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Byggnation hotar unik natur

Yxsjöområdet
Högsta naturvärde - klass 1

Höghastighetsbana, Götalandsbanan
Kommunens ”vision” för  en”ny stad”

Järnvägsstation  ( Härryda kommuns vision)

Söder om Landve�er i 
Härryda kommun finns 
e� unik naturmiljö med en 
mycket rik biologisk mång-
fald. Området hotas förstö-
ras av planer på järnvägar 
(Götalandsbanan) och sam-
hällsbyggnation (Landve�er 
södra stad). En förstörelse 
som står i strid med upp-
sa�a miljömål och med EU:s 
miljölagstiftning

Stort hot mot miljö 
och hållbar utveckling

Yxsjöområdet utgör e� för södra 
Sverige mycket värdefullt och 
ovanligt naturområde med sin 
kombination av suboceanisk 
gammelskog och brandskog. Över 
hundra naturvårdsarter är funna i 
området varav 50 nationellt rödlis-
tade. Yxsjöområdet ligger dessutom 
mycket storstadsnära med e� av-
stånd av enbart en mil från Göte-
borgs centrum. Något som ger stora 
möjligheter för många människor 
a� på nära håll få uppleva vildmark 
och orörd natur.   

Unik natur kring Yxsjön
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Skogsvandring i Yx-
sjöområdet våren 2015. 
Området rymmer e� 
rikt fågelliv med arter 
som tjäder, orre, fisk-
gjuse, bivråk, duvhök, 
na�skärra, sparv-
uggla, nötkråka, tretåig 
hackspe�, gröngöling, 
mindre hackspe�, stor-
lom, smålom, trana och 
mindre flugsnappare.

Göteborgs Ornitologiska 
Förening

Naturskyddsföreningen 
i Härryda

Skydda Skogen

Yxsjön

Landvettersjön
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Ekologisk hållbar byggnation
E� förslag till hur en utbyggnad skulle 
kunna ske, som tar hänsyn till de höga 
miljövärdena, har tagits fram * (BioDi-
vers Naturvårdskonsult 2015). Järnvägen 
fly�as lite mot norr och byggnationen 
begränsas. Förslaget har våren 2015 
redovisats för Trafikverket och Härryda 
kommun.

För a� samhället skall kunna utvecklas 
på e� hållbart sä� måste den biologiska 
mångfalden bevaras. De�a är grunden 
för en hållbar utveckling. 

Vinner alltid exploate-
ringen över miljön?
Vad menas med allt tal 
om en hållbar samhällsut-
veckling? Kan vi nå hållbar 
utveckling om vi fortsät-
ter utarma och förstöra vår 
miljö och natur? Samhälls-
utvecklingen och bevaran-
det av biologisk mångfald 
måste ske i samverkan och 
alternativa lösningar sökas 
för a� nå en långsiktigt håll-
bar utveckling.

Bevara Yxsjöområdet - 
för en hållbar framtid
Naturskyddsföreningen i Härryda, 
Göteborgs Ornitologiska Förening 
och Skydda Skogen är tre fören-
ingar som samarbetar för a� bevara 
Yxsjöområdet. 

* En rapport har tagits fram ”Yxsjö-
området miljövärden i e� landskaps-
perspektiv - exploatering, konflikter och 
lösningar.” (Nolbrant 2015).    Mer 
info: h�p://harryda.naturskyddsfor
eningen.se/
www.skyddaskogen.se
www.gof.nu
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E� förslag till alternativ 
byggnation

Yxsjön med dess omgivande natur hotas av storstadsex-
pansionen. Unik natur hotas att försvinna för alltid.
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