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Genom Erikstorp rinner en lite bäck som mynnar i Nolån. På gångavstånd från Erikstorps förskola 

finns en lättillgänglig och bra plats för att håva småkryp med små barn (lokal 1a).  

Nedan följer en kort presentation av vattenmiljöer vid Erikstorps förskola som kan vara lämpliga att 

upptäcka och undersöka.  

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

att besöket på platsen blir tryggt. Vid perioder utan nederbörd är i allmänhet förhållandena bra. 

Särskilt låga flöden är det oftast i augusti till september. De markerade områdena 1a och 1b är 

grunda vilket gör att sträckorna är trygga vid låga flöden och att man kan gå ut med låga stövlar. Vid 

lokal 2 finns rännilar med vatten som man kan titta på. Mängden djur är dock inte så stor här. Övriga 

platser är inte så lämpliga för håvning utan kan användas för att följa vattnets väg. 

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. 

 
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 Erikstorps by 1857. Erikstorps förskolas nuvarande läge är markerat med pil. 

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.  

Notera att bäcken som rinner genom Erikstorp har helt annan form än idag. År 1857 hade den en 

naturligt slingrande form. Senare har bäcken grävts och rätats för att leda undan vattnet snabbt så 

att ängarna längs bäcken skulle kunna odlas upp till åkrar. 



Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 4 (8) 

 
Figur 3. Häradsekonomisk karta från 1890-97. Jordbruksrevolutionen har satt igång 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. Bäckarna genom 

området har grävts till raka diken för att leda undan vattnet snabbare.  

Notera att bäcken har undgått grävning och fortfarande rinner naturlig på de bra håvningsplatserna 

1a och 1b (Fig. 1) vid den röda pilen. 

 

 

Särskilda saker att studera: 

 Var kommer vattnet från och vart tar det vägen? 

 Vad finns det för olika slags djur i vattnet? Hur ser de ut ? 

 Vad finns det för växter i området? Finns det några blommor?  
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Lokal 1a och 1b. Naturligt slingrande bäck 

En vacker gångväg passerar över bäcken. I omgivningarna finns en frodig lövskog med gott om växter 

och rikt fågelliv. Skogen domineras av björk, asp, al och hassel. På den östra sidan om vägen där den 

passerar bäcken finns en mycket bra yta att vara på. Intill platsen växer den vackra och högvuxna 

ormbunken strutbräken. En annan ormbunke som trivs i den lite fuktiga skogen är majbräken. 

Bäcken är här grund och 1-2 meter bred. Bottnen är sandig-grusig. Vid låga vattenflöden är 

vattendjupet endast ett par dm. Antingen kan man stå vid vägen eller så kan man gå ett tiotal meter 

uppströms där det också finns långgrunda områden. 

Bland de djur som man kan hitta i bäcken finns skräddare samt larver av dagsländor, bäcksländor och 

nattsländor. Även flodkräfta finns i bäcken och kan ses. 

Eftersom det finns en hög sluttning i söder ner mot bäcken tränger det ut grundvatten som bildar 

källmiljöer i nedre delen av sluttningen. Här växer källarv och vitmossor. 

Bäcken rinner i ett rör under bäcken. På andra sidan vägen mynnar röret högt upp så att det bildas 

ett vattenfall. Detta skapar ett hinder för fisk som öring så att de inte kan vandra upp för att leka och 

lägga ägg i bäcken. Öring finns annars och leker troligen längre nedströms i bäcken. 

 
Figur 4. Där bäcken passerar gångvägen finns en fin liten gräsyta där man kan hålla hus och håva i 

bäcken. Vid lågt vattenflöde är bäcken grund som gör att det är lätt att använda den. På bilden ses 

strutbräken som ännu inte hunnit bli särskilt hög. 
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Figur 5. Gångvägen som passerar bäcken och som omges av frodig lövskog. 

  
Figur 6 och 7. Uppströms platsen i Figur 4 slingrar bäcken vackert och naturligt genom skogen. Här 

finns fler grunda och bra sträckor att håva i. Bland växterna ses gott om majbräken. 

  
Figur 8 och 9. Flodkräfta som hittats i bäcken. Bäcken rinner i ett rör under gångvägen. På nersidan 

av vägen mynnar röret högt upp så att det bildas ett vattenfall. Detta skapar ett hinder för fisk som 

öring så att de inte kan vandra upp för att leka och lägga ägg i bäcken. 
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Lokal 2. Rännilar med vatten 

Här finns en svacka som blivit kvar efter byggandet i området. Det kan vara en rest av det tidigare 

landskapet med slåtterängar och dalgångar med bäckar, våtmarker och rännilar. 

När det regnat rinner det små rännilar med vatten här. Det ser också ut att tränga ut grundvatten 

som gör att det uppstår källmiljöer. Våtmarksväxter som finns här är fräken, bäckveronika, veketåg 

och spjutmossa.  

Bland blommande buskar och träd som är viktiga för blombesökande insekter som bin och humlor 

finns sälg, hallon, nypon och vinbär. 

 
Figur 10. En liten rännil i botten av svackan. På bilden ses gott om fräken och i bakgrunden veketåg. 
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Övriga platser där man kan följa bäcken 

I Figur 1 ses flera platser där man kan se och följa bäckens väg. 

 
Figur 11. Längs gångvägen längre nedströms ses bäcken bra på några platser. Lägg märke till att 

bäcken återigen har börjat slingra något efter att den rätats till ett rakt dike på 1800-talet. 

  
Figur 12 och 13. Det finns fler vägtrummor som skapar hinder för fisk och andra djur. Vid höga flöden 

på hösten när öringen ska leka kan de troligen hoppa upp och simma igenom trumman. Den är dock 

fellagd och sådana här vattenfall ska inte finnas vid vägtrummor. Längre uppströms finns flera 

anlagda dammar som också innebär stopp för öringen. 

 


