ålder

Ca 12 år

utlopp i sydost, nivårör

Tillståndsklassning
3,20 ( 1 ) mycket högt
10
Shannons diversitetsindex
Totalt antal taxa
3,67 ( 5 ) mycket lågt
5,75
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
3
(
4
)
lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,49 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
0,72 tydlig
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt mg/l
Tot – P µg/l
Tot – N µg/l
Syremättnad %
pH
Konduktivitet mS/m
COD – Mn mg/l
Bottensubstrat
P1, P2: flack litoralzon med sand och lera
P3, P4: brant litoralzon sandigt med
lerinslag
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Damm 10 höger

Beteckning ÖD10H

P6 2

2 P7
2
P4

2 P8

2 P5
P3 2

foto

2 P1

P2 2

N
Geografisk placering

till höger om fairway 10

Ljusförhållande mycket goda
Omgivning slagen ruff 50 %, tuvtåteläng 50 %
cm

Siktdjup
Storlek ca.

1500 - 2000

m2

Djup (max)

10 - 20

dm

Till – och frånflöde

Ålder

Ca 20 år

tillflöde i sydväst och under brygga i norr, utlopp via
nivåbrunn

Tillståndsklassning
12
Shannons diversitetsindex 2,95 ( 2 ) högt
Totalt antal taxa
3,90
( 5 ) mycket lågt
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
5,38
3
( 4 ) lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,37 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
0,76 tydlig
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt mg/l
Tot – P µg/l
Tot – N µg/l
Syremättnad %
pH
Konduktivitet mS/m
COD – Mn mg/l
Bottensubstrat P1, P2, P3: gyttja,
P5: flackt part med sand. P6, P7, P8: Gyttja
finfördelat detritus. P4: gövre växtmaterial
mycket växtmaterial i olika fraktioner
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Damm 11

Beteckning ÖD11

P4 2
P3 2

2 P5

P2 2

P1 2

N
Geografisk placering

söder om damm 10H

Ljusförhållande mycket goda
Omgivning fairway och tuvtåteläng
cm

Siktdjup
Storlek ca.

200 - 250

m2

Djup (max)

10 - 20

dm

Ålder

Ca 20 år

Till – och frånflöde
Tillståndsklassning
11
Shannons diversitetsindex 2,75 ( 2 ) högt
Totalt antal taxa
3,21
( 5 ) mycket lågt
6,4
ASPT – index
Medelantal taxa/prov
3
(
4
)
lågt
Danskt faunaindex
Avvikelse
Shannons diversitetsindex 1,28 ingen eller liten Danskt faunaindex 0,75 tydlig
0,63 tydlig
ASPT – index
Vattenkemiska data
Syrehalt mg/l
Tot – P µg/l
Tot – N µg/l
Syremättnad %
pH
Konduktivitet mS/m
COD – Mn mg/l
Bottensubstrat
P1, P2, P5: gyttja, grovditritus
P3, P4: blålera, grovdiritus
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BILAGA 3
¾

Litteratustudier - terrestra biotoper
-

Rasbrant
Bokskog av lågörttyp
Bäckravin
Parker, alléer och andra vårdträdsmiljöer
Lövskogslund
Busksnår/bryn
Hassellund
Klibbalkärr
Fuktäng
Torräng
Skogsnävaängs-typ
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Rasbrant
Beskrivning: Biotoptypen är vanligen otillgänglig och har ofta lämnats ostörd under lång tid.
Trädbaser och stenblock täcks många gånger av ett mäktigt mosskikt och vanligtvis finner
man här en stor artrikedom även bland andra epifyter. Branterna utgör viktiga miljöer för
många evertebrater, främst mollusker, samt för grävlingar och rävar som här har god tillgång
till gryt. Reptiler finner övervintringsplatser i branter mot syd eller sydväst. Ofta utgörs
berggrunden av näringsrika, basiska bergarter.
Trädskikt: Trädskiktet kan vara artrikt med ett flertal av ädellövträden representerade. Bland
triviallövträd förekommer ofta asp (Populus tremula), lönn (Acer platanoides), vårtbjörk
(Betula pendula) och rönn (Sorbus aucuparia). Ett visst inslag av barrträd kan förekomma.
Buskskikt: Här finns ofta ett rikt buskskikt med flera arter som t.ex måbär (Ribes alpinum),
skogstry (Lonicera xylosteum), hassel (Corylus avellana), olvon (Viburnum opulus) och
berberis (Berberis vulgaris).
Fält & bottenskikt: Fältskiktet är av örttyp ofta med inslag av vispstarr (Carex digitata),
skogssvingel (Festuca altissima), stinknäva (Geranium robertianum)och blåsippa (Anemone
hepatica) men även av lundväxter som myskmadra (Galium odoratum)och bredbladiga gräs
likt hässlebrodd (Milium effusum)och strävlosta (Bromopsis benekenii).
Övrigt: Ett antal rödlistade skalbaggar och fjärilar är knutna till biotopen. Arealmässigt liten
förekomst.
Värdebärande
element

Tidigare
markanvändning
Störningsregimer
Skötsel

Moss och lavrika block, stenar och bergsbranter är värdefulla
miljöer. Även gamla och senvuxna träd är viktiga inslag.
Hamlade träd, torrakor, lågor och hålträd har stora naturvärden
knutna till sig. Bäckar, källor och vattenfall bidrar till ökat
naturvärde.
Betesfredade områden på tidigare utmark. Nyttjande i form av
hamling och vedresurs. Ofta lång trädkontinuitet.
Småskaliga ras och skred.
Skyddszoner bör eftersträvas längs biotopens yttre kanter. I
övrigt bör biotopen lämnas till fri utveckling.

Signal-och rödlistade arter (R)= Rödlistad
Kärlväxter
Adoxa mochatellina, desmeknopp
Bromopsis benekenii, strävlosta (R)
Campanula latifolia, hässleklocka
Cardamine bulbifera, tandrot
Cardamine impatiens, lundbräsma
Impatiens noli-tangere, springkorn
Lavar
Degelia plumbea, blylav (R)
Lobaria pulmonaria, lunglav (R)
Lobaria virens, örtlav (R)
Megalaria grossa, ädellav (R)
Nephroma spp., njurlavar

Mossor
Anomodon spp., baronmossor
Antitrichia curtipendula, fällmossa
Homalia trichomanoides,
trubbfjädermossa
Homalothecium sericeum, guldlockmossa
Neckera complanata, platt fjädermossa
Neckera crispa, grov fjädermossa
Svampar
Holwaya mucida, lindskål (R)
Kavinia himantia, narrtagging (R)
Morchella semilibera, hättmurkla (R)
Pachykytospora tuberculosa, blekticka
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Bokskog av lågörttyp
Beskrivning: Störst utbredning i södra delarna av Sverige, oftast förekommande på mullrika
brunjordar i den nemorala zonen. Biotopförekomsten är avtagande mot norr. Boken (Fagus
sylvatica) föredrar skuggiga ståndorter och är frostkänslig. Höga naturvärden i äldre bokskog
på kalkhaltig mark med lång skoglig kontinuitet.
Trädskikt: Domineras av bok (Fagus sylvatica). Norrut kan inslag av inträngande gran
förekomma. Biotopen bör ej förväxlas med bokskog av ristyp.
Buskskikt: Dåligt utvecklat eller saknas.
Fält & bottenskikt: Vårtid domineras fältskiktet typiskt av vitsippor (Anemone nemorosa)
och harsyra (Oxalis acetocella). Mer krävande arter som lundslok (Melica uniflora), eller
myskmadra (Galium odoratum) brukar förekomma. Relativt tunt förnalager bestående främst
av gamla boklöv.
Övrigt: Viktig fågelbiotop med naturvärden främst knutna till träden. Rik tillgång på föda i
form av bokollon vilket även gynnar diverse däggdjur. Arealmässigt måttligt stor förekomst.

Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Störningsregimer
Skötsel

Jätteträd, torrakor och lågor är viktiga inslag. Träd med bohålor,
bäckar och stenblock tillför ytterligare dimensioner.
Ofta med historia som betad utmark eller planterat bestånd.
Virkesuttag har ofta skett.
Stormfällning skapar dynamik och gynnar nyrekrytering.
Lämnas oftast till fri utveckling

Signal-och rödlistade arter (R)= Rödlistad
Kärlväxter
Galium odoratum, myskmadra
Lamium galeobdolon, gulplister
Melica uniflora, lundslok
Stellaria holostea, buskstjärnblomma

Lavar
Bacidia rosella, rosa lundlav (R)
Catinaria laureri, liten ädellav (R)
Lecanora glabrata, bokkantlav (R)
Lobaria pulmonaria, lunglav (R)
Normandina pulchella, mussellav
Opegrapha vermicellifera, stiftklotterlav (R)
Parmeliella triptophylla, korallblylav
Pyrenula nitida, bokvårtlav
Thelotrema lepadinum, havstulpanlav

Mossor
Frullania tamarisci, klippfrullania
Neckera complanata, platt fjädermossa
Frullania fragilifolia, späd frullania
Neckera pumila, bokfjädermossa
Plagiothecium undulatum, vågig
sidenmossa
Porella platyphylla, trädporella
Zygodon rupestris, stor ärgmossa
Svampar
Amanita phalloides, lömsk flugsvamp
Cortinarius spp., lökspindlingar
Craterellus cinereus, grå kantarell
Dentipellis fragilis, skinntagging (R)
Hericium coralloides, koralltaggsvamp (R)
Lactarius volemus, mandelriska
Mutinus caninus, liten stinksvamp (R)
Pholiota aurivellus, slemmig tofsskivling
Russula aurea, guldkremla
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Bäckravin
Beskrivning: Mer eller mindre skogsklädd dalform utbildad i finkornigt jordartsmaterial.
Naturtypen har ofta en karaktär av orördhet främst beroende på dess otillgänglighet.
Upprepade skred och ras ger en särskild karaktär åt objekten där störningsgynnade arter
bereds tillfälle att etablera sig. I ravinens botten rinner vattendraget som format naturtypen
och som i hög grad bidrar till objektets naturvärden. Här råder hög luftfuktighet och inslaget
av död ved är ofta stort. I den opåverkade miljön kan man finna arter och strukturer som i
omkringliggande landskap helt försvunnit, varför naturtypen ofta fungerar som refug för
fåglar, insekter, mossor och lavar mm.
Trädskikt: Domineras oftast av diverse högväxta ädellövträd som ask (Fraxinus excelcior),
lind (Thilia cordata), lönn (Acer platanoides) och ek (Quercus robur) men även al (Alnus
glutinosa) och björk (Betula pendula) återfinns här.
Buskskikt: I de mer lundlika ravinerna finns ofta ett stort inslag av hassel (Corylus avellana)
och brakved (Frangula alnus).
Fält & bottenskikt: Örtrik våraspekt med arter som vitsippa (Anemone nemorosa), blåsippa
(Anemone hepatica), svalört (Ranunculus ficaria), trolldruva (Actaea spicata), ormbär (Paris
quadrifolia) samt lundväxter som myska (Galium odoratum), nordlundarv (Stellaria nemorum
spp.nemorum) etc.
Övrigt: Utgör ofta spridningskorridorer genom i många fall enahanda landskap. Arealmässigt
liten men väl utbredd förekomst.
Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Störningsregimer
Skötsel

Jätteträd, torrakor, lågor och vattendrag är viktiga inslag.
Kvarnrester kan förekomma, annars oftast orört.
Dämmen och regleringar påverkar vattenflödet och dess funktion
som spridningsväg.
Lämnas oftast till fri utveckling

Signal-och rödlistade arter (R)= Rödlistad
Kärlväxter
Adoxa moschatellina, desmeknopp
Campanula latifolia, hässleklocka
Cardamine bulbifera, tandrot
Cardamine impatiens, lundbräsma
Galium odoratum, myskmadra
Hedera helix, murgröna
Lathraea squamaria, vätteros
Stellaria nemorum spp. nemorum,
nordlundarv
Lavar
Arthonia spadicea, glansfläck
Lobaria pulmonaria, lunglav (R)
Menegazzia terebrata, hållav
Normandina pulchella, mussellav
Opegrapha vermicellifera, stiftklotterlav (R)
Parmeliella triptophylla, korallblylav
Peltigera collina, grynig filtlav
Thelotrema lepadinum, havstulpanlav

Mossor
Geocalyx graveolens, terpentinmossa
Herzogiella striatella, trind spretmossa
Homalia trichomanoides,
trubbfjädermossa
Plagiomnium medium, bågpraktmossa
Porella cordeana, stenporella
Rhytidiadelphus subpinnatus,
skogshakmossa
Trichocolea tomentella, dunmossa
Ulota crispa, krusig ulota
Svampar
Clitocybe lignatilis, vedtrattskivling
Entoloma euchroum, lilanopping
Gyrodon lividus, alsopp
Kavinia, narrtaggingar
Microstoma protracta, tulpanskål
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Parker, alléer och andra vårdträdsmiljöer
Beskrivning: Biotoptypen består främst av planterade ädellövträd och buskar, ofta med inslag
av exotiska arter. Fristående solitärträd med rik epifytflora är ett viktigt inslag. Förekommer
främst vid gårdar, vägar, herresäten och slott.
Trädskikt: Kan bestå av flertalet i Sverige förekommande lövträdsarter samt ett antal
främmande arter.
Buskskikt: Sällan vilt förkommande arter.
Fält & bottenskikt: Artfattig, enahanda och kortklippt/välhävdad grässvål dominerar ofta
fältskiktet.
Övrigt: Grova, äldre, döda eller döende träd utgör livsrum för en mångfald av arter.
Solexponering, skick och ålder spelar stor roll i naturvärdesbedömningen av objekten. En
större mängd rödlistade insekter är starkt knutna till objekten. Arealmässigt liten utbredning
men väl spridd.
Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Störningsregimer
Skötsel

Gamla, grova träd med håligheter och grov sprickbark.
Se biotopnamn.
Hamling och ansning.
Säkra återväxt genom att värna yngre lövträd. Död ved är mycket
värdefull och bör lämnas eller omplaceras. Stammarna bör
friställas för att gynna ljuskrävande epifyter. Flera insektsarter
knutna till denna miljö kräver korta spridningsavstånd.

Signal-och rödlistade arter (R)= Rödlistad
Mossor
Antitrichia curtipendula, fällmossa
Orthotrichium pallens, parkhättemossa (R)
Tortula papillosa, kornskruvmossa
Tortula virescens, alléskuvmossa (R)

Svampar
Boletus luridus, eldsopp
Fistulina hepatica, oxtungsvamp (R)
Meripilus giganteus, jätteticka
Phellinus robustus, ekticka
Griphola frondosa, korallticka (R)
Clavaria spp., fingersvampar
Geoglossum spp., jordtungor
Hygrocybe spp., vaxskivlingar

Lavar
Buellia alboatra, vitskivlav
Calicium adspersum, gulpudrad spiklav
Cladonia parasitica, dvärgbägarlav (R)
Collema flaccidum, slanklav
Cyphelium inquinans, sotlav
Sclerophora nivea, blekspik
Insekter (rödlista)
Dorcus parallelepipedus, bokoxe
Lucanus cervus, ekoxe
Hypoganus inunctus, blankknäppare
Ampedus nigroflavus, orange rödrock
Ischnomera caerulea, glänsande
blombagge
Pentaphyllus testaceus, ekmulmbagge
Leioderus kollari, lönnbock
Ampedus hjorti, rödpalpad rödrock
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Lövskogslund
Beskrivning: Vanligtvis gamla lövängar eller hagmarker i olika stadier av igenväxning, ofta
med inslag av grova ekar (Quercus robur), och med tidigare hamlade lindar (Thilia cordata)
med sina typiskt flerstammiga kronverk. I biotoper av denna typ där bete dominerat saknas
ofta spår av hamling. Bestånden har idag ofta ett visst inslag av yngre triviallövträd och ibland
även barrträd. Vegetationen är flerskiktad och har ofta en lång trädkontinuitet.
Trädskikt: Nytillkomna trädslag som björk (Betula pendula), bok (Fagus sylvatica), asp
(Populus tremula), och sälg (Salix sp.) kan ibland dominera trädskiktet. Äldre exemplar av ek
och lind utgör dock värdekärnorna i biotopen.
Buskskikt: Varierande mäktighet men ofta med inslag av hassel (Corylus avellana) och
brakved (Frangula alnus). Vissa bestånd mycket hasselrika.
Fält & bottenskikt: Vår och försommarörter dominerar fältskiktet ibland med inslag av
lundväxter. Visst inslag av kvarstående ängsväxter kan finnas. Floran är till stor del beroende
av gällande berg och markförhållanden.
Övrigt: Biotoptypen innehåller ofta en flora och fauna av reliktkaraktär där trädkontinuitet
och tidigare markanvändning spelar avgörande roller. Fågelrik Arealmässigt tämligen liten.
Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Störningsregimer
Skötsel

Hamlade träd. Äldre, grova ädellövträd. Död ved, boträd.
Stengärdesgårdar tillför ytterligare värden.
Ängs/hagmark
Stormfällning och sönderfall av tidigare hamlade träd.
Ge akt på vilka naturvärden som kan knytas till biotopen. I vissa
fall kan nedan angivna skötselråd leda till ändrad luftfuktighet
med förändringar i epifytflora som följd. I sådana fall är många
gånger fri utveckling att föredra.
Annars bör yngre triviallöv och barrträd gallras ut. De äldre
ädellövträden bör värnas genom försiktig friställning och i vissa
fall omhamling. Lämna död ved. Säkra återväxt av ädellövträd.

Signal-och rödlistade arter (R)= Rödlistad
Kärlväxter
Adoxa moschatellina, desmeknopp
Campanula latifolia, hässleklocka
Cardamine bulbifera, tandrot
Cardamine impatiens, lundbräsma
Galium odoratum, myskmadra
Hedera helix, murgröna
Lathraea squamaria, vätteros
Viola mirabilis, underviol
Lavar
Arthonia vinosa, rostfläck
Calicium adspersum, gulpudrad spiklav
Cliostomum corrugatum, gul dropplav (R)
Lobaria pulmonata, lunglav (R)
Nephroma spp., njurlavar
Sclerophora coniophaea, rödbrun
blekspik(R)

Mossor
Anomodon spp., baronmossor
Antitrichia curtipendula, fällmossa
Herzogiella seligeri, stubbspretmossa
Homalia trichomanoides,
trubbfjädermossa
Homalothecium sericeum, guldlockmossa
Neckera complanata, Platt fjädermossa
Neckera crispa, grov fjädermossa
Svampar
Amanita phalloides, lömsk flugsvamp
Craterellus cinereus, grå kantarell
Boletus spp., ädelsoppar
Lactarius volemus, mandelriska
Mutinus caninus, liten stinksvamp
Russula aurea, guldkremla

94

Busksnår/bryn
Beskrivning: Zon (ekoton) i igenväxningsskede mellan mer eller mindre sluten skog och
öppen mark med utmärkande dynamik, artuppsättning och störningsregim. Ett flertal olika
typer kan urskiljas. Bryn/snårmiljöer är viktiga för ett otal däggdjur, fåglar och insekter
genom att fungera som skydd, boplats och födosökslokal.
Trädskikt: Saknas oftast. Dock finner ofta hävdogynnade trädarter här en refugie.
Buskskikt: Ofta artrikt med ett flertal rosacéer t.ex av följande släkten: Rosa, Prunus, Rubus,
Crataegus, Malus och Cotoneaster. Brakved (Frangula alnus), viden (Salix spp.), benved
(Euonymus europaeus) och fläder (Sambucus racemosa) med flera kan återfinnas här.
Fält & bottenskikt: Består främst av härdiga arter som tål viss beskuggning och
igenväxning. Exempel på arter i eller i utkanten av biotoptypen är: Stor blåklocka
(Campanula persicifolia), videört (Lysimachia vulgaris), älgört (Filipendula ulmaria), strätta
(Angelica sylvestris), humleblomster (Geum rivale), skogsnäva (Geranium sylvaticum),
blodnäva (Geranium sanguineum) m fl.
Övrigt: I ekotonen som brynet utgör möts arter från skogen, den öppna marken samt brynets
egen artuppsättning. Detta ger stor mångfald och variation. Stora naturvärden när brynet finns
i anslutning till lövskog med död ved. Arealmässigt liten utbredning men biotoptypen har stor
spridning.
Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Störningsregimer
Skötsel

Stengärdesgårdar, odlingsrösen, berg i dagen
Naturligt inslag i mark som slåttrats eller på annat sätt hävdats.
Röjningar, bete, slåtter
Flikighet och differentiering bör eftersträvas. Detta för att skapa
värmefickor för themofila arter, lä för vindkänsliga arter bland
t.ex insekter och fler antal nischer. Röjningar bör ske fläckvis och
kraftfullt. Om hela brynet röjs samtidigt kan detta leda till att
konkurrensstarka arter helt kommer att dominera buskskiktet.
Efersträvansvärt är att i brynet ha bärande och blommande arter
som från tidig vår till sen höst erbjuder insekter och fåglar föda.

Signal-och rödlistade arter (R)= Rödlistad
Kärlväxter
Agrimonia eupatoria, småborre
Centaurea jacea, rödklint
Geranium sanguineum, blodnäva
Lathyrus latifolius ssp. heterophyllus,
vingvial
Origanum vulgare, kungsmynta
Satureja vulgaris, bergmynta
Skalbaggar (rödlista)
Agrilus olivicolor, olivgrön praktbagge
Anaesthetis testacea, ekkrattbock
Gnorimus nobilis, ädelguldbagge
Liocola marmorata, brun guldbagge
Oberea linearis, mörk cylinderbock
Rhopalopus femoratus, rödbent ögonbock

Svampar
Geastrum spp., jordstjärnor
Kavinia himantia, narrtagging (R)
Lepiota spp., ”små fjällskivlingar”

Fjärilar (rödlista)
Acronycta strigosa, strecktecknat aftonfly
Nymphalis polychloros, körsbärsfux
Satyrium pruni, busksnabbvinge
Sesia bembeciformis, bålgetinglik
glasvinge
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Hassellund
Beskrivning: Ofta med svagt utvecklat trädskikt och ett tätt, högvuxet buskskikt bestående
främst av hasselbuketter av varierande åldrar. Återfinns främst på goda, mullrika lordar.
Trädskikt: Saknas ofta men ibland finns inslag av grövre överståndare i form av ek (Quercus
robur), asp (Populus tremula), alm (Ulmus glabra) klibbal (Alnus glutinosa), björk (Betula
pendula) eller sälg (Salix sp.). Trädskiktets täckningsgrad bör ej överstiga 50% eftersom det
då skall klassas som skogsbiotop.
Buskskikt: Total dominans av hassel (Corylus avellana), ibland med inslag av vildapel
(Malus sylvestris) och hagtorn (Crataegus spp.)
Fält & bottenskikt: Rik våraspekt med arter som sippor (Anemone sp.), smånunneört
(Corydalis intermedia), svalört (Ranunculus ficaria), vårärt (Lathyrus vernus), tandrot
(Cardamine bulbifera) och liljekonvalj (Convallaria majalis). Ofta förekommer lundväxter
som skogsbingel (Mercurialis perennis), stinksyska (Stachys sylvatica), storrams
(Polygonatum multiflorum) och trolldruva (Actaea spicata). På marken växer ofta
hasselsprötmossa (Eurhynchium angustirete) och vågig praktmossa (Rhytidiadelphus
triquetrus).
Övrigt: Vid bedömning av hassellundars ålder och kontinuitet bör man titta mer på
hasselbuketternas diameter än de enskilda stammarnas diameter. Biotoptypen är ofta rik på
klen, död ved. Här kan också finnas en rik svampflora. Arealmässigt mycket liten utbredning.
Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Störningsregimer
Skötsel

Död ved, Stengärdesgårdar och berg i dagen.
Huvudsakligen slåttermark.
Viss trädinvandring men annars oftast opåverkade.
Viss röjning av invandrade träd och föryngringshuggning av
hasselbuketterna bör ske. Om möjligt kan biotopen nyttjas vid
boskopsbete.

Signal-och rödlistade arter (R)= Rödlistad
Kärlväxter
Adoxa moschatellina, desmeknopp
Campanula latifolia, hässleklocka
Cardamine bulbifera, tandrot
Lathraea squamaria, vätteros
Lavar
Arthonia spadicea, glansfläck
Graphis scripta, skriftlav
Lobaria pulmonaria, lunglav (R)
Phlyctis agelaea, rikfruktig blemlav
Thelotrema lepadinum, havstulpanlav

Mossor
Mnium stellare, blek stjärnmossa
Ulota crispa, krusig ulota

Svampar
Amanita phalloides, lömsk flugsvamp
Boletus spp., ädelsoppar
Craterellus cinereus, grå kantarell (R)
Encoelia furfuracea, läderskål
Geoglossum spp., jordtungor
Hygrocybe spp., vaxskivlingar
Leccinum pseudoscabrum, hasselsopp
Micromphale foetidum, stinkbrosking
Ramariopsis spp, fingersvampar
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Klibbalkärr
Beskrivning: Bestånden kännetecknas av hydrologiskt stagnanta förhållanden och till stora
delar vegetationslösa markpartier som ofta står under vatten. På alsocklarna finns ofta en rik
moss och lavflora.
Trädskikt: Helt dominerat av klibbal (Alnus glutinosa).
Buskskikt: Klent buskskikt eventuellt med enstaka inslag inslag av brakved (Frangula
alnus).
Fält & bottenskikt: Runt alsocklarna växer ofta majbräken (Athyrus felix-femina),
Dryopteris-arter och hultbräken (Phegopteris connectilis) tillsammans med rankstarr (Carex
elongata) och gråstarr (Carex canescens). Dvärgigelknopp (Sparganium natans) och missne
(Calla palustris) förekommer ibland i de blötare partierna tillsammans med blåsstarr (Carex
vesicaria) och slokstarr (Carex pseudocyperus). Typiska mossarter på socklarna är:
Skuggstjärnmossa (Mnium hornum), blåmossa (Leucobryum glaucum), fyrtandsmossa
(Tetraphis pellucida).
Övrigt: Hög, jämn luft och markfuktighet gör denna biotoptyp till en ypperlig groddjurslokal.
Ett antal rödlistade skalbaggar och fjärilar är knutna till klibbalkärr. Arealmässigt liten
förekomst.
Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Störningsregimer
Skötsel

Stående och liggande död ved, vattendränkta lågor och stora
alsocklar.
Huvudsakligen skogsmark.
Vedtäkt, översvämningar, utdikning.
Fri utveckling. Undvik utdikning och förändrade hydrologiska
förutsättningar.

Signal-och rödlistade arter (R)= Rödlistad
Kärlväxter
Calla palustris, missna
Carex elongata, rankstarr
Dryopteris cristata, granbräken
Thelypteris palustris, kärrbräken

Lavar
Arthonia leucopellaea, kattfotslav
Arthonia spadicea, glansfläck
Arthonia vinosa, rostfläck
Cyphelium inquinans, sotlav
Menegazzia terebrata, hållav
Thelotrema lepadinum, havstulpanlav

Mossor
Calypogeia suecica, vedsäckmossa (R)
Geocalyx graveolens, terpentinmossa
Jungermannia leiantha, rörsvepemossa
Leucobryum glaucum, blåmossa
Plagiothecium latebricola, alsidenmossa
(R)
Svampar
Antrodiella hoehnelii, strävticka
Encoelia furfuracea, läderskål
Ganoderma lucidum, lackticka
Gyrodon lividus, alsopp
Lactarius lacunarum, dyriska
Mutinus caninus, liten stinksvamp
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Fuktäng
Beskrivning: Högvuxen gräs och örtvegetation på marker med god näringsstatus och ofta
rörligt grundvatten. Floristiska inslag beroende av tidigare hävd och markutnyttjande.
Vegetationstypen ansluter ofta till vattenmiljöer och domineras ofta av ett eller ett par
tuvbildande gräs som t.ex tuvtåtel (Deschampsia cespitosa) eller i blötare områden blåtåtel
(Molinia caerulea). Igenväxning med högörter och sälg (Salix sp.) mot alskog. Jordmånen är
ofta fuktig och består av osorterade jordarter.
Buskskikt: Saknas vanligen. I sen igenväxningsfas inslag av sälg (Salix sp.)och al (Alnus
glutinosa).
Fält & bottenskikt: Tuvbildande gräs utgör ofta stommen i fältskiktet. Insprängt kan finnas
diverse högörter som älggräs (Filipendula ulmaria), hundkex (Anthriscus sylvestris), strätta
(Angelica sylvestris) och tistlar (Circium sp.). Vanligen återfinns ca 10-30 kärlväxter och ca 5
mossor.
Övrigt: Sällan särskilt intressant ur floristisk synpunkt men vegetationstypen är ofta av stort
ornitologisk intresse. Även groddjur trivs här. Arealmässigt stor förekomst.
Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Typ av ingrepp
Skötsel

Bete, slåtter.
Utdikning, utebliven hävd, uppodling.
Återupptagande av hävd i form av bete eller årlig slåtter. Röjning
av invandrande sly.

Karaktärsarter
Kärlväxter
Trollius europaeus, smörboll
Circium helenioides, borsttistel
Achillea millefolium, röllika
Agrostis capillaris, rödven
Anthriscus sylvestris, hundkex
Carex nigra, hundstarr
Festuca rubra, rödsvingel
Filipendula ulmaria, älggräs
Galium uliginosum, sumpmåra
Leucanthemum vulgare, prästkrage
Phleum pratense, timotej
Poa pratensis, ängsgröe
Poa trivialis, kärrgröe
Potentilla anserina, gåsört
Ranunculus acris, vanlig smörblomma
Ranunculus repens, revsmörblomma
Rumex acetosa, ängssyra
Succisia pratensis, ängsvädd
Trifolium pratensis, rödklöver
Trifolium repens, vitklöver
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Torräng
Beskrivning: Öppen brukningsbetingad vegetationstyp med lågvuxen, örtrik vegetation.
Återfinns ofta i sluttande terräng mot söder, oftast mycket begränsade arealer inom varje
lokal. Markförhållandena är ofta väldränerad jord av osorterat grövre material. På torra
marker med tunt jordskikt är vegetationstypen relativt stabil men på övriga ställen sker en
långsam igenväxning med buskage och skog.
Buskskikt: Inslag av hagtorn, slån och en kan förekomma.
Fält & bottenskikt: Gräs som fårsvingel (Festuca ovina), ängshavre (Avenula pratensis),
darrgräs (Briza media) och rödsvingel (Festuca rubra) dominerar ofta fätskiktet tillsammans
med diverse rosettväxter som svartkämpar (Plantago lanceolata), rödkämpar (Plantago
media) och backtimjan (Thymus serpyllum). I vegetationstypen ingår i vissa fall äldre
fodermarker med sin egen säregna flora.
Övrigt: Tämligen allmänt utbredd vegetationstyp. Bör beaktas, särskilt vid stort örtinslag.
Arelmässigt mycket liten förekomst.
Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Typ av ingrepp
Skötsel

Främst bete men även slåtter.
Utebliven hävd, gödsling, skogsplantering
Återupptagande av hävd i form av bete. Röjning av invandrande
sly. Ingen gödning.

Arter
Kärlväxter
Achillea millefolium, röllika
Anthyllis vulneraria, getväppling
Artemisia campestris, fältmalört
Avenula pratensis, ängshavre
Helictotrichon pubescens, luddhavre
Briza media, darrgräs
Carex spicata, piggstarr
Carlina vulgaris, spåtistel
Centaurea jacea, rödklint
Festuca ovina, fårsvingel
Galium verum, vitmåra
Hieracium pilosella, gråfibbla
Luzula campestris, knippfryle
Lychnis viscaria, tjärblomster
Plantago lanceolata, svartkämpar
Plantago media, rödkämpar
Potentilla tabernaemontani, småfingerört
Pulsatilla vulgaris, backsippa
Ranunculus bulbosus, knölsmörblomma
Stellaria graminea, grässtjärnblomma
Thymus serpyllum spp serpyllum, backtimjan

Kärlväxter typiska i naturliga
fodermarker
Aira praecox, vårtåtel
Ajuga pyramidalis, blåsuga
Antennaria dioica, kattfot
Arnica montana, slåttergubbe
Avenula pratensis, ängshavre
Campanula rotundifolia, liten blåklocka
Carex caryophyllea, vårstarr
Carex montana, Lundstarr
Circium acaule, jordtistel
Crepis praemorsa, klasefibbla
Danthonia decumbens, knägräs
Filipendula vulgaris, brudbröd
Galium saxatile, stenmåra
Hypochoeris maculata, slåtterfibbla
Lathyrus linifolius, gökärt
Nardus stricta, stagg
Polygala vulgaris, jungfrulin
Primula veris, gullviva
Pulsatilla vulgaris, backsippa
Scorzonera humilis, svinrot
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Skogsnävaängs-typ
Beskrivning: Tämligen högväxt, örtrik gräsmark med varierande artinslag. Förr vanligt inslag
i ängsbruket men i takt med minskad hävd är vegetationstypen idag till stor del inskränkt till
mindre områden som åkerrenar och gläntor.
Fält & bottenskikt: Domineras vanligen av arter som daggkåpor (Alchemilla sp.), vitsippa
(Anemone nemorosa), skogsnäva (Geranium sylvaticum) och ängsskallra (Rhinantus minor).
Här hittas vanligtvis mellan 30-60 kärlväxter och 10-15 mossor.
Övrigt: De återstående fragmenten av vegetationstypen har högt skyddsvärde och bör
beaktas.
Värdebärande
element
Tidigare
markanvändning
Typ av ingrepp
Skötsel

Främst slåttermark
Utebliven hävd, gödsling, skogsplantering, dikning, uppodling
Återupptagande av hävd i form av årlig slåtter. Röjning av
invandrande sly. Ingen gödning.

Arter
Kärlväxter
Alchemilla sp., daggkåpor
Anemone nemorosa, vitsippa
Anthoxantum odoratum, vårbrodd
Bistorta vivipara, ormrot
Briza media, darrgräs
Deschampsia cespitosa, tuvtåtel
Festuca ovina, fårsvingel
Filipendula ulmaria, älggräs
Galium boreale, vitmåra
Geranium sylvaticum, skogsnäva
Geum rivale, humleblomster
Hypericum maculatum, äkta johannesört
Knautia arvensis, åkervädd
Luzula multiflora, ängsfryle
Potentilla erecta, blodrot
Prunella vulgaris, brunört
Rhinantus minor, Ängsskallra
Rumex acetosa, ängssyra
Solidago virgaurea ssp. virgaurea, gullris
Trollius europaeus, smörbollar
Veronica chamaedrys, teveronika
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Golftermer
Fairway – Klippt område mellan Tee och Green, klipps 2-3 ggr per vecka och utgör ca 30%
av golfbanan.
Golfbana – Hela golfområdet inklusive spelytor, anläggningar (klubbhus, p-platser och
vägar) och naturpartier. En normal golfbana upptar ca 50 – 70 ha
Golfhål – Spelyta bestående av tee, fairway, green och ruff. Utgör ca 40% av golfbanan.
Green – Mycket kortklippt område runt själva hålet, klipps vanligen varje dag och utgör
tillsammans med tees ca 2 –3% av golfbanan.
Greenkeeper – Banföreståndare
Letområde – Område där snedslagna bollar ofta hamnar
Spelhinder – Olika anläggningar eller naturliga hinder i fairway för att göra banan mer
varierad och spelet svårare. Kan bestå av sandbunkrar, dammar m.m.
Spelyta – Yta som omfattas av fairway, green, tee och ruff
Ruff – Tillhör spelytan och utgörs av zonen mellan fairway och naturdelen. Indelas ibland i
semiruff och helruff. Ruffen gödslas ej och slås eller skördas 1-2 gånger per år.
Tee – Utslagsplats. För skötsel och areal se green.
Turf – Den frekvent skötta gräsytan.

( Källa: www.sga.se )
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