Naturinventering med anledning av Internationella Engelska
skolans eventuella lokalisering i Sävedalen
Naturskyddsföreningen i Partille har sedan besked kom om en eventuell skola på ett
markområde i Sävedalen vid Stora Ringvägen och Göteborgsvägen inventerat ytan
med avseende på natur och miljö. Inventeringarna har skett med början av
december 2020, en gång på våren i maj , en gång på försommaren i juni och en
gång sent i oktober 2021.
På grund av den begränsning området har lades två linjer som följdes genom
området. Härtill undersöktes särskilda objekt. Vi kan allmänt konstatera att området
nyttjas av många människor för avkoppling, för lek, för naturupplevelser samt som
en genväg mellan Stora Ringvägen, Magnusvägen och Göteborgsvägen. Helt visst kan
området karaktäriseras som ett ”närfriluftsområde”. Ur naturskyddssynpunkt är
områden som detta viktiga för människors möjlighet till naturupplevelser.
Sammanfattningsvis måste inventeringsresultatet beskrivas som häpnadsväckande
och överraskande. Inte primärt utifrån förekomst av många sällsynta arter utan
snarare beroende på den uppseendeväckande variationen av miljöer och arter.
Således är trädvariationen slående med åtminstone tio olika arter. Här är
skogslinden mest iögonfallande.

Skogslind IES-Sävedalen Bild: Sören Ahlfors

”Biologisk mångfald betyder att det finns många olika arter, men också att individer
skiljer sig från varandra och att det finns en variation av naturtyper”. Biologisk
mångfald är nödvändig för att vi ska få mat, rent vatten, tak över huvudet och syre
att andas. Mångfalden minskar också risken att sjukdomar sprids och kan ge nya
mediciner i framtiden.
Områdets uppseendeväckande mångfald beror sannolikt på att inget regelrätt
skogsbruk har skett. Här finns därför träd av mycket skiftande åldrar och därför också
döende och döda träd i olika stadier av nedbrytning. Detta bidrar till en betydande
biologisk mångfald. Vi har i bedömningen också tagit med det ansvar som ligger på
kommunerna att värna biologisk mångfald vid bland annat samhälls-planeringen.

Vårblomman ”löktrav” IES Sävedalen Bild: Sören Ahlfors

Död ved IES Sävedalen Bild: Sören Ahlfors

Döende träd IES Sävedalen Bild: Sören Ahlfors

Vi konstaterade att området innehåller några särskilt skyddsvärda träd beroende på
framför allt åldern. Både ask och alm finns i området. Asken och almen är två
välkända och uppskattade träd vars existens är hotad. Både ask och alm är viktiga för
den biologiska mångfalden. Många arter av svampar, lavar och insekter är beroende
av dem. Båda dessa arter är uppsatta på Artdatabankens rödlista är betraktas
därmed som utrotningshotade.

Vargmjölk på död stam IES Sävedalen Bild: Sören Ahlfors

Vargmjölk är inte släkt med svamparna. Djur är närmare släkt med dessa så kallade
myxomyceter. Zoologernas klassificering ligger nära klassen amoebozoa, alltså djuren
amöbor.
Några av alla funna örter som vi vill nämna är nejlikrot, gulsippa och backlök.

Nejlikrot IES Sävedalen Bild: Sören Ahlfors

Gulsippa, Backlök IES Sävedalen Bild: Sören Ahlfors

Nejlikrot är en flerårig, mjuk hårig ört som kan bli 60 cm hög. Roten är röd inuti och
har en svag doft som påminner om kryddnejlika.
Gulsippan är i våra trakter en mycket ovanlig art. I några län i Sverige är den fridlyst.
Backlöken är vanlig i våra trakter och växer i torrbackar, vägkanter och som här, i
skogsbryn.
Under våra inventeringar fick vi belägg för åtskilliga fåglar.
Säker häckning: Ringduva, Koltrast, Talgoxe, Blåmes, Entita, Gärdsmyg, Trädkrypare,
Bofink, Härmsångare, Ärtsångare samt Trädgårdssångare.
Trolig häckning: Lövsångare, Gransångare, Svarthätta, Kattuggla samt Svartvit
Flugsnappare.
Observerade: Domherre, Större Hackspett samt Grönfink.
Av denna mångfald är fyra särskilt intressanta eftersom de är utrotningshotade.
Grönfinken är fridlyst i hela Sverige och förtecknad i internationell konvention eller

EU-direktiv. (kategori EN). Entitan häckar i området och är också fridlyst i Sverige
samt skyddad enligt internationell konvention eller EU-direktiv (kategori NT). Svartvit
Flugsnappare häckar troligen i området och är fridlyst i Sverige och skyddad enligt
internationell konvention eller EU-diektiv (kategori NT), Ärtsångaren häckar troligen i
området och är fridlyst i Sverige samt skyddad enligt internationell konvention eller
EU-direktiv (kategori NT) EN= starkt hotad; NT= nära hotad.
Enbart dessa kräver särskild hänsyn och kan påverka eventuell detaljplanering.

Entita Bild: Sören Ahlfors

Grönfink Bild Sören Ahlfors

Följande däggdjur har också noterats: Rådjur, Grävling och Skogsmus

Mindre skogsmus Bild: Sören Ahlfors

Under våra inventeringar stördes vi hela tiden av buller från trafiken. Det var från
Göteborgsvägen, E6:an och Västra Stambanan. Vid ett tillfälle hade vi buller som
gjorde att vi riktigt vibrerade. Det visade sig vara ett mycket kraftfullt diesellok på
Västra Stambanan.
Sammanfattande synpunkter
Området har betydande naturvärden med klass 3 i största delen av området och
klass 2 i de branter som vetter mot Södra Sävedalen. Det finns åtminstone två arter
som är internationellt skyddade. Marken fungerar dessutom som närområde för
visst friluftsliv. Dessutom är området kraftigt utsatt för trafiken och dess buller. Det
kan bli betydande svårigheter att detaljplanera platsen bl.a. på grund av de enligt
konvention/EU-direktiv skyddade arterna. Prövning av liknande ärende har skett och
kan sökas från EU-domstolen.
Naturskyddsföreningen i Partille avstyrker på det bestämdaste fortsatt
detaljplanearbete på den aktuella platsen.
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