
Tallhyddan

Säveån-Hedefors
Strömmande vatten, randskogar, raviner och ädellövskog, konstgjorda ”fiskväg”
(t.ex. lax, blåsippor, svalört, kantarellmussling, sotdyna, klibbal)

Lerådalen
Meandrande å, ravinlandskap,
slåtterängar, uppodlade marker
(t.ex. törnskata, mindre hackspett,
rosenfink, kornknarr, forsärla)

Kvarnsjön
Rest av gammal skog, 150-åriga tallar, död ved, högstubbar
(t.ex. blåbär, lingon, björkpyrola, klotpyrola, tallört, ryl)

Nolhagaviken (Natura 2000)
Spektakulär fågelvik med strandängar och fågeltorn samt ett alkärr med breda spångar

(t.ex. tofsvipa, gulärla, enkelbeckasin, mindre hackspett, grågäss och havsörn

Nolhaga berg
Stadsnära friluftsområde, gamla grova träd, död ved, bokskog,
(t.ex. bokticka, bokdyna, porslinsnagelskivling, mindre hackspett och nötkråka)

Örsbråten
Kulturhistorisk gård, gamla stenmurar, odlingsrösen, öppna diken, åkerholmar

(t.ex. svinrot, darrgräs, slåttergubbe, smörboll, kärrsälting, hamlad ask, rödlistade lavar)

Hjortmarka
Vackert friluftsområde, grillplatser,
sjöar, skog och öppna marker
(t.ex. korp, tall, ek)

Risön
Tre fågelöar. Risön har två urbergskullar, naturskog, lövskog
(t.ex. Spikblad, klockgentiana, vigg, strandskata, fisktärna, duvhök)

Färgensjöarna
Värdefulla lövskogar, naturskogar, hagmarker och stränder
(t.ex. knärot, igelkottsvamp, lunglav, flodkräfta, pungräka)

Nääs ekhagar
Gamla grova lövträd, betemarker, kulturhistoriskt slott och slöjdseminarium

(t.ex. Läderbagge, fladdermöss, vanlig groda, mindre vattensalamander, ek, lind)

Läkarebo
Skogsgård, kulturhistoriska byggnader, stengärdsgårdar, moränkulle med stora gamla tallar
(t.ex. Tall, lingon, kruståtel, skogsfryle, skogsbräken och örnbräken)

Teckenförklaring
Kartans plats

Annat Annex

Fågelskådarplats

QR till
bakgrunds-
kartans
tecken-
förklaring

Nääs ekhagar
Gammalt odlingslandskap av herrgårdstyp

Lerådalen
Tätortsnära gammalt odlingslandskap.
Törnskata, mindre hackspett.

Hulan
Sprickdalar, lermarker, block och sten, våtmark och grovvuxen ekskog och lövträd
(t.ex. läderbagge, ek, balsampoppel, silvergran bok, askar, lind och alm).

Anfastebo
Friluftsområde med barr- och ekskog

Risbohult
Djup dalgång, höga klippväggar, branta stigar och trappor, Mölndalsåns forsar, sumpskog

(t.ex. skuggmossa, dunmossa, hållav och kattfotslav, strömstare, forsärla)
Klippan
Gammelskog av gran, mossor, steniga stigar och motionsspår, resterna av gammalt torp
(t.ex. blåklocka, slåttergubbe, ögontröst, skägglav, tretåig hacksbett, kattuggla, sparvuggla)
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Nääs ekhagar
Gamla grova lövträd, betemarker, kulturhistoriskt slott och slöjdseminarium

(t.ex. Läderbagge, fladdermöss, vanlig groda, mindre vattensalamander, ek, lind)


