
Bohusbanan. Området innanför Säve stationssamhälle som är en
del av jordbruksmarken klassas också som värdefull landskapsbild.
Under denna kategori ingår även odlingslandskapet nordöst om

4
Naturmiljövärde, landskapsbild och ekologisk känsliga
områden
Kring Nodre Älvs dalgångar finns det naturområden som är skyddade i
naturreservat. Öxnäs by, det omkringliggande odlingslandskapet och
Bärbykullen är skyddat av Natura 2000 och de är av riksintresse för
kulturmiljön.
Säve ligger i ett landskap med flacka dalar och skogsklädda bergsryggar
i nordvästlig riktning. Dalgångarna som en gång var havsbotten består
idag av ett mer eller mindre tjockt lager lera. I anslutning till
planområdet ligger Djupedal som är ett stort friluftsområde, med
naturstigar i den vackra naturen.
Stränderna kring Kvillen och Svarte mosse är skyddade enligt
strandskyddslagen. Största delen av Säve består av öppna
odlingslandskap med långsträckta, väl markerade dalgångar omgivna
av skogsklädda bergsmassiv. Detta är väldigt karaktäristiskt för
Hisingen.
Det vidsträckta landskapet och dess utblickar är värdefulla visuella
miljöer. Det mest värdefulla landskapet kring Säve ligger, enligt den
landskapsanalys som gjordes till ÖP 92 (Stadsbyggnadskontoret i
Göteborg. 1992), väster om Kongahällavägen, bort över Öxnässlätten
samt kring området mellan Norrleden, Kongahällavägen och
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Svarte mosse, området i Gunnesby mellan
Bohusbanan och Kongahällavägen samt Djupedal.
Norr om Säve stationssamhälle och Svarte mosse
finns ett större bestånd med hedekskog. Detta
område är särskilt ekologiskt känsligt för
skogsbruk och hydrologiska ingrepp. (Appelqvist,
T.1993)
I Gunnesby, norr om Säve och öster om Kongahälla-
vägen ligger en enbuskrik hagmark. Den utgörs av
små kullar med mellanliggande flack åkermark.
Området är ekologiskt känsligt mot igenväxning
och konstgödning. (Appelqvist, T. 1993)

Markförhållanden

Marken mellan kullarna kring Säve består främst
av lera. Leran är av varierande tjocklek. Kring
området vid Bohusbanan och Kvillen är leran något
djupare med en tjocklek på upp till 30 meter. På
många ställen ovanpå kullarna ligger bergsryggarna
synliga och kala. Mellan bergen och leran ligger på
flera ställen en rand med friktionsjord och där ligger
också bebyggelsen.1

1 Lars-Gunnar Hellgren. Geolog Stadsbyggnadkontoret Göteborg,

intervju 2003-12-03
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Jordbruksmarken

Säves jordbruksmark är av hög kvalitet och viktig
för Göteborgs stad, då den dessutom utgör större
delen av stadens jordbruksmark. 1983 gjordes en
värdering av jordbruksmarken i Göteborg i tre
klasser. Säves jordbruksmark värderades som
särskilt brukningsvärd, vilket var den högsta
värderingen. (Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
2000)

Rekreationsintresse

Stora delar av de skogsklädda kullarna hyser ett rikt
djurliv och är goda bär- och svampmarker. Att det
inte finns några sjöar och möjlighet till bad och fiske
är dock en brist. Djupedalsområdet är det största
strövområdet i anslutning till Säve, där finns det ett
stort ostört naturområde. Vid Nodre älv och in mot
Öxnäs finns ett annat stort orört naturområde.
Idag finns det endas några häststigar på kullarna
kring Säve. Detta gör att området blir otillgängligt
och områden som borde kunna utnyttjas till
rekreation ligger idag orörda och outnyttjade.
Svarte mosse har förutsättningar till att utvecklas
till ett centralt rekreationsområde i Säve. Idag finns
det dock inga stigar i anslutning till mossen.
(Friluftsförvaltningen. 1985)

Fornlämningar

Området kring Säve har varit uppodlad mark sedan
1000 år tillbaka, därför finns det även en rik före-
komst av fornlämningar.

0m                 1000m            2000m             3000m

SKALA 1:50 000

Jordbruksmark

Fornlämningar



Kulturmiljö
Säve Kyrkby
Säve Kyrkby, som omfattades av fyra mantal är väl
bevarad och ligger strax norr om Säve kyrka.
Området är bl.a. avgränsat av den gamla
vägsträckningen som är bevarad och den är av stor
betydelse för kulturmiljön i området. Kullen som
husen är placerade på ligger avskild från resterande
bebyggelse och det finns en stark karaktär i
området. Uppe på berget Tåfjäll finns det bl.a. rester
från en skeppssättning och här låg en gammal
boplats. Säve kyrka har sedan medeltiden varit
socknens centrum. Den byggdes kring 1200-1220
och har både byggts ut och byggts om sedan dess.
Kyrkbyggnaden är vitputsad och har ett brant
skiffertäckt tak. Tornet utgör ett landmärke i byn
eftersom det har en karaktäristisk plåtklädd takhuv
som drar uppmärksamheten till sig. Kyrkogården
avgränsas av en stenmur samt rader av träd.

1830 genomfördes laga skifte och några gårdar
flyttades ut från byn men 4-5 låg kvar på sitt
ursprungliga ställe. Idag ligger gårdarna kvar och
dragningen av vägen vid kyrkan är densamma. De
gårdar som är kvar idag är Kyrkeby Bergegård och
Kyrkeby Björregård, båda är fortfarande i drift.
Även Säve 3:57 har kvar det gamla bostadshuset
som ingick i en större gårdsanläggning. Kyrkan,
kyrkogården, det omgivande området med de
äldre gårdarna i norr, vägsystemet samt
anslutande jordbruksmark är en kulturhistorisk
miljö som ingår i bevarandet av Säve kyrkby.
Korsningen norr om Säve kyrka, med sitt
markerade, stora stenblock är en central
knutpunkt i området, här passerar idag vägen
som försörjer den östra delen av Säve och dess

jordbruksmark. (Lönnrot, G (red.) 2000).

Gunnesby skola

Säve KyrkbyHöga gård
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Gunnesby skola
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Gunnesby skola
1875 öppnades Gunnesby skola som låg norr om
Säve by. Den var då en småskola med klassrum och
lärarbostad. Skolan stängdes 1966 och den är idag
ombyggd och används av Hembygdsföreningen.
Gunnesby skola är en tidstypisk landsbygdsskola
från 1800-talets senare del. Väster och söder om
skolan ligger välbevarade gårdar som tillhör
Gunnesby. (Lönnrot, Gudrun (red.). 2000)

Höga gård
Höga gård uppfördes 1847 och var då en större gård-
sanläggning.  Idag står bara två bostadshus kvar
men byggnaderna är av intresse eftersom de är ty-
piska bostadshus för större gårdar. (Lönnrot, G
(red.). 2000)

Bärbykullen
Bärby ligger sydväst om Säve by och är ett gammalt
tingställe, med bl.a. tingshus, häradshövdinge-
boställe samt en skola. Bärby är benämnd redan
under 1500-talet och det omfattade då två hemman.
Det kvarvarande häradshövdingebostället byggdes
på 1700-talet och är en träklädd byggnad i två vå-
ningar med valmat tak. Huset innehåller idag sam-
lingslokaler. Tingshuset är från 1827 och fungerade
även som arrestlokal, kontor och bostad. Huset med
sadeltak är i en våning och klätt med träpanel. I käl-
laren finns de gamla arrestlokalerna. Idag används
huset som bostad. Bärby skola öppnades 1819 som
en fattigfriskola men fungerade sedan som Säves
enda skola. Kring den gamla skolbyggnaden upp-
fördes sedan fler byggnader för skolan, som fung-
erar som skola även idag. Den gamla skolbyggna-
den revs dock 1981, då hade den inte använts på tio
år. Tillsammans utgör Bärby en värdefullt kultur-
historisk miljö genom byggnaderna, vägdragninga-
rna, murar och äldre träd.(Lönnrot, G (red.). 2000)


