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Varlaskogen besoktes 20040601 av Goteborgs Naturhistoriska Museum efter inbjudan

iran "Varlaskogens vanner".

Museet haT foretagit en oversiktlig genomgang av omradet i fait och avger hiirn1ed

foljande utlatande
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BakgrIJ"rl
Tatort.<:nara natllr har under .<:enarc fir hlivit ctt "('grepp. Nfltllromraocn i anslll111illg till

hebyggda miljoer lltgor vtirdeflllla instrllment i flrbetct nlcd aft bevara biologisk
mangfald samtidigt sam de erbjllder manniskor en stimlllerande frilllftsmiljo. Harvidlag
fader i det allmanna fallet ingcn motsattning. F{irekomsten av ett rikt vaxt- och djurliv
lItgor i sjalva verket en grllndforlltsattning for de Oesta av friluftslivets

upplevelse\'arden. Det Rjrhaller sig t.o.m. sa att del ar just i skogsomraden i tatortemas
narhet som manga av skogens vaxter och (ljur numera kan finna en fristad undan det
rationella skogsbruket. Man har namligen ofta begransat virkesuttaget i narheten av
storre bostadsomraden, \'is.<:erligen fr~mst med tanke pa frilllftslivets intressen, men med
den positiva bieffekten aft t.ex. fagellivet har blivit bctydligt rikare fin i del omgivande

produktionslandskapet.
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Varlaskogens biologiskn naturvnrden
Skogen pa Varlaberget omfattar ca 50 ha och ar av varierande karaktar. Torra,
talldominerade raTtier avloses av friskare med blandskog av olika slag. Har finns ocksa
eft alkarr, en liten back och igenvaxande hagmarker. For oversiktskarta samt utforligare
omradesbeskrivning hanvisas till GF konsults MKB.
Fagellivet ar rikt, i synnerhet i anslutning till alkarret. Den mangrostade fagelkoren
utgor eft gott bevis pa gada fodobetingelser i form av riklig forekomst av insekter. Har
{inns manga staende och liggande doda trad i olika stadler av nedbrytning. Av denna
anledning hackar flera after hackspettar i nara anslutning till karret, vilket i sin fur
innebar fortlopande n~roduktion av haltrad, till fromma for mesar, flugsnappare,
ekorrar, fladdermoss, vildbin mono (Det kan i detta sammanhang vara vart attnamna att
det numera borjar bli problem rued pollineringen av bl.a. vara frukttrad p.g.a. brist pa

vildbino)

AlkalTet utgor aven reproduktionslokal for groddjur. Flera exemplar av vanlig groda
"Rana temporaria" noterades.

Fran biologisk sytlpunkt ar omradets naturvarden [ramst knutna till alkarret och backen
samt den igenvaxande hagmarken med grova ekar.

Varlabergets placering i landskapet okar dess potential att utgora en viktig deli ett
framtida natverk av lampliga biotoper for hotade och hansynskravande arter. Narheten
till Sandsjobackareservatet innebar att kansliga after kan invandra darifran for att sedan
sprida sig vidare till nya. restaurerade biotoper i landskapet.
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Varlaskogens pedagogi~ka nattlrvarden
Goteborgs Naturhistoriska Museum har tang erfarenhet av undervisning i fiilt. Siirskilt
under de senaste aren haT vi bl.a. i samarbete med Skogsvardsstyrelsen bedrivit
undervisning i "skolskogar" i en fad kommuner i Vastra Gotalandsregionen. Praktiska
lektioner i faIt har visat gig vara en omtyckt form av undervisning has sava.1 elever sam
larare. Att vittja en egen markfalla for att undersoka vilka kryp sam fa.1lit dari ar bra
mycket mer spannande an att bara sitta still och lyssna pa frokens eller magistems
teoretiska utlaggningar. Pft sa satt kan man forhoppningsvis bibringa uppvaxande
generationer en djup insikt i eko.1ogiska sammanhang. Tyvarr bar vi konstaterat att det
fader brist pa .1ampliga skogar sam uppfyller foljande kriterier pa en idealisk skolskog

.

Omradet bar vara av tillracklig storlek for aft tillata flera samtidiga aktiviteter.
och for att man inte ska aterkomma till gamma lokaler alltfor ofta da detta leder
till slitage. Inom ytan maste det dessutom finnas utrymme for aft lamna vissa
delar for fri utveckling medan andra kan bli forem~l for olika skogsbruks- och

skatselatgarder.
Bekvamt gangavstand fran skolan eller daghemmet sa aft omradet latt kan
besakas ofta och tItan aft farliga trafikleder mdste passeras.
Omradet bar vnra av varierande karaktar och tillrackligt artrikt foratt
undervislling i artkallnedom ska kunna bedrivas (Ett omrade markt av intcnsivt
skogsbruk fungerar inte eftersom det ar alltfor trivialt).
I omradet ska det finnas talrika askadliga exempel pa ekologiska processer i
skogens dynamiska ekosystem sasom nedbrytning. successioner. betespaverkan
etc.
Spar av tidigare markanvandning bar finnas. Genom att visa pa hur manniskor
forr levde och forsarjde sig just pd denna plats kan man forstarka unga
manniskors kansla for sin hembygd.

Vid vart besok i Varlaskogen kunde
vi konstatera att har foreligger nagot
av ett pedagogiskt "guldagg" -

~~liga ov_a!!~@kJite~!~
~p1?:fyll~a. Omradet nyttjas i
dagslaget flitigt av dagisgn1pper
(bilden intill togs vid vart besok),
men man bed river enligt vad som
framkom vid vart samtal med
dagispersonalen annu ingen
undervisningsverksamhet har.
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Varlaskoge.IS ~ociala natllrvarden
Skogen ar omgardad av omfattande bebyggelse och motolvag. Den utgor en gran oas
sam sarskilt sommartid genom tradens tata lovverk dampar bullret fran trafiken.
Narheten till hebyggelsen gar aft det anvans flitigt r6r motionslopning, rastning av

hundar, picknicking etc. Flera stigar loper genom skogen. Aven i dessa sammanhang ar
omradets storlek av vital betydelse r6r naturupplevclsen. Har ar det mojligt att ta en
skogspromenad i ordets egentliga bemarkelse -man kan strova omkring har en stund
titan aft alltf6r Sllart komma in i bostadsomraden eller passera trafikerade leder. Ny
miljopsykologisk och medicinsk forskning visar entydigt pa att vistelse i naturen har
stor betydelse air manniskans halsa och valbefinnande. Denna kunskap bar annu
knappast n~tt utanr6r fackmannens krets men kommer framgent aft vaga allt tytlgre i

naturvardesbedomningar -i
i synnerhet betraffande

tatortsnara objekt.

VarJaskogens
u tveckJin gs mo j Jig'1 eter

Skogens bioJogiska,
pedagogiska och sociala
naturviirden kan med klok

forvaltning hojas ytterligare.
, Vissa delar av omradet kan

med fordel Jiimnas for fri
utveckling medan andra bar

skotas med avseende pa att gynna ljuskravande arter. Brynmiljoer kan tiJJskapas och
forstarkas. Manga av skotselatgardema behover inte utforas av parkforvaltningen. De
skulle med fordel kunna utforas som skolskogsprojekt, nagot som redan sker i
grannkommunen MolndaJ. Arliga slattergillen till ackompanjemang av spelmansmusik
och kaffekorg i det grana skulle kunna bIt en trevlig tradition for de niirboende. Forutsatt
att "tgardema forankras has sakkunnig personal fran t.ex. Naturskyddsforeningen
och/eller Skogsvardsstyrelsen ligger det stora fordelar i att niirboende tar eget ansvar
betriiffande sk(jtseln. Att utveckla engagemang for hembygden ar ett bra satt att starka
manniskors identitetskansla.

Lei f Lithander
Naturvardsintendent
TeJ. 03J 775 24 36 el. 0706027 883
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