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Uppdrag 

På uppdrag av Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor har Naturcentrum AB 
utfört inventeringar av naturvärden utöver fågellivet i Torsviken, på sydvästra 
Hisingen i Göteborgs stad. De moment som ingått är: 

• Övergripande naturinventering – biotopkartering 
• Inventering av objekt som omfattas av generellt biotopskydd 
• Sammanfattande beskrivning av strandskyddade områden 
• Inventering av större vattensalamander 
• Inventering av rödlistade kärlväxter 
• Utredning/bedömning av några övriga frågor: spridningsvä-

gar/konnektivitet, förekomst och inventeringsbehov av åkergroda och 
förekomst av hasselsnok. 

Inventeringen är ett faktaunderlag. Beskrivning av konsekvenser vid eventuell 
exploatering har inte ingått i uppdraget. 

Det undersökningsområde som arbetet omfattat framgår av karta 1 (se kartbi-
laga). Arbetet har varit inriktat på naturvärden i terrestra (land) och limniska 
(sötvatten) miljöer och har inte omfattat någon inventering av de marina vat-
tenmiljöerna (havsmiljöer) såsom till exempel Karholmsdammens eller Söds-
kärsdammens bottnar. Dessa beskrivs i bland annat Jenneborg (1999, 2003 
(även återgiven i Blomqvist 2005)) och i GOF (2001). 

 
Karholmens sydstrand med resterna av den gamla flyghamnsbryggan i förgrunden. 
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Bakgrund 

Torsviken är en mycket kraftigt exploaterad miljö. Nära 100 procent av under-
sökningsområdets landmiljöer och en stor del av det som tidigare var vatten-
områden har fått radikalt ändrad markanvändning under 1900-talet. Här läm-
nas inte någon redogörelse för de olika stegen i Torsvikens exploatering. Såda-
na går bland annat att hitta i GOF (2001) eller Lindqvist och Svensson (2001). 
Karta 2 (se kartbilaga) visar områdets utseende på 1930-talet, innan de flesta av 
exploateringsföretagen sattes igång. Ett skäl till att denna karta tagits med, för-
utom för att illustrera förändringen, är att namnen på många av de olika öarna 
framgår tydligt. 

Övergripande naturvärden  biotopkar-
tering 

En kartering av hela området gjordes i fält och utifrån flyg- och satellitbilder. 
Indelning efter naturtyper (biotoper) gjordes. De kategorier som användes 
framgår av karta 3 och figur 1, samt biotopbeskrivningarna nedan. 

I huvudsak var indelning och gränsdragning lätt att göra men det finns natur-
ligtvis alltid vissa områden där det finns utrymme för tycke och smak. Två ka-
tegorier för ruderatmark användes, en med mycket kala ytor och en mer över-
växt. Gränsen mellan dessa är inte klar och man skulle också kunnat sätta in 
vissa av de mer tätbevuxna ytorna i kategorin ohävdad gräsmark. Ganska stora 
ytor i bergsmiljöerna är också lite svåravgränsade. Här fördes rena lövskogsmil-
jöer till antingen triviallövskog eller ädellöv och slogs ihop med mer eller mind-
re igenväxta områden med inslag av hällar till mosaik av hällar och blandskog. 

Fördelningen mellan biotoperna visas i figur 1. Andelen industrimark är högst 
eftersom hela Arendals industriområde och Preemraff tagits med i undersök-
ningsområdet. Näst största andelen av arealen upptas av vegetationsfattig rude-
ratmark, där Hjärtholmen, utfyllnaderna söder om Risholmen och området 
mellan Flatholmen och upp till Vadskär är de största. Stora arealer upptas ock-
så av triviallövskog, mosaik av hällar och blandskog och av ruderatmark med 
mer vegetation, men dessa är uppdelade på fler, små ytor. 
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Figur 1. Fördelningen mellan biotoperna inom undersökningsområdet. 

De biotoper som, förutom ruderatmarkerna, hyser de största naturvärdena 
utgör alla ganska små andelar av undersökningsområdet. Exempel på dessa är 
hävdad betesmark, våtmarker och öppna hällar. Det är också dessa som mest 
liknar de biotoper som dominerade området för 100 år sedan, före exploate-
ringen. 

Biotopbeskrivningar  

Industritomt, tomt, asfalterat 

Stora ytor har klassificerats under denna kategori. De största är Arendals indu-
striområde, Preemraff, Rödjan (området utefter Kärrlyckegatan) och byggna-
derna vid Syrhålamotet. 

Huvudsakligen består dessa områden av asfalterade ytor (parkeringar, uppställ-
ningsplatser med mera), byggnader och hårdpackade grusytor. Några områden, 
till exempel en hel del grusytor inne på Preemraffs område kunde man över-
vägt att föra till kategorin kal ruderatmark, men någonstans måste gränsen dras. 

Ytorna inom denna kategori är alltså till största delen vegetationslösa och med 
liten potential för intressanta arter. Ett undantag är vissa ruderatväxter som kan 
växa i vägkanter och andra kantzoner. Ett exempel på detta är kattmynta som 
växte invid en väg i Arendals industriområde fram till 2002, men som sedan 
eftersökts men inte återfunnits. Vid årets inventering har vi inte gjort några 
fynd av intressanta arter. 
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Ruderatmark norr om Karholmsdammen. 

Ruderatmark, huvudsakligen kal 

Även till denna kategori har stora, sammanhängande ytor förts. Störst är 
Hjärtholmens och Risholmens grusplaner med mycket gles vegetation samt 
mudderdeponin mittför Skeppstadsholmen, utfyllnaderna vid Rörskäret samt 
massdeponin norr om Karholmsdammen. 

Största delen av dessa ytor består av grus eller lera där igenväxningen inte hun-
nit särskilt långt. På flera ställen rör det sig om hårt packat grus och sten, där 
det tar mycket lång tid för gräs och örter att växa in. 

Floran domineras av åkertistel, vit- och trampgröe, små partier med gulkämpar 
m.fl. kvävegynnade och tidiga successionsarter i kväverikare delar. I grusiga 
områden, som till exempel Karholmsdammens nordöstra del är vegetations-
täcket glest och domineras av fårsvingel och uppbrutna mosstäcken. 

På den nyaste massdeponin väster om Syrhåla och norr om Karholmsdammen 
finns många ruderatväxter, till exempel mursenap, opievallmo, romersk riddar-
sporre, oregano, åkersenap, strandfräne, sibirisk vallmo, mattram, åkerbinda 
och rosenvial. Vid Vadskär finns ruderatmark av den lite torrare typen. Här 
finns det rikligt med kattfot, spåtistel, jungfrulin, vit fetknopp och klotpyrola. 
Lite liknande ytor finns norr om Torsholmen med ekorrkorn, hasselbjörnbär 
och sparris. 

På ruderatytorna i Torsviken, särskilt i området vid Vadskär har flera fynd av 
rödlistade dagfjärilar gjorts. 
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Spåtistel på grusig ruderatmark nordost om Karholmsdammen. 

Triviallövskog 

Av de skogklädda delarna av det inventerade området utgör denna en majori-
tet, med 11 % av den totala, karterade ytan. Biotopen finns framför allt i an-
slutning till bergsknallar. De största delarna av dessa ytor har typisk igenväx-
ningskaraktär. 

Dominerande i trädskiktet är likåldriga, täta och relativt unga bestånd av björk, 
asp och någon gång sälg. På vissa håll förekommer ett inslag av rönn, ek, sälg, 
ask m.m. Fältskiktet är i en del bestånd glest med mycket lövförna, i andra rika-
re med tuvtåtel och hundäxing, men på många håll finns ganska typisk skogs-
marksvegetation med kruståtel, ljung, blåtåtel i fuktigare partier och de vanliga 
ormbunkarna majbräken, örnbräken och träjon. 

Mosaik av hällar och blandskog 

Stora delar av berget väster om Syrhåla upptas av en blandning av hällar och, i 
sprickor och dalstråk, blandskog av främst tall, björk och asp. Trädskiktet har 
även ett inslag av bland annat rönn, ek och sälg. I buskskiktet finns, förutom 
sly och ungträd av ovan nämnda arter, gott om en. De öppna hällarna är kala, 
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med fårsvingel, ljung och kruståtel i sprickorna. Vissa partier täcks av lavmattor 
med renlavar. 

I flera sprickdalar finns småvatten i varierande grad av igenväxning med vit-
mossor och pors samt diverse högstarrarter. Fältskiktet i dalar och större 
sprickor liknar triviallövskogens. 

Naturvärden i området finns främst i form av småvatten. I flera av dem före-
kommer groddjur och ytterligare några är restaureringsbara. 

Ruderatmark, mer vegetation 

Denna biotop förekommer spritt inom det inventerade området. Övergången 
mellan den och det som kategoriserats som ruderatmark som huvudsakligen är 
kal är inte skarp. I nordöstra delen av inventeringsområdet finns ytor med 
denna biotop kring Preemraff och i de centrala delarna på utfyllnadsytor strax 
sydost om Karholmsdammen, främst kring Flatholmen-Torsholmen. Skillna-
den i vegetationsmängd kan bero på att områdena befinner sig i senare succes-
sionsstadier eller på att det material man lagt ut är kväverikare eller bättre 
jordmån. 

Områdena domineras av kvävegynnad, relativt högvuxen flora, med tuvtåtel, 
åkertistel, renfana, brännässlor och flera arter av bredbladiga gräs som domine-
rande arter. Här och var finns partier med rosor av olika arter, sly och på något 
ställe slån. 

Inom denna biotop finns en del av de ruderatväxter som uppmärksammats 
inom Torsviken. Vid golfbanans utkantsområden finns kråkkrassing, malörts-
ambrosia, spetsbjörnbär, kapkrusbär, backvial samt äppelros i kanten mot Kar-
holmen. Kring Risholmen finns många arter av exotiska rosor och björnbär, till 
exempel pimpinellros, daggros och japansk klätterros. På Hästholmens västra 
strand finns ett område med ruderatmark blandat med klipphällar. Floran inom 
detta område beskrivs nedan. 

Öppna hällar 

På de gamla skären finns partier med havsnära hällar som inte påverkats sär-
skilt mycket av utfyllnader och annan exploatering. Nästan samtliga ytor med 
denna biotop ligger kring den egentliga Torsviken: på Karholmen, kullarna 
norr om Karholmsdammen, Risholmen, Flatholmen, Torsholmen och på skä-
ren innanför. 

Själva hällarna är ofta lavtäckta med bland annat kartlavar och tuschlav. I 
klippskrevor finns fårsvingel och ljung. I fuktigare eller kväverikare sprickor 
förekommer tuvtåtel och annan mera kvävegynnad flora. 
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Engelsk fetknopp, en karaktärsart för de öppna hällarna i Torsviken. 

På och vid hällarna finns flera av de naturvårdsintressanta kärlväxtarterna, 
främst engelsk fetknopp men även några bestånd av saltstarr och kärrtörel i 
intilliggande vikar på östra delen av Karholmen. Vid Hästholmens västsida 
finns ett parti med både hällar och ruderatmark/gräsmark. Här växer rikligt 
med engelsk fetknopp, jungfru Marie nycklar, svinrot, bockrot, jungfrulin, någ-
ra exemplar av stor blåklocka. Hällmarkerna, framför allt de med engelsk fet-
knopp, bör alltså karaktäriseras som naturvårdsintressanta. 

Naturvärdena skulle sannolikt kunna gynnas av att beteshägnet utvidgades till 
att omfatta så stora delar av Karholmen som möjligt, framför allt den östra och 
södra delen. 
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På Karholmens sydöstra udde finns hällmarker och igenväxande före detta betesmarker. 

Ohävdad gräsmark 

I inventeringsområdets nordvästra del förekommer en del gräsmark på gammal 
åker som ligger utanför den inhägnade betesmarken. Dessa ytor har karaktären 
av vanlig, igenväxande åkermark och domineras av åkertistel, tuvtåtel, hundäx-
ing med några slånbuskar. 

Områdena har ganska begränsade naturvärden. Möjligen skulle man, om det är 
praktiskt möjligt, utvidga beteshägnet något, för att även omfatta delar av dessa 
marker. Framför allt strax öster om fågeltornet skulle detta kunna skapa ytterli-
gare naturvärden. Strax söder om modellflyget finns ett parti med jätteloka. 

Park, gräsmatta, golfbana 

På några ytor förekommer gräsmattor som regelbundet klipps. Golfbanan är 
naturligtvis av denna typ, men även en del mark kring modellflygplatsen. Ett 
stort parti som förts till denna kategori är parkområdet i sydligaste delen av 
Arendal, mellan Hästholmen och Musskären. 

Områdena har låga naturvärden. 

Ädellöv 

Några småområden, främst söder om Syrhåla, något mellan reningsverket och 
Södskärsdammen och ett parti vid Rödjans industriområde är beväxta med 
ädellövskog. Eken är den dominerande arten på de flesta håll. Fältskiktet är 
glest med en del ormbunkar, kruståtel och hallon. 

Områden med ädellövskog brukar, åtminstone när de nått en viss ålder, anses 
ha naturvärden genom sin potential för till exempel lav- och mossflora och 
insektfauna. Förhållandena i de aktuella delområdena har inte undersökts. 
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Kullen vid fågeltornet och omgivande gräsmarker hyser värdefull flora. 

Betesmark, hävdad 

Längs Karholmsdammens västra och nordvästra sidor finns ett stort, inhägnat 
område som betas sedan ett antal år tillbaka. Stora delar av detta har varit åker, 
men i kanterna mot hällarna på fågeltornskullen finns en del hävdgynnad flora 
med till exempel jungfrulin, kattfot och svinrot. På kullens norra sida finns en 
damm med god förekomst av större vattensalamander. 

Området består av till största delen välbetad, frisk till fuktig gräsmark med 
tuvtåtel, rödsvingel och rödven, bland annat. Bland intressantare, hävdanknut-
na arter finns krissla, stallört och blankstarr. I små fuktpartier förekommer 
bladvass. Här och där står slånbuskar och någon hagtorn. 

Mot Karholmsdammen begränsas området av en vall av sprängsten. Området 
har naturvärden, både för fågellivet och för floran, som på sikt kan utvecklas 
mot en mer naturbetespräglad artsammansättning. 

Vassbälte 

Här och var, kring Karholmsdammen, i södra delen av Södskärsdammen och i 
viken upp mot Preemraff, finns vassbälten av bladvass. Dessa har ett naturvär-
de främst för fågellivet. 

Våtmark, vass 

Några områden med våtmarker eller vasspartier till lands förekommer. Det 
största av dessa ligger inne på Preemraffs område. Även här är bladvass den 
dominerande arten. Områdena är av potentiellt värde för grod- och kräldjur 
och säkerligen av visst värde för fågellivet. 
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Strandängen är mycket värdefull för fågellivet. 

Hällmark, hävdad 

Denna biotop liknar övriga hällmarker men skiljer sig genom att den hävdas 
genom bete. Enda förekomsten är fågeltornskullen. På den och i nära anslut-
ning växer en fin hävdgynnad flora med arter som jungfrulin, kattfot, svinrot, 
sandlök och slåtterfibbla. Betet kommer att gynna de flesta av dessa arter och 
naturvärdena kommer därmed på sikt att öka. 

Betad strandäng 

På en liten yta strax söder om fågeltornet finns vad som kan karaktäriseras som 
beteshävdad strandäng av en naturlig typ. I de inre delarna liknar floran de 
omgivande gräsmarkerna, längre ut vidtar partier med havssäv och starr samt 
lågvuxna gräsarter. Ännu längre ut finns ytor som vid lågt vatten är exponerade 
lerbottnar. Detta område har höga naturvärden, främst för fågellivet, men även 
som miljö för diverse insekter och för kärlväxtfloran. 
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Biotopskydd och strandskydd 

Objekt som omfattas av generellt biotopskydd enligt 5 § i ”Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.” definieras i bilaga 1. 
De flesta av de typer av objekt som finns är i dessa definitioner kopplade till 
jordbruksmark, alltså åker eller betesmark. Eftersom sådana marker bara finns i 
undersökningsområdets nordvästra del är också objekten koncentrerade dit, se 
karta 4 (kartbilaga). 

Två delar av undersökningsområdet ligger inom strandskyddat område: den 
norra och nordvästra delen av Karholmsdammen och den lilla kullen söder om 
Arken, längst i väster i området (karta 5, kartbilagan). 

Vid Karholmsdammen omfattar det strandskyddade området kullen med fågel-
tornet, strandängen och betesmarken innanför vallen, öarna ute i dammen 
samt själva Karholmens östra strand ner till udden i sydost. De norra delarna 
tillhör de mer fågelrika, med rikligt med rastande vadare under flygttid och 
under försommaren gott om nattaktiva sångare i vassarna. Kring kullen med 
fågeltornet finns rester av hävdgynnad flora och i dammen på nordsidan finns 
ganska rikligt med större vattensalamander (se nedan). Klipporna längs Kar-
holmens stränder är delvis öppna och här finns några få bestånd av de rödlis-
tade växterna salt- och strandstarr samt engelsk fetknopp, som tillhör de sista 
resterna av en naturlig havsstrandflora som finns i området. 

Hela Karholmsdammens västsida tillhör de mer natursköna delarna av Torsvi-
ken och är därmed attraktivt för besökare. 

Kullen söder om Arken består av hällar och enbuskar, tallar och triviallöv. 
Dess kanske viktigaste ekologiska funktion är att den kan fungera som över-
vintringsområde för de groddjur som förekommer i dammarna kring Arken. 



Naturvärden förutom fåglar, Torsviken 
Underlag för fördjupad översiktsplan Naturcentrum AB 2012-04-23 

 15 (26) 

Större vattensalamander 

I 36 småvatten i och i anslutning till undersökningsområdet inventerades före-
komsten av större vattensalamander. Vid ett första dagbesök i april-maj efter-
söktes arten och småvattnens lämplighet bedömdes. De småvatten som be-
dömts lämpliga för salamandrar besöktes sedan nattetid under maj månad. Vid 
detta besök genomfördes inventering enligt Naturvårdsverkets handbok för 
miljöuppföljning. Småvattnets strand följdes och ungefär var femte meter av-
söktes så stor bottenareal som möjligt i ljuset från en stark pannlampa. 

Ytterligare ett besök gjordes dagtid i augusti i de småvatten inom utrednings-
området där större vattensalamander hittats under våren. Vid detta besök efter-
söktes larver av arten genom håvning. Tillstånd för detta hade erhållits från 
Länsstyrelsen. Resultaten av besöken visas i karta 6 och 7 i kartbilagan samt i 
tabell nedan. 

Förutom de nu inventerade vattnen finns några som tidigare undersökts. På 
Karholmens västra sida finns fyra dammar i skogen som alla vid tidigare besök 
konstaterats hysa större vattensalamander under lektid. I utredningsområdets 
sydöstra hörn, vid Arken, finns också en samling småvatten med en, enligt 
uppgift, individrik förekomst av arten. 

Beskrivning av småvatten och inventeringsresultat 

Nr Större 
vattensa-
lamander 

Mindre 
vattensa-
lamander 

Övriga 
Noteringar 

1 9 ex 17 ex Ej reproduktion konstaterad 
2 - 15 ex  
3 - 3 ex  
4 - -  
5 - 1 ex  
6 3 ex 2 ex Reproduktion konstaterad 
7 - - Svårt att komma ut till öppet vatten på flera 

ställen 
8 - - Ej vatten 
9 - - Igenväxt med vitmossor m.m. 
10 - - Igenväxt 
11 - - Omgärdat av vägar, inte särskilt gynnsamt 
12 - - Ej vatten 
13 8 ex 5 ex Reproduktion konstaterad 
14 - - Tveksam vattenkvalitet 
15 - - Vatten vid dagbesöket, dränerat/uttorkat vid 

nattbesöket. 
16 1 ex 1 ex En hona av större vattensalamander påträffa-

des på stranden invid vattnet. Tveksamt om 
lek verkligen ägde rum. Drillsnäppa 

17 - - Tveksam vattenkvalitet. 
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18 - - Nästan helt uttorkat vid nattbesöket 
19 3 ex  Golfbanan. Repr. ej undersökt 
20 - - Golfbanan. I stort sett uttorkat vid nattbesö-

ket. 
21 2 ex 1 ex Golfbanan. Repr. ej undersökt 
22 3 ex 3 ex Golfbanan. Repr. ej undersökt 
23 21 ex 67 ex Golfbanan. Repr. ej undersökt 
24 2 ex 2 ex Golfbanan. Repr. ej undersökt 
25 - - Uttorkat vid nattbesöket. 
26 7 ex 3 ex Reproduktion konstaterad 
27 - - Igenväxt 
28 - - Igenväxt 
29 - - Massor av fisk 
30 - - Ej vatten 
31 - - Ej vatten 
32 - - Uttorkat vid besöken 
33 - - Uttorkat vid besöken 
34 - -  
35 - -  
36 - -  
 

Exempel på undersökta småvatten 

9. Berget väster om Syrhålamotet, södra 

Ett antal av de besökta småvattnen var torra eller igenväxta vid besöken under 
våren 2011. Intrycket är att det på flera håll var ganska låga vattennivåer i 
skogsmarken i området under april-maj. Det aktuella, nr. 9 är ett av flera små-
vatten uppe i bergsområdet strax söder om väg 155 och väster om den plats 
där Syrhåla by låg. Det finns markerat på kartan från 1930-talet men har sedan 
dess växt igen med vitmossor. Kringliggande mark utgörs av hällar med ljung 
och kråkris samt i sprickor och svackor relativt ung skog med tall och björk 
som dominerande arter. Sannolikt är vattennivåerna sådana att det är möjligt 
att genom urgrävning återskapa vad som sannolikt har varit ett salamandervat-
ten. Arten förekommer närmast i småvatten nr 6, ett hundratal meter norrut. 
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Småvatten nr. 9. 

 
Småvatten nr. 13. 

13. Söder om Bulycke stall 

Denna damm ligger i skogen söder om Bulycke stall. Skogen består huvudsak-
ligen av tall och björk med inslag av klibbal. Här och var finns öppna hällparti-
er. Vid en tidigare inventering (Askling m fl 2010) hittades här inga exemplar 
av större vattensalamander. Vid besöken 2011 kunde dock både lekande vuxna 
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exemplar (maj) och larver (augusti) konstateras. Detta kan naturligtvis bero på 
olika framgång i sökandet men kan lika gärna bero på att djuren rör sig och 
använder olika vatten olika år inom ett område. Dammen är djup och inte i 
närheten av att växa igen eller riskera uttorkning. Kringliggande skogsmark 
innehåller sannolikt gott om klippskrevor, rötter och fuktig, tuvig mark där 
salamandrarna kan övervintra. Förutsättningarna för artens fortlevnad är där-
med goda. 

Sannolikt utgör denna förekomst den sydligaste lekdammen för den metapopu-
lation (samling av delpopulationer som hänger ihop, så att rörelser mellan dem 
förekommer) som finns norr om väg 155 och uppåt mot Änghagen och bort 
mot Torslanda. Vore det inte för väg 155 skulle till exempel småvatten 6 vara 
inom rimligt vandringsavstånd, men vägen utgör sannolikt en mer eller mindre 
total barriär. 

 
Småvatten nr. 15-18. 

15-18. Motorbanan 

Vid dagbesöket på motorbanan var stora delar översvämmade och ett par drill-
snäppa och ett par tofsvipor for varnande runt. Vid nattbesöket var två av de 
tidigare fyra vattnen utan tillräckliga mängder sannolikt genom en kombination 
av pumpning och avrinning. Den stora vattenytan som syns på bilden var mest 
grustäckt körbana och hade inga utsikter att utgöra ett lämpligt salamandervat-
ten. Strax öster om detta område (längre bort i bild) finns dock två småvatten 
som sannolikt är mer eller mindre permanenta. Invid det ena av dessa påträffa-
des en hona vid nattbesöket. Området används således av salamandrar, men 
inga fler individer kunde hittas. Kvaliteten på dessa småvatten som leklokaler 
för salamandrar kan misstänkas vara sämre än till exempel småvatten 13. Även 
detta område ingår i metapopulationen norr om väg 155. 
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19. Vattenhinder nära klubbhuset på golfbanan 

Ett antal av vattenhindren på golfbanans nyare delar undersöktes. I de flesta av 
dem hittades båda arterna vattensalamander under lektid, men i ganska måttliga 
antal. Vattenhindren på golfbanan utgör alltså ett värdefullt tillskott av lekvat-
ten för salamandrarna kring Torsviken. Förekomsten visar också att det i om-
rådet är möjligt att skapa nya vatten som kan koloniseras. 

 
Småvatten nr. 19. 

 
Småvatten nr. 26. 
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26. Fågeltornskullen 

En ganska stor damm belägen i betesmarken precis i nordöstra kanten av den 
kulle som fågeltornet står på. Stora delar av vattnet är igenväxt med starrtuvor 
m.m. men öppna ytor finns i nordost och längs östra kanten. I kringliggande 
marker finns gott om övervintringsmöjligheter för salamandrar. Om det är 
önskvärt skulle det gå att skapa fler lekvatten för groddjur i närheten. 

Detta småvatten har en skaplig förbindelse med lokalerna på Karholmen och 
på golfbanan. Det ligger inte heller långt från en del av lokalerna norr om väg 
155, men där utgör sannolikt vägen en barriär. 

 
Larv av mindre vattensalamander. 
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Rödlistade kärlväxter 

Vid tre tillfällen under sommaren 2011 eftersöktes rödlistade kärlväxter inom 
hela inventeringsområdet. Besöken gjordes utspridda över säsongen, ett i juni, 
ett i juli och ett i augusti, för att täcka olika arters olika blomningstid. Inventer-
ingsbesök och artbestämningar gjordes av Örjan Fritz. För att ytterligare säker-
ställa vissa artbestämningar skickades fotodokumentation från fältbesöken till 
Erik Ljungstrand som verifierade och i vissa fall artbestämde de avbildade ar-
terna. Karta 8 i kartbilagan visar vilka arter som hittades och deras fyndplatser. 

I Artportalen och i bland annat GOF (2001) finns angivet ett ganska stort antal 
arter utöver de som hittades 2011. De flesta av växtplatserna för dessa arter har 
dock förändrats under det senaste decenniet. Ytorna väster om Karholmen, 
som tidigare hyste bland annat gleshårig ädelmynta, grusnejlika, åkerrättika, 
kavelhirs och stor färgginst, var tidigare massupplag med gott om öppna rude-
ratmarker. De är nu i huvudsak gräsklädd golfbana. Kråkkrassing och ett antal 
vanligare arter finns kvar i en liten rest av ruderatmark innanför viken sydsyd-
väst om Karholmen. 

Utfyllnaderna mellan Hästholmen och Musskären var för runt tio år sedan 
nygjorda med gott om bar jord och här fanns en mycket rik ruderatflora 
(Ljungstrand i GOF 2001). Detta område är nu park och marken täcks mest av 
klippta gräsmattor. 

Den tidigare växtplatsen för taggkörvel strax nordväst om Södskärsdammen 
har växt igen med brännässlor och eftersök de senaste åren har inte resulterat i 
några fynd. 

Några växtplatser för slåttergubbe och ängsstarr har växt igen med sly och 
högväxta gräs. 

Massdeponin norr om Karholmsdammen genomsöktes och är sannolikt bland 
de områden där man framöver kan vänta sig flest nya fynd av ovanliga ruderat-
växter. 

Såvitt vi kan avgöra finns stora delar av Torsvikens karaktärsart nummer ett 
bland kärlväxterna, den engelska fetknoppen, kvar på de flesta ställen där den 
tidigare är noterad, det vill säga på öppna, oftast strandnära hällar. Arten är 
upptagen som missgynnad, NT i rödlistan från 2010 (Gärdenfors 2010). Den 
är känd från 12 lokaler i Västergötland, varav de på västgötasidan i Torsviken 
är 4 stycken (Bertilsson m fl, 2002). I Bohuslän finns det enligt Bohusläns flora 
(Blomgren m fl, 2011) 63 fyndplatser i 24 stycken 5x5 km-rutor. I övrigt i Sve-
rige förekommer arten på två lokaler i Varberg, Halland. I ljuset av detta kan 
förekomsten i Torsviken vara av viss betydelse för den engelska fetknoppens 
fortlevnad i landet. 

Två rödlistade fjärilsarter noterades, mer om detta under rubriken övrigt, ned-
an. 
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170 poster från inventeringen, med de rödlistade arterna samt andra arter av 
intresse har lagts in i Artportalen och finns där utsökningsbara. 

 
En av de värdefulla kärlväxtarterna i Torsviken. Krisslan är inte rödlistad, men inte heller 
särskilt vanlig. 

Övrigt 

Spridningsvägar/konnektivitet 

Här ges en kort översikt över några olika organismers möjlighet att sprida sig 
till eller från Torsviken. Fokus hålls huvudsakligen på de artgrupper som be-
handlats i den här rapporten. 

Grod- och kräldjur 

För dessa grupper har vägarna, särskilt väg 155, sannolikt en stark barriäreffekt. 
Även de större, sammanhängande industriområdena, främst Arendal begränsar 
också möjligheterna till spridning. På golfbanan i väster finns flera vatten med 
förekomst av salamandrar och sannolikt också grodor. Längre västerut finns 
villaområden omväxlande med obebyggda bergsknallar. I denna riktning finns 
sannolikt en möjlig koppling till populationer i och kring dammar på västligaste 
Hisingen. Kontakt och spridningsmöjligheter kan öka genom att passagesitua-
tionen till exempel norrut ökas. Det är också eventuellt möjligt att förbättra 
möjligheten för grod- och kräldjur att vandra genom eller runt villaområdena 
västerut. 
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Kärlväxter 

Många av de kuriöst intressanta ruderatmarksväxterna har stor spridningsför-
måga och har kommit in i, och kanske vidare från området i och med de om-
fattande transporterna av jord, sten och annat material. För de mera natur-
vårdsintressanta arterna är dock sannolikt spridningsmöjligheterna starkt be-
gränsade i och med kringliggande exploatering. Även möjligheterna till sprid-
ning via vattnet är sannolikt rejält minskad i och med invallningar och utfyllna-
der. Detta gör att man i stället bör arbeta med att förstärka möjligheterna för 
dessa arters fortbestånd genom skydd och kanske förbättrad skötsel. Till ex-
empel bör hällarna på skären i Torsvikens centrala del lämnas orörda om den 
engelska fetknoppen ska kunna fortleva. Man kunde också överväga ett utökat 
bete så att även de östra och södra delarna av Karholmen hävdades, vilket 
skulle gynna strandängsfloran där. Ett fortsatt bete är också viktigt för att den 
hävdgynnade floran kring fågeltornskullen ska kunna bevaras och utvecklas. 

Insekter 

Förutom en del ströfynd av främst fjärilar är ganska lite känt om områdets 
insektfauna. De flesta av de arter som hittats är knutna till kustklippor eller 
ruderatmarker. Exploateringar kan säkert vara ett hinder för dessa arter - studi-
er har visat att närvaron av trafikerade vägar kan verka menligt på fjärilsföre-
komster. Flera arter kan dock säkert sprida sig över havet från och till kusterna 
och öarna runt Göteborg. Ytterligare studier av vilka arter av insekter som 
förekommer i Torsviken kan sannolikt ge mer möjligheter att bedöma om nå-
got behov av konnektivitetsskapande åtgärder finns. 

Fåglar 

Denna rapport omfattar inte fåglar, värden för fåglar eller andra förutsättningar 
för fågelförekomsterna i Torsviken. Frågor med anknytning till konnektivitet 
och spridningsmöjligheter som sannolikt bör diskuteras, eller som förhopp-
ningsvis redan har diskuterats, på annat ställe är huruvida vindkraftverk kan 
störa inflygningen till viken och i vilken utsträckning buller kan påverka områ-
dets kvaliteter för fåglar. 

Åkergroda 

Förekomsten av åkergrodor har inventerats under 2011 av Jörgen Arvidsson 
på separat uppdrag från Göteborgs stad, Park- och naturförvaltningen. Karta 9, 
kartbilagan, visar resultaten från denna inventering. 

Hasselsnok 

Marker med rätt naturtyp för hasselsnok undersöktes, främst på berget väster 
om Syrhåla, bergen nordost om Arendals industriområde och på Karholmen i 
samband med dagbesöken för vattensalamandrar. Inga fynd gjordes. Det enda 
som kan konstateras är att det finns ytor med rätt karaktär för hasselsnok och 
att de i ganska stor utsträckning är avskurna från näraliggande områden, främst 
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norr om väg 155, från vilka arten är känd. Arealen med rätt karaktär för hassel-
snok är sannolikt för liten för att en livskraftig population ska få rum i Torsvi-
kenområdet. 

Fjärilar och andra insekter 

I uppdraget har inventering av fjärilar och andra insekter inte ingått. Under 
främst kärlväxtinventeringen noterades dock ändå två rödlistade fjärilsarter: 
sexfläckig bastardsvärmare och smygstekellik glasvinge, båda missgynnade NT 
i 2010 års rödlista. I Artportalen finns ett antal fynd inlagda av mindre blå-
vinge, allmän purpurmätare, sexfläckig bastardsvärmare och silversmygare, 
samtliga missgynnade, NT. De flesta av noteringarna är gjorda vid Vadskär, 
alltså strax sydväst om reningsverket. Några har gjorts på ruderatmarkerna vid 
Flatholmen och Torsholmen. Vid Risholmen har dessutom klöversidenbi note-
rats enligt artportalen. Skälet till att så pass många fynd av ovanliga fjärilar 
gjorts är sannolikt att många av markerna är blomrika, med goda möjligheter 
till födosök för fjärilarna. Artrikedomen bland kärlväxterna gör också att 
många fjärilsarters värdväxter, där äggen läggs och där larverna växer upp, fö-
rekommer. 

 
Fågeltornet vid norra ändan av Karholmsdammen, sett från nordväst. Nedanför fågeltornet 
ligger den betade strandängen. 
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Bilaga 1. Generellt biotopskydd 

Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller 
växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan enligt Miljöbalken förkla-
ras som biotopskyddsområde. Vissa typer av biotoper har även ett generellt 
biotopskydd enligt 5 § i ”Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.” Dessa redovisas nedan. 

Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder 
som kan skada naturmiljön. Dispens får endast ges om det finns särskilda skäl. 
Dispens avseende det generella biotopskyddet ansöks hos länsstyrelsen.  

 

1. Allé 
Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller 

det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande 

del utgöras av vuxna träd. 

2. Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark 
Ett område i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som 

uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst ett hektar. 

3. Odlingsröse i jordbruksmark 
På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med ursprung i jordbruks-

driften. 

4. Pilevall 
Hamlade pilar i en rad som består av antingen 

a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruks-

mark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller 

b) minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred. 

Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på 

marken utgör. Om vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken, omfattar bioto-

pen vallen i sin helhet. 

5. Småvatten och våtmark i jordbruksmark 
Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt 

eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, 

översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda 

naturliga bäckfåror. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken eller högst 

två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i 

denna biotop. 

6. Stenmur i jordbruksmark 
En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen 

och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften 

eller någon annan funktion. 

7. Åkerholme 
En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark 

eller kultiverad betesmark. Förordning (2007:849). 



Bilaga 2. Kartor 

Karta 1. Undersökningsområdet. 



Karta 2. Ekonomiska kartan från 1930-talet visar Torsviken som den såg ut strax före de flesta exploateringssprojekten. 



Karta 3. Biotopsammansättning inom utredningsområdet, södra delen. 



Karta 3, fortsättning. Biotopsammansättning inom utredningsområdet, norra delen. 



Karta 4. Objekt som omfattas av generellt biotopskydd i utredningsområdet. Blå linjer är diken/vattendrag. Svarta linjer är stenmurar. Blå månghörningar är småvatten. 



Karta 5. Strandskyddade områden vid Torsviken (svarta avgränsningslinjer). 



Karta 6. De inventerade småvattnen. 



Karta 7. Förekomst av större vattensalamander 
i de inventerade vattnen under lektid (röda 
prickar). Blå prickar är vatten där arten inte 
hittats, gula prickar är småvatten på Karholmen 
där reproduktion konstaterats vid tidigare 
tillfälle. Svart ring markerar de dammar där 
reproduktion kunnat konstateras och vid ring 
markerar vatten med lekande salamandrar där 
reproduktion ej undersökts (samtliga på 
golfbanan, väster om utredningsområdet. 



Karta 8. De vid inventeringen 2011 funna eller återfunna förekomsterna av rödlistade kärlväxter samt två rödlistade fjärilar. 



Karta 9. Platser som konstaterats hysa lekande åkergrodor kring Torsviken av Jörgen Arvidsson 2011 (orangea punkter). 


