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Yttrande över samrådshandlingar för Naturreservatet 
NOLHAGA BERG.

Härmed lämnar Alingsås Naturskyddsförening synpunkter på de samrådshandlingar som 
har ställts ut under tiden 15/2 till 12/4.

Nolhagaområdet har mycket stora kvaliteter i flera avseenden som t.ex. förekomst av en 
del svampar knutna till den åldriga bokskogen. Denna miljö måste bevaras men samtidigt 
ska möjligheter ges till en försiktig utveckling och förändring som ökar områdets värde 
som primär närrekreationsnatur. Detta föreslås i handlingarna, dock utan någon direkt 
angivelse av ev. aktiviteter.

Allmänna synpunkter

Naturskyddsföreningen anser att planen i stort är bra. Det är viktigt att de eventuella 
friluftsaktiviteter som planeras i området inte skadar naturvärdena. För fågellivet är det t 
ex viktigt att det finns en naturlig markvegetation samt buskskikt, och att dessa inte röjs 
bort. Särskilt viktigt är det att de mer sällan besökta och vildvuxna delarna av reservatet 
får utvecklas naturligt utan påverkan.

Synpunkter på skötselområdena

1. Hagmarken
Döda träd bör lämnas kvar. Ett eventuellt uppförande av en frisbeegolfbana skall inte 
kräva att buskar och mindre träd röjs bort, detta skulle i så fall skada områdets 
naturvärden. Hagmarken är en sentida ”skapelse” beroende av tidigare hård huggning och 
sedan intensivt bete av hjortar (som också sannolikt orsakat de flesta trädens död, möjligen 
med undantag av askarna). Föreningen anser att det lämpligaste vore att skapa en mindre 
ängsmark under kraftledningen på sadelpunkten, där det är både torrt och soligt.
I dalens norra del finns ett svagt växttäcke som gör att det kanske kan skapas nakna 
sandfläckar här och var. Detta skulle gynna en del insekter bl.a.

2. Våtmarken
Eftersom det inte funnits någon våtmark i området tidigare kan man kanske ifrågasätta 
syftet med denna. Vilka biologiska värden är det man vill uppnå? Hur ska utformningen 
vara? En grund damm med tämligen riklig växtlighet och en del buskage runt kanterna 
kanske kan gynna en ökad biologisk mångfald och skulle kunna bli viktig för salamandrar 
och grodor. Den växtlighet som ska skapas bör vara blommande så långt det är praktiskt 
möjligt.



3., Nära större stigar
Randzonen är en viktig livsmiljö för många arter där tillgången till ljus medger en rik 
undervegetation. Denna kan även fungera som en barriär mot omgivningens buller. Därför 
bör röjning ske med stor försiktighet. Ibland kanske något större snår/buskage kan få 
finnas kvar helt intill stigen. I anslutning till stigar och gångvägar bör inte onödigtvis döda 
eller skadade träd fällas, ofta går det med en kraftig hamlingsliknande beskärning.

4. Dungen vid Tallhyddan
Med tanke på att mycket av vegetationen inom Tallhyddans område har försvunnit under 
de senaste åren så är det extra viktigt att detta område får en bevarad funktion som 
sammanlänkande korridor mellan Nolhaga berg och “Kongo”.

5. Bryn
Föreslagna åtgärder är bra.

6. Naturskogen
Området bör få utvecklas helt fritt, och krävs några åtgärder ska de relatera till syftet att 
uppnå ett naturskogsliknande tillstånd som möjligt.

Slutligen hoppas föreningen att informationsskyltning sker på lämpliga ställen och att 
denna anpassas till det som beskrivs i kvalitetsprogrammet kopplat till detaljplanen för 
Nolhaga. Däremot bör så långt rimligt ur säkerhets och trygghets synpunkt iakttagande av 
restriktivitet med belysning ske.
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