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Intill Bollebygdsskolan rinner Nolån från Töllsjön i norr.  Söderut rinner Sörån från Viaredssjön och 

vidare för att sedan ansluta till Nolån. Nära skolan finns åar, bäckar, mindre vattensamlingar och 

lövskogar med gamla träd. Allt ger förutsättningar en mångfald av fåglar, fladdermöss, grodor, 

salamandrar, trollsländor och många andra insekter och vattenlevande småkryp. Man kan också titta 

på hur vattnet formar landskapet med erosion, meandringar och raviner. Dessutom finns spår av 

gammal kulturhistoria i form av stenvalvsbroar. Storåns och Söråns dalgångar har mäktiga sandlager 

med stora mängder rent grundvatten som Bollebygd använder som dricksvatten. Vattenverket ligger 

nära Nolån i höjd med Backa. Reningsverket för avloppsvatten ligger istället vid Nolån söder om 

motorvägen. 

Nedan följer en kort presentation av vattenmiljöer kring skolan som kan vara lämpliga att ta ut 

klasser i för att upptäcka och undersöka. Det kan säkert finnas fler platser som upptäcks efter hand 

och som kan läggas till i kartan.  

Vid åar är det alltid viktigt att i förhand kontrollera så att vattenflödena inte är för höga utan att 

besöket på platsen blir tryggt. Särskilt låga flöden är det oftast i augusti till september. De markerade 

områdena (Särskilt bra platser för håvning) har grunda sträckor och långgrunda stränder vilket gör att 

sträckorna är trygga vid låga flöden och att man kan vada ut med låga stövlar eller barfota med 

plasttofflor för att skydda fötterna. Lokal 2 och 3 utgörs av stillastående vatten och kan användas 

även vid högre vattenflöden. 

 
Figur 1. Förslag till lämpliga miljöer för håvning och andra studier av vattenmiljöer. Platser med 

siffror finns beskrivna med bilder och kort text nedan. 
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Figur 2. Inägorna till Bollebygds prästgård, Kyrkeby och Fjällastorp 1841. Bollebygdsskolans 

nuvarande läge är markerat med pil. Stenvalvsbron vid skolan finns utritad på kartan NO om 

pilspetsen. Inägan (allt som är färglagt) var omgärdad av stängel för att hålla ute kreaturen från 

åkrar och ängar. Djuren gick under sommaren fritt på utmarken och betade. Morgon och kväll leddes 

djuren mellan utmarken och ladugården. Efter slåtter och skörd lät man istället djuren gå på inägan 

för att beta. Alla gröna ytor är slåtterängar för insamling av hö. De ljusa ytorna är åkrar. 

Slåtterängarna var blomrika men magra och gav inte så mycket hö. Mest hö fick man på fuktiga 

översvämningsmarker längs vattendragen. Den stora ytan av slåtterängar behövdes för att föda de 

vinterstallade djuren. Gödseln från stallet behövdes sedan för att gödsla åkrarna. Därav den stora 

andelen slåtterängar jämfört med åkerarealen. Kartan är gjord inför laga skifte. Åkrarna var 

uppdelade i smala remsor där respektive gård ägde olika remsor. Denna uppdelning hade lett till allt 

mindre och fler remsor och gjorde det svårare att bruka åkrarna effektivt. Därför genomfördes 

skiftesreformer för att varje gård skulle få jorden samlad runt gården, som därför också flyttades ut.  
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Figur 3. Häradsekonomisk karta från 1890-97. Vid denna tid låg ett skolhus där Bollebygdsskolan idag 

ligger. Jordbruksrevolutionen har startat och markanvändningen har ändrats dramatiskt jämfört med 

början av 1800-talet. Efter skiftesreformerna har gårdarna som låg i byar i Figur 2 flyttats så att varje 

gård fick sina skiftade ägor samlade kring sig. Nya jordbrukstekniker gjorde att ängsmarkernas 

betydelse minskade vilka istället odlades upp till åkrar eller övergick till att bli betesmarker. Även 

tyngre och fuktigare jordar längs vattendragen odlades upp med hjälp av nya bättre plogar och 

genom att effektivare dikning.  

Särskilda saker att studera: 

 Var kommer vattnet från och vart tar det vägen? 

 Jämför småkryp i strömmande vatten och dammar. Är det olika typer av djur? Varför? 

 Vattenväxter och strandväxter. Hur växer de? Varför? 

 Finns det fiskar? I så fall vilka?  

 Hur är det med gömställen för fisk? Går det att förbättra? 

 Vad transporteras med det strömmande vattnet? Kan man se spår efter det? 

 Varför är ån grundare i innerkurvor än i ytterkurvor? 

 Flyttar sig vattendraget? Varför? Hur kan man se det? 

 Många fiskar behöver syrerikt vatten. Vad påverkar syrehalten i ån? 

 I dammarna blir det ofta varmt och syrefattigt. Hur löser djuren i vattnet det? 

 Vilka spår efter människor finns det i vattendragen?  

 Hur användes områdena runt ån för 100 respektive 200 år sedan. 

 Har vattendragets form och bredd ändrat sig? I så fall varför? 
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Lokal 1a. Grund strömsträcka i Nolån 

Sträckan är cirka 50 meter lång från kurvan i norr ner till gångbron. 

I innerkurvan längs åns östra sida mot skolan finns långgrunda stränder som man kan vada ut i. Vid 

låga flöden i ån är sträckan trygg, särskilt med tanke på de långgrunda stränderna. Bottnen består 

mest av sten och grus. Eftersom sträckan är grund är vattenhastigheten lite högre. 

Här fångas bottenlevande småkryp genom att sätta en fyrkantig håv mot botten och försiktigt sparka 

med foten framför håven så att djuren som virvlar upp förs med strömmen in i håven. Djur som finns 

här är främst olika arter av dagsländor, bäcksländor och nattsländor. Längs sträckan kan det leka lax 

eller öring. Forsärlan ses ofta och häckar möjligen i stenvalvsbron. 

Längs stränderna växer klibbal. Bland vattenväxterna i ån finns slinga (Myriophyllum) säv, sjöfräken 

och gul näckros (vid stenvalvsbron). I strandkanten och längs stränderna på fuktig mark finns många 

andra våtmarksväxter som kabbleka, svärdslilja, videört, topplösa, skogssäv, flädervänderot, 

ältranunkel och älggräs. 

 
Figur 4. Den övre delen av sträcka 1a sett mot norr. Innerkurvan är långgrund och trygg vid låga 

flöden i ån. På stranden ses ältranunkel (gula blommor) och liten planta av svärdslilja. Högre upp ses 

flädervänderot, älggräs och svärdslilja. Träden som ses på bilden är klibbal. 
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Figur 5. Den nedre delen av sträcka 1a sett mot söder. Sträckan är strömmande och långgrund som 

gör den trygg vid låga flöden. Botten består av mindre sten och grus. 

  
Figur 6 och 7. Bakom små block kan man se sand som har lagt sig på läsidan. Var kommer sanden 

från? En nykläckt nattslända som tidigare levt på botten av ån (bilderna är från lokal 1b). 
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Lokal 1b. Grund strömsträcka i Nolån 

Sträckan är cirka 70 meter lång.  

I den svaga innerkurvan längs åns östra sida mot skolan har lite grundare stränder med botten av 

sten, små block och grus. Kanten är lite högre vilket gör att vattenflödet i ån måste vara lågt för att 

man ska vara trygg och inte bli blöt. Vattenhastigheten är strömmande men något lägre än i lokal 1a. 

I ytterkurvan kan man se erosion och renspolade alrötter som skyddar kanten mot fortsatt erosion. 

Här finns också nedfallna trädstammar som både ger skydd för fiskar och småkryp samtidigt som de 

ger erosionsskydd. I innerkurvan på land finns istället en älvvall som uppstått genom deposition av 

sand när ån svämmat över kanterna. Här kan man alltså studera hur vattendraget flyttar sig i sidled 

och bildar meandringar. 

Djur som finns här är främst olika arter av dagsländor, bäcksländor och nattsländor.  Om man drar 

håven bland växter som häger ut i vattnet längs stranden kan man få andra typer av djur som dykare 

och jungfrusländor. Längs sträckan kan det möjligen leka lax eller öring. Fåglar som man har störst 

chans att se här är forsärla. Har man tur kan man se kungsfiskare blixtra förbi. 

Ute i vattnet växer undervattensväxten slinga. Längs stränderna växer bunkestarr, skogssäv, 

flädervänderot, svärdslilja, älggräs, videört och ängsruta. 

 
Figur 8. Vid stranden i förgrunden ses starr. I bakgrunden växer älggräs. På botten ses främst sten, 

små block och grus. På den västra stranden ses ett nedfallet träd och längre bort renspolade alrötter. 
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Figur 9. På land längs åns innerkurva finns långsträckt åsar längs ån. På ytan närmast ån ser man 

sand. Detta är älvvallar som uppstått under århundraden med återkommande översvämningar som 

avsätter sand på land. Eftersom området översvämmas med jämna mellanrum ingår det i åns 

svämplan. Den öppna ytan är en liten rest av det tidigare öppna landskapet med slåtterängar som 

fanns längs ån. På ytan ses främst älggräs. 

  
Figur 10 och 11. T.v. ses renspolade alrötter pga erosion i ytterkurvan. Rötterna skyddar kanten mot 

fortsatt erosion. T.h. ses träd som fallit i ån i ytterkurvan. Detta sker ofta genom erosionen och 

underminering av trädrötter. När de fallit i skyddar de ytterkurvan mot ytterligare erosion. Dessutom 

ger trädstammar i vattnet mycket värdefullt skydd för många arter av småkryp och fiskar. 
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Lokal 2. Dammen norr om skolan 

Denna damm innehåller en mycket stor mängd vattenlevande småkryp samt flera arter av groddjur. 

Orsaken till detta är att den saknar större fisk. Fiskar äter annars upp mycket av småkrypen och 

groddjurens larver. En annan orsak är den rika vattenvegetationen samt att dammen är solbelyst. 

Vattenvegetationen ger många gömställen och sittplatser för smådjur. Solexponeringen gör att 

vattenvegetationen blir rik samtidigt som vattnet blir varmare så att småkryp och groddjur kan 

utvecklas snabbare. Hög vattentemperatur leder till syrebrist men många djur som lever i dammar är 

anpassade till detta genom att de andas luft.  

Vattenlevande småkryp som finns i särskilt stor mängd är vattengråsuggor, larver av flicksländor, 

hinnkräftor (djurplankton), sötvattenskvalster och tofsmygglarver (ej blodsugande!). De senare är bra 

indikator på att det inte finns större fisk som annars äter upp mygglarverna. 

Det finns gott om groddjur i dammen och de som leker och hittills är kända är vanlig groda, vanlig 

padda och mindre vattensalamander. Man hittar ofta gott om grodyngel. 

Växter som dominerar är gäddnate på vattenytan ute i dammen, kaveldun ute i vattnet längs 

stränderna och skogssäv, på fuktig mark. Andra arter som finns är gråstarr, mannagräs, kråkklöver, 

vattenmåra, liten andmat och strandklo. 

 
Figur 12. I mitten av dammen ses flytblad av gäddnate. Ute i vattnet längs stränderna växer främst 

kaveldun. Närmare stranden ses på bilden kråkklöver och mannagräs. 

  



 

Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr 10 (13) 

Lokal 3. Grunda vattensamlingar söder om skolan 

Detta är rester av en gammal avsnörd slinga (meanderbåge) av Nolån. När den snörts av genom 

erosion har en korvsjö bildats som efterhand vuxit igen och grundats upp. Grundvatten tillförs från 

söder genom de höga sandiga sluttningar som finns här.  

Grunda fisktomma vattensamlingar som denna är mycket rika på olika arter av småkryp. Särskilt 

talrika är vattengråsuggor, snäckor, dagsländor och hinnkräftor (djurplankton). Det finns även en del 

skräddare.  

Grodor leker i april och man hittar gott grodyngel. De arter som kan finnas är vanlig groda och 

åkergroda. 

Vattensamlingen omges av fuktig lövskog med ett rikt fågelliv. 

Att fundera på:  

 Hur har den gamla åslingan gått? Hur länge sedan kan det varit sedan ån rann här? 

 Vad är grundvatten? 

 Hur har sluttningen söder om vattensamlingen kommit till? 

 
Figur 13. Grund vattensamling som är en rest av en gammal åslinga. Vattenväxterna domineras av 

skogssäv. Även veketåg ses i förgrunden på bilden. 
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Lokal 4. Mindre bäck som rinner ut i Nolån 

Detta är en liten bäck som är biflöde till Nolån. Bäcken kantas av ett litet svämplan som svämmas 

över vid höga flöden. Här växer äldre alar varav många är döda. De döda stammarna är värdefulla för 

svampar som alticka, vedlevande skalbaggar och för fåglar som hackspettar. 

I vattnet växer lånke och på stränderna växer bäckbräsma, kabbleka, revsmörblomma, 

flädervänderot och älggräs. 

Att fundera på:  

 Vad är ett svämplan? Hur kan man se svämplanet? 

 Vad har hänt med bäcken uppströms? Var kommer den från? 

 
Figur 14. Bäck som omges av svämplan. Växter som ses på bilden är kabbleka, älggräs, 

flädervänderot, majbräken och revsmörblomma. 
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Lokal 5. Sörån vid hembygdsgården 

Sörån rinner samman med Nolån mellan Bollebygd och Rävlanda. Denna sträcka är något flackare än 

sträckorna i Nolån vid Bollebygdsskolan. Därför meandrar Sörån här tydligare än Nolån vid skolan. 

Man kan tydligt se erosion i ytterkurvor och älvvallar i innerkurvor. Sörån är något djupare men vid 

lågvatten kan man gå ut på grunda områden särskilt i åns innerkurvor. I ån finns flodpärlmusslor som 

man med lite tålamod kan se från stranden, särskilt om man har en vattenkikare. Tänk på att 

musslorna är hotade och fridlysna. Man bör därför inte gå omkring för mycket på botten och man får 

inte plocka upp musslorna. 

Kanterna är bevuxna med klibbal vars rötter skyddar kanterna mot erosion. På någon plats har det 

fallit i en hel del trädstammar. Detta ger värdefullt skydd för exempelvis öring. Stammarna gör också 

att nya grusbottnar uppstår i lä bakom stammarna där musslor kan sätta sig.  

På stränderna växer strutbräken som är en högvuxen och vacker ormbunke som kan växa i täta 

bestånd. 

Norr om ån finns en sluttning där det växer en frodig lövskog med bl a grövre ekar. Fågellivet är rikt 

och på våren hörs många fåglar sjunga. 

 
Figur 15. Sörån med grund botten i förgrunden. Stränderna kantas av klibbal. 

  
Figur 16 och 17. Grundare grusbottnar finns i åns innerkurvor. T.h. ses strutbräken. 
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Figur 18. Erosion sker i ytterkurvan så att träd fallit ut i ån. I innerkurvan ses istället älvvallar i form av 

sandbankar. Trädstammarna ger skydd för fisk och bidrar till att nya bottnar med grus uppstår där 

öring lan leka och musslor kan sätta sig. 

Lokal 6. Sörån vid stenvalvsbron 

Vid lokal 6 finns en vacker stenvalsbro. 

 
Figur 19. Stenvalvsbro i Sörån. 


