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INLEDNING 
 
Föreliggande inventering är utförd på uppdrag av miljövårdsenheten vid länsstyrelsen i 
Älvsborgs län. 
 
Flygbildstolkningen utfördes 1985 av Karl-Henrik Larsson. 
 
Det huvudsakliga fältarbetet utfördes samma år av Bengt Andersson och Anders Ekstrand som 
fält har besökt samtliga bestånd. Vid detta fältarbete avgränsades bestånden och en blankett 
fylldes i som anger beståndets trädslagssammansättning, ålder och olika skogliga uppgifter. 
Dessa uppgifter har samlats i ett tabellhuvud för varje beskriven lokal i denna rapport (se 
objektredovisningen). I samband med detta fältarbete samlades även en del biologiska 
uppgifter in på en särskild blankett som värdefull flora, förekomst av hålträd, torrakor och 
lågor m.m. 
 
Bestånden fick därefter en bedömning och klassades i tre olika naturvärdeskategorier. 
 
Under maj 1988 och en novembervecka samma år besökte jag samtliga bestånd som hade fått 
bedömningen Klass 1 och 2. Min huvudsakliga uppgift var därvid att samla in ytterligare 
information om faunan och floran. Detta för att kunna ge dessa en klassning som överens-
stämmer med klassningen i de övriga lövskogsinventerade kommunerna i Älvsborgs län. 
 



Då antalet bestånd, i förhållande till den stipulerade tiden - en månad - var väldigt många, har 
jag besökt ca 5 bestånd per dag. Detta räcker naturligtvis inte till att ge en uttömmande 
beskrivning av objektens kryptogamflora och många fler intressanta arter finns troligen kvar 
att upptäcka! 
 
En hel del uppgifter om faunan och floran i de olika objekten har lämnats av olika personer, 
främst Tomas Hallingbäck, Thorbjörn Schafferer, Lars Arvidsson, Svante Hultengren och 
Karl-Henrik Larsson. 
 
Ett stort antal lavar och mossor har bestämts av Leif Andersson, Väring. Några mossor har 
bestämts av Tomas Hallingbäck, Sveriges Lantbruksuniversitet. 
 
En hel del litteraturuppgifter och uppgifter ur andra källor har också tillfogats då jag tycker att 
dessa bidrar med kriterier till beståndens slutgiltiga bedömning. 
 
Den genomgångna litteraturen är: 
 
Natur i Älvsborgs län, länsstyrelsen i Älvsborgs län 1976, Söderberg & Sandberg 1936, 
Sandberg & Söderberg 1942, Larsson 1987, Löfgren & Moberg 1984. 
 
Andra källor är: 
 
Länsstyrelsens fauna- och floravårdsregister (detta har förkortats med LFF i objektredovis-
ningen) och floravårdsregistret vid Sveriges Lantbruksuniversitet (vissa delar genom Tomas 
Hallingbäck). 
 
 
METODIK 
 
För flygbildstolkningen har använts svartvita bilder i skala 1:30 000 av så sent datum som 
möjligt. En första preliminär avgränsning av lövskogsbestånden gjordes i samband därmed på 
den ekonomiska kartan. 
 
Avgränsningen preciserades sedan, också på den ekonomiska kartan, i samband med 
fältinventeringen av Andersson & Ekstrand. 
 
Eftersom Anderssons och Ekstrands arbete samtidigt var ett pilotprojekt för inventering av 
ädellövskog under skogsvårdsstyrelsen har ädellövskogen inventerats tämligen fullständigt 
och den undre gräns på 2 hektar som gäller för de övriga kommunerna i länsstyrelsens inven-
teringsmetodik har inte tillämpats i Borås kommun. Även flygbildstolkningen har därvid 
utförts något noggrannare vad det gäller små bestånd än i det övriga länet. 
 
Under detta fältarbete antecknades uppgifter om trädslagsfördelning, trädens grovlek och 
ålder, föryngring och eventuella skogsvårdsåtgärder. Vidare antecknades buskskiktets 
sammansättning och utseende liksom, i den mån tidpunkten på året tillät det, typ av fällskikt 
och intressanta lövskogsväxter. 
 
Till sist antecknades ett stort antal företeelser som ansågs ha betydelse för naturvärdesbedöm-
ningen, både av positiv art såsom träd med bohål, lågor och torrakor, block, bergväggar, 



vattendrag, skogsbryn samt intressant fauna eller flora och av negativ art såsom 
granplanteringar, avverkningar, gallringar, vägar, luftledningar etc. 
 
För alla dessa uppgifter har konstruerats en särskild fältblankett samt dessutom en blankett för 
de skogliga uppgifterna. 
 
Vid mitt fältarbete under 1988 antecknades i första hand sällsyntare, eller på annat sätt 
intressanta växter (och i någon mån djur). 
 
En lång rad mossor och lavar samlades in för bestämning. 
 
En lista över sällsyntare mossor och lavar har upprättats och bifogas som en bilaga. I denna 
lista har jag också tillfogat de äldre uppgifter som jag har kunnat finna för att ge en så 
fullständig bild som möjligt över dessa arters förekomst i kommunen. 
 
För några lavar har jag också gjort prickkartor för att ge en översiktsbild över utbredningen. 
 
I samband med fältarbetet gjordes en del justeringar av olika uppgifter från de upprättade 
fältblanketterna. 
 
Särskild vikt har jag lagt vid att samla in information om de lövängsrester som finns med 
kommunen då uppgifterna om detta var mycket sparsam. 
 
I några fall har jag också gjort justeringar i objektens avgränsningar och ett par helt nya objekt 
har tillfogats. 
 
 
REDOVISNING 
 
Till varje bestånd har lämnats en kort beskrivning. I denna har varje bestånd klassats i ett antal 
olika skogstyper. I vissa bestånd ingår mer än en skogstyp och detta har då angetts. 
 
De skogstyper som är aktuella är: 
 
 1.  Hedekskog (mer eller lika med 50% ek med ett fältskikt av ristyp) 
 
 2. Ängsekskog (mer eller lika med 50% ek med ett fältskikt av örttyp) 
 
 3. Alm-Ask-skog (alm och ask och lind utgör mer än 50%) 
 
 4. Bokskog (mer eller lika med 50% bok) 
 
 5. Blandskog med (mer än 50% lövträd och minst 10% ädla lövträd) 
 ädellövinslag 
  
 7. Alskog (mer eller lika med 50% al) 
 
 8. Björkskog (mer eller lika med 50% björk) 
 



 9. Blandskog av (blandskog av asp, rönt,, sälg, björk och al etc., 
 trivialtyp sammantaget mer än 75%) 
 
10. Ekhage (mer än 70% av hagmarksträden utgörs av ek) 
 
11. Björkhage (mer än 70% av hagmarksträden utgörs av björk) 
 
12. Hagmark med (inget av hagmarksträden uppgår till 70%) 
 blandade lövträd  
 
 
Vid klassningen av de olika skogstyperna har naturligtvis en viss förenkling av verkligheten 
varit nödvändig och det har ofta inte varit möjligt att återge alla de variationer som finns i 
skogsbestånden. Ibland har en uppspaltning av det enskilda skogsbeståndet gjorts och delarna 
har då fått olika bokstavsbeteckningar i beskrivningen och på den ekonomiska kartan. 
 
De bestånd som är ädellövbestånd i juridisk mening (mer än 50% ädla lövträd och mer än 70% 
lövinnehåll) har utmärkts genom att bokstäverna ÄL då står efter skogstypen. Faller endast 
delar av beståndet inom denna kategori står det på samma sätt delvis ÄL efter skogstypen. 
 
Till de ädla lövträden (som förekommer i Borås kommun) räknas ask, alm, lind, skogslönn, 
ek, bok och fågelbär. 
 
Efter skogstypsbedömningen följer en kort beskrivning av trädslagssammansättningen. Här 
har använts beteckningarna stort inslag (mer än 10%), inslag (ca 10%) och litet inslag (mindre 
än 10%). I samband med denna ges ibland en kort beskrivning av beståndet geomorfologiska, 
hydrologiska och landskapmässiga karakteristiska. 
 
Ett liknande ordval har använts för att beskriva buskskiktet. 
 
Trädgrovlek: Här har begrepp som slyskog-ungskog ( = klen skog)-medelgrov-grov skog 
använts. Även beteckningarna grova eller mycket grova träd har använts. 
 
Beteckningarna är en subjektiv uppskattning och termerna har anpassats till vad som är 
brukligt för respektive trädslag. 
 
Ekar med 30-50 cm:s stamdiameter har klassats som grova medan alar med denna diameter 
har uppfattats som mycket grova. 
 
Mycket grova ekar, askar och almar bör klart överstiga 1 m i stamdiameter. 
 
Fältskiktstyp: Här har beteckningarna örttyp och ristyp använts. Ristyperna motsvarar 
ungefär hedseriens vegetationstyper och örttyperna ungefär ängsseriens vegetationstyper. 
 
Fältskiktstyper som står och väger mellan ängs- och risserien har betecknats som ört/ristyp. 
 
Fältskiktstyperna har sedan ytterligare delats in efter en fuktighetsgradient torr örttyp-frisk 
örttyp-fuktig örttyp (som inkluderar högörtstypen) och på motsvarande sätt inom risseriens 
vegetationstyper. 



 
Under rubriken Fauna och flora har diverse uppgifter om objektens växt- och djurliv 
tillfogats. Vissa av uppgifterna har hämtats in vid fältarbetet och vissa har tagits ur litteraturen 
och/eller lämnats av olika personer. 
 
Uppgifterna är ej insamlade på något enhetligtsätt men kan trots detta i många fall ge 
indikationer på ett bestånds naturvärde. 
 
 
BEDÖMNING 
 
Skogsbestånden bar klassats i en tregradig skala där klass 1 utgör det högsta naturvärdet. 
Klass-1-objekten är enligt bedömning så värdefulla att de förtjänar skydd i form av 
reservatsbildning eller liknande. 
 
Vid klassningen har jag ej använt något poängsystem utan den slutgiltiga bedömningen är en 
subjektiv sammanvägning av ett stort antal faktorer såsom: 
 
- Storlek. Ett stort område är värdefullare än ett litet 

 
- Skogens ”mognad” som ekosystem. Här har främst tittat på trädens ålder och grovlek 

liksom på förekomster av sena successionsstadier som torrakor, lågor, innanrötade träd och 
träd med bohål. 

 
- Områdets variationsrikedom. Förekomst av diverse småbiotoper har höjt objektens 

naturvärde. Exempel på sådana biotoper kan vara block, lodytor, skogsbryn, bäckar, källor, 
källpåverkad mark, stränder och vattenfall. 

 
 

- Frånvaro av diverse mänskliga ingrepp har varit positivt vid naturvärdesbedöm-ningen. 
Exempel på sådana ingrepp är avverkningar, gallringar, röjningar, vägar, bebyggelse och 
luftledningar. 
 

 
- Representativa och unika skogstyper. Skogstyper som är sällsynta i landet eller i 

kommunen har fått höga naturvärden och detta gäller både för ”naturliga” skogstyper eller 
kulturprodukter. Representativa skogstyper har värderats högt eftersom de pekar på möjliga 
klimaxstadier denna del av Sverige. För Borås del har både hedekskogar, bokskogar och de, 
särskilt i den östra delen av kommunen, talrika sumpskogarna med dominans av björk 
och/eller al. 

 
- En känslig fauna och flora som är knuten till lövskogar bar värderats mycket högt. Särskilt 

vid bedömningen av hagmarker (både hävdade och igenväxta) bar artrikedomen varit ett 
flitigt använt kriterium, varvid innanrötade träd, boträd, rik markflora och riklig epifytflora 
har värderats högt. 

 
 
 
 



LÖVSKOGARNA I BORÅS KOMMUN - EN SAMMANFATTNING 
 
Naturgeografiska förutsättningar 
 
Borås kommun är en av de största i Älvsborgs län och ligger i det nordvästra hörnet av det 
sydsvenska höglandet. 
 
De lägsta partierna (under 100 m) ligger i söder vid Seglora och Kinnarumma. De västra 
delarna av kommunen ligger mellan 100 och 200 m med stora höjdpartier över 200 m-gränsen. 
I de östra delarna, runt Rångedala, Dalsjöfors, Målsryd och Dannike är vi som regel över 200 
m med höjdryggar på över 300 m. De lägsta punkterna finns vid Viskans och dess biflöde 
Häggåns dalgångar vid kommungränsen, båda på ca 75 m ö h. Den högsta punkten ligger norr 
om Dannike och når 330 m ö h. 
 
Då den s.k. högsta kustlinjen ligger runt 90 m i dessa trakter befinner sig kommunen så gott 
som helt över denna linje. 
 
Berggrunden består nästan uteslutande av västsvenska gnejser. Små grönstensförekomster 
finns här och där. 
 
Då gnejserna är en mycket gammal bergart har berget fått sina sprickor utvidgade och 
fördjupade under flera istidsperioder och formar idag ett så kallat sprickdalslandskap. Denna 
terrängtyp utmärker särskilt de västra delarna av kommunen. 
 
De lösa jordarternas fördelning och kemiska sammansättning är i stort sett ett resultat av den 
senaste nedisningen. Inlandsisen har rört sig från nord-nordost mot syd-sydväst. I 
uppförsluten, från trakterna av Herrljunga och Falbygden, har isrörelsen minskat och 
avsättningen av material under isen har varit intensivare. I de östra delarna av kommunen har 
isen dessutom haft med sig mängder av finkornigt material från mer lättvittrade bergarter från 
Falbygden. Här har inlandsisen också byggt upp kraftiga moränryggar (drumliner) och lid-
moräner etc. mot höjdpartier i terrängen. Sydväst och väst om Borås minskar jordlagrens 
mäktighet hastigt när terrängen sluttar utför mot kusten. 
 
I de östra delarna av kommunen är därför förutsättningarna för en lövskogsvegetation mycket 
större än i de västra, De talrika, fuktiga, lövskogarna med dominans av björk och al som man 
finner öster om Borås växer påfallande ofta i de nedre partierna av dessa drumliner och 
moränryggar. Inslaget av kalk är ibland stort och här finns t ex flera lokaler för gulsippa. 
 
I de västra delarna är lövskogar sällsynta. 
 
Denna geomorfologiska gräns delar också i stort sett av kommunen i två naturgeografiska 
regioner. Den västra (21b) kallas ”södra Västergötlands sprickdalsområde” och den östra (11) 
kallas för ”sydsvenska höglandets och smålandsterrängens myrrika västsida” (Nordiska 
Ministerrådet 1984). 
 
Kommunen är relativt rik på framförallt små sjöar och flera av dem är typiska sprickdalssjöar 
som t ex Töllsjön, Viaredssjön, Öresjön och Frisjön. 
 
 



Kommunen avvattnas både åt norr, väster och söder. Säven är en av källsjöarna till Säveån 
som rinner åt norr för att sedan svänga västern och rinna ut vid Göteborg. Östra och Västra 
Nedsjön avvattnas åt väster via Mölndalsån. Västra delen av kommunen avvattnas av Storån 
som rinner ut Kungsbackafjorden efter att ha passerat Lygnern. 
 
De centrala och östra delarna avvattnas av Viskan med Häggån med mindre partier längst i 
östera vattnas av Ätran. 
 
Klimatet är, framförallt de södra och sydöstra delarna, suboceaniskt d.v.s det kännetecknas av 
relativt milda vintrar och varma somrar. Nederbördsmängderna är stora, mellan 700 mm norr 
och 1000 mm i söder. 
 
Borås har en årsmedelnederbörd på 898 mm, Bollebygd 937 och Dalsjöfors på 933 mm. 
 
Räknar man årsmedelnederbörden för åren 1951-1980 erhåller man något högre värden där de 
sydvästra delarna runt Bollebygd har 1100 mm och de nederbördsfattigaste områdena runt 
Tämta ligger mellan 900 och 800 mm. 
 
Lövskogarnas utbredning och fördelning 
 
Ett mycket stort antal lövskogsobjekt har avgränsats i kommunen men de flesta är små och 
många ligger delvis i anslutning till varandra. Å andra sidan har ibland flera små 
lövskogsdungar slagits samman och fått bilda ett ”objekt”. Borås kommun har dock, med 
denna avgränsningsmetod, fått fler objekt än vad motsvarande lövskogsvegetation hade fått i 
t.ex. Alingsås och Lerums kommuner. En del smärre justeringar av gränserna och några nya 
objekt har tillkommit efter flygbildstolkningen i samband med min fältgenomgång. Dessa 
framgår av översiktskartan. Då mitt fältarbete främst inriktade sig på skogarnas fauna och flora 
har det biologiska innehållet blivit fylligare dokumenterat än i angränsande kommuner. 
 
Lövinslaget är markant större i de östra delarna av kommunen. Även antalet lövskogstyper 
ökar mot öster och fuktiga björk- och alskogar ger stundom karaktär åt landskapet här. Dessa 
förhållanden kan i stora drag förklaras utifrån topografi, jordmån och markkemiska 
egenskaper. 
 
Kortfattad beskrivning av de olika skogstyperna 
 
Hedekskog 
 
Ekskogarna är koncentrerade till de centrala och nordöstra delarna av kommunen. De är 
mestadels klena till medelgrova med dominans av blåbär eller kruståtel i fältskiktet. Brakved 
och unga rönnar brukar vara de dominerande buskarna och mestadels står även bortdöende 
enar som ett minne från betestiden. 

 
De största bestånden är Rya åsar och Hulta vid Borås, Rydekulla vid Brämhult, Hjorsered 5km 
norr därom, sluttningen väster om Rångedala och vid Kröklings hage. 
 
Flera bestånd har en intressant epifytflora. I gynnade lägen brukar stammarna klädas av 
mossor som Antitrichia curtipendula och Frullania tamarisci. Gammelgranslaven Lecanactis 
abietina är ett suboceaniskt inslag på ekarna och flera andra lavar brukar uppträda ymnigt som 



Usnea subfloridana, U. filipedula och i stark skugga den nordliga Lopadium disciforme. Av 
sällsyntare epifyter kan nämnas lunglav (många lokaler), skrovellav, blomskägglav och 
kortskattad parasitspik. 
 
Ängsekskog 
 
Ängsekskog är betydligt sällsyntare i kommunen och inga större sammanhängande bestånd 
finns av denna skogstyp. 
 
I denna skogstyp dominerar hasseln i buskskitet och fältskiktet är av torr eller frisk örttyp. 
 
Särskilt rika bestånd med bl.a bingel, hässleklocka, vätteros och gulsippa finns vid Äspered 
(Sjöhagen invid Tolken) och Rångedala (Algutstorp). 
 
Alm-askskog 
 
Skogar med dominans av dessa trädslag är mycket sällsynta i kommunen. De är alla av det 
rika slaget med fältskikt av frisk till fuktig örttyp. Ett litet skogsparti vid Röl har dominans av 
alm. Här växer bl.a lavarna lunglav och Biatorella monasteriensis. 
Askdominans finns i ett par degenererade askängen som t ex vd Häljared, Kulgrav och vid 
Aplakulla. Dessa bestånd hyser alla laven Gyalecta ulmi och de båda förstnämnda även 
Gyalecta flotowii. 
 
Bokskog 
 
Bokskogen är koncentrerad till de sydöstra delarna av kommunen. 
Ett par mindre bestånd finns även i nordost. 
 
Stora värdefulla bokbestånd finns vid Målseryd, Hallared, Rölle, Dannike och Askanäs vid 
Tolken. 
 
Alskog 
 
Alskogar är relativt vanliga i kommunen och är koncentrerade till de centrala och östra 
delarna. Skogstypen förekommer i många olika varianter och helt stabil torde endast de skogar 
vara som är direkt påverkade av sjöar eller åar eller har ett mycket ytligt, rörligt grundvatten. 
 
Dessa, mer eller mindre stabila alskogar är mycket sällsynta men ett par intressanta objekt av 
denna typ finns vid den lilla Marsjön på gränsen mellan Rångedala och Tärby socknar 
(bestånd 7227-16, 7228-2 och 7228-3). Dessa har stort inslag av gråal och en del 
våtmarksväxter som är knutna till näringsrika miljöer. 
 
Andra mycket intressanta objekt i denna kategori är 7227-4 som har anslutning till en starkt 
förgrenad bäck och bestånd 7227-7 som uppträder i en nordsluttning med ytligt grundvatten. 
 
De flesta alskogarna i Borås kommun har emellertid uppstått i sen tid på nedlagda betes- och 
slåttermarker. De är därför relativt och har ingen skoglig kontinuitet. Enstaka äldre hagmarks-
träd, som t ex askar, kan finnas insprängda i bestånden. 
 



På sikt torde dessa skogar övergå till sumpgranskogar på fattigare marker och eventuellt ask-
sumpskogar på näringsrikare underlag. En del av dessa rikare skogar är klart skydds-värda 
redan idag och bra exempel är bestånd 7219-1, 7219-2, 7217-7b, 7208-15 och7228-13 alla 
belägna invid eller strax söder om sjön Tolken. 
 
Björkskog 
 
Björkskogarna bar i stort sett samma utbredningsbild som alskogarna i kommunen. Unga 
björk- och alskogar ger idag en speciell prägel åt landskapet öster om Borås. 
 
Inga skogar med höga naturvärden har hittats i kommunen. 
 
Blandskog av trivaltyp (blandskog med ädellövinslag)
 
Detta är en vanlig skogstyp i kommunen och objekten sönderfaller i två klart skilda typer - 
dels unga första generationsskogar - och dels igenväxande hagmarker. I de fall där hagen har 
varit en ek- eller askhage kan denna skogstyp ha ett betydande inslag av ädla lövträd och har 
då stundom fått beteckningen ”blandskog med ädellövinslag”. 
 
I denna kategori finns många bestånd med höga eller mycket höga naturvärden. Det är ofta de 
äldre hagmarksträden, med den fauna och flora som är knuten till dessa, som är anledningen 
till detta. För att på bästa sätt gynna detta växt- och djurliv bör man sträva efter att variera 
skötseln av dessa skogstyper. Många bestånd bör få växa igen och bilda naturskogsliknande 
bestånd medan andra bör öppnas upp igen och skötas som hagmarker. 
 
Intressanta objekt i den första kategorin är 6286-13, 7208-13, 7218-2, 7227-4 
och 7228-10. 
 
Objekt där man kanske bäst gynnar de speciella naturkvalitéer som man finner där idag genom 
att öppna upp bestånden är t.ex; 6273-1, 6297-19, 7211-2, 7219-5, 
7225-12, 7232-1 och 7236-1. 
 
Björkhage 
 
Björkhagen är som skogstyp vanlig i kommunen men trots detta är välhävdade björkhagar 
med äldre hagmarksträd sällsynta och inga skogligt intressanta objekt av denna skogstyp har 
hittats vid inventeringen. En välhävdad björkhage som har fått högre värdering är den vid Öd 
(bestånd nr 6295-6). 
 
Ekhage 
 
Ekhagar är mycket vanliga i kommunen och är koncentrerade till de centrala och östra delarna. 
I de fall där eken är mycket gammal blir ofta de biologiska värden mycket höga vid en skoglig 
bedömning. Ekhagar av denna typ är mycket sällsynta men ett bra exempel är bestånd nr 
6286-14. 
 
Andra värdefulla ekhagar är t.ex; 6272-5, 6275-2, 7210-11, 7227-8 och 7228-12. 
 
 



Hagmark med blandade lövträd 
 
Även under denna rubrik bar det samlats skogsbestånd av starkt växlande utseende och träd-
slagssammansättning. På torrare marker dominerar ofta de triviala lövträden tillsammans med 
gran och tall. Dessa har ofta låga naturvärden. Hagmarker på denna marktyp kan dock ibland 
ha ett stort inslag av ek och bär kan naturvärdena ibland bli höga. 
 
På fuktigare marker kan inslaget av ask vara mycket stort och här ger kombinationen hög 
luftfuktighet och grova ädellövträd med relativt basisk bark upphov till en rik och skyddsvärd 
moss- och lavflora. Många objekt av denna typ är igenväxande askängen och några av dessa 
borde kunna restaureras. Det är i denna miljö som de båda “lövängslavarna” Gyalecta ulmi 
och Gyalecta flotowii har sina främsta förekomster. Bägge arterna är relativt vanliga i 
kommunen och av den förstnämnda finns det fler lokaler än vad t.ex Storbritannien, 
Västtyskland och Benelux-länderna har tillsammans! 
 
Värdefulla objekt av denna skogstyp är 6272-9, 6274-3, 6293-4, 6293-6, 6296-4 
och 7208-14. 
 
 
Värdefull flora och fauna knuten till lövskogen 
 
Lövskogarna bar en högre totalpopulation av fåglar än en barrskog. Man har beräknat att en 
gammal lövskog har mellan 800-1000 individer /2km medan en barrskog hyser mellan 200-
400 individer /km2. Även antalet arter är betydligt högre i lövskogen. Typiska lövskogsfåglar 
är skogsduva, mindre hackspett, nötväcka, entita, blåmes, stjärtmes, härmsångare, 
trädgårdssångare, liten flugsnappare, rosenfink, näktergal och stenknäck. I hagmarker med 
äldre lövträd brukar man dessutom finna gröngöling, kaja, kattuggla och stare. 
 
De flesta lövträd lämnar värdefulla frukter och frön vilka utnyttjas både av däggdjur och 
fåglar. Större hasselbestånd är t.ex. viktiga för nötkråkan. 

 
Fåglarna lämpar sig mindre väl att dokumentera i undersökningar av denna typ. Tidpunkt på 
året, väderleken och tillfälligheter spelar i alltför hög grad in på vilka arter som noteras vid 
besöken. De ovannämnda arterna har dock antecknats konsekvent då jag har träffat på dem i 
objekten. Stenknäck har observerats en gång (Henå vid Töllsjö) samt ytterligare en gång av A 
& E, liten flugsnappare vid två tillfällen (Häljared, norr om Dalsjöfors och vid Askanäs intill 
Tolken). 
 
Det finns ett stort antal kärlväxter som är knutna till lövskogar. Flertalet av dessa förekommer 
ädellövskogar på mer eller mindre näringsrika och/eller kalkrika lokaler. Flera av dem är 
lutade boken Floravård i skogsbruket (Ingelög et al 1987). Björk- och alskogar innehåller 
relativt få lövskogsbundna arter. Korallroten (Corallorhiza trifida) växer ofta i 
björksumpskogar och alkärr hyser ofta känsliga ormbunkar. 
 
De genuina lövskogsväxterna har antecknats konsekvent men även här spelar tidpunkten på 
året en stor roll för resultatet och listan är lång från fullständig. Denna flora är också relativt 
välkänd och inga nya lokaler för några känsliga arter har upptäckts vid denna inventering utom 
möjligen ett par noteringar av vätteros. 
 



Även antalet kryptogamer som växer på marken eller på stenar och bergväggar är mycket stort 
och floran skiljer sig ofta från den i barrskogarna. Denna flora inventeras bäst på våren och 
hösten medan torra sommardagar lämpar sig mindre väl. De flesta arterna behöver studeras i 
mikroskop för att säkerställa arttillhörigheten men ett antal mer paranta arter har antecknats 
mer konsekvent. 
 
Mossor och lavar som växer på träd (epifyter) är en grupp där många känsliga arter ingår och 
de flesta av dem är knutna till lövträd. Ett stort antal arter växer främst på mycket gamla träd 
och är av klimatiska skäl inskränkta till västra Sverige (s.k suboceaniska arter). Tyvärr måste 
de flesta arterna studeras i mikroskop för att säkert kunna bestämmas varför endast ett 
begränsat antal har antecknats konsekvent. För dessa har jag upprättat en lokalförteckning i 
bilaga 1. 
 
På epifytrika lokaler har jag även, på några platser, samlat in kollekter av mer svårbestämda 
skorplavar vilka senare har bestämts av Leif Andersson, Väring. 
 
Borås kommun har en mycket intressant epifytflora av framförallt de suboceaniska arterna. 
Lunglav har således 45 lokaler, örtlav har 1, skrovellav har 3, jättelav har 2 lokaler och 
korallblylav har 32 lokaler. Leptogium saturninum, har hittats fertil på en lokal och Lobaria 
pulmonaria på två. Ytterligare en lång rad hotade eller sällsynta arter finns i kommunen (se 
bilaga 1). 
 
För några årtionden sedan var den s.k. suboceaniska lavfloran ännu rikare och Sandberg och 
Söderberg (1942) redovisar t.ex. Leptogium cyanescens, Sticta sylvatica och S. fuliginosa från 
Svaneholm och arter som Parmeliella plumbea, Pannaria conoplea och Pannaria rubiginosa 
hade då ett tiotal lokaler var i kommunen! 
 
Äldre askar som bär spår av hamling är mycket vanliga i hela kommunen. Dessa har ofta en 
skyddsvärd epifytflora och almlaven finns t.ex. på 32 lokaler och dess mindre släkting 
Gyalecta flotowii på 7. 
 
Evertebrater lämpar sig betydligt sämre att inventera vid denna typen av undersökningar. De 
flesta arterna fodrar speciella insamlingsmetoder och endast en mindre del av arterna kan 
bestämmas i fält. 
 
Endast en art - den lövskogsbeboende violmyran (Lasius fuliginous) - har antecknats 
konsekvent. 
 
Ibland kan djurens spår identifieras till art (gnagspår eller gallbildningar) och de kan då bli 
relativt lättinventerade. 
 
Ett exempel på detta är gallmyggan Aganthomyia wankowiczi. Den orsakar karakteristiska 
galler på undersidan av plattickan. Myggan tycks vara något mer värmekrävande än sin 
värdväxt och finns inte på tickans nordligare lokaler i Sverige. 
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SÄLLSYNTA MOSSOR OCH LAVAR I BORÅS 
KOMMUN - LOKALFÖRTECKNING 
 
 
MOSSOR 
 
Dicranum fulvum 
 
Gingri s:n 
Kröklings hage, C. Sandberg 1931 (GB, S). 
 
Douinia ovata 
 
Borås s:n 
Almenäs, C, Sandberg juli 1923 (LD). 
 
Töllsjö s:n 
Högåsen, H. Persson & C. Sandberg 22/10 1935 (LD). 
 
Hylocomium brevirostre 
 
Gingri s:n 
Kröklings hage, C. Sandberg 1936 (GB). 
 
Metzgeria conjugata 
 
Borås s:n 
Rya åsar, I. Söderberg 31/5 1923 (LD). 
 
Seglora s:n 
Viskafors, Svaneholm, C. Sandberg 21/7 1921 (LD, UPS). 
 
Neckera pumila 
 
Seglora s:n 
Naturreservatet N Tranhult, på bok (I .Söderberg 1923) på sten 1987 
(Tomas Hallingbäck, brev). 
 
Pterogonium gracile 
 
Seglora s:n 
Naturreservatet N Tranhult, sparsamt (Tomas Hallingbäck, brev). 
 
Trichocolea tomentella 
 
Borås s:n 
Rya åsar, sank mark. I. Söderberg 4/5 1919 (UME). 
 
 



Tritomaria exsecta 
 
Borås s:n 
Rya åsar. I. Söderberg 1919 (UME). 
 
Ulota coarctata 
 
Borås s:n 
Flera lokaler på 20- och 30-talet. 
 
Seglora s:n 
Två lokaler på 30-talet. 
 
Kinnarumma s:n 
Pärlebo, på asp i skogsbryn (Tomas Hallingbäck 1987). 
 
LAVAR 
 
Agonimia tristicula 
 
Kinnarumma s:n 
Kinnarumma kyrka, på en lönn. 
 
Biatorella monasteriensis 
 
Bredared s:n 
Röl,  på grov alm. 
 
Bryostigma leucodontis 
 
Toarps s:n 
Trängshult, på grov ask. 
 
Kinnarumma s:n 
Skällesnäs, på askar intill gården. 
 
Calicium adspersum 
 
Seglora s:n 
Eskilsred, på en mycket grov ek intill gården. 
Bua, på en mycket grov ek intill vägen. 
 
Catinaria grossa 
 
Borås s:n 
L. Bosnäs, på hamlad ask tillsammans med lunglav och almlav. 
 
Rångedala s:n 
Algutstorp, på lönn intill bäcken. 



 
Toarps s:n 
Hjortryd, vid basen av asp tillsammans med Parmeliella triptophylla. 
 
Collema furfuraceum 
 
Toarps s:n 
Bokhult, på ask. 
 
Seglora s:n 
Eskilsred, på lönn intill gården. 
 
Kinnarumma s:n 
Skällesnäs, på lönn i trädgården. 
 
Collema nigrescens 
 
Kinnekumla s:n 
Skällesnäs, på ask (Tomas Hallingbäck i brev). 
 
Collema subnigrescens 
 
Rångedala s:n 
Kinnekumla, på asp (Svante Hultengren muntl.). 
 
Coniocybe pallida 
 
Töllsjö s:n 
Bosgården, på hamlad ask intill gården. 
Henå, på grov ask intill bäcken. 
 
Bredared s:n 
Röl, på alm. 
 
Gingri s:n 
Kröklings hage, på grov ask. 
 
Coniocybe sulphurea 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, på ask. 
 
Toarps s:n 
Häljared, på ask. 
 
Gyalecta flotowii 
 
Töllsjö s:n 
Henå, på hamlade askar intill bäcken. 



 
Gingri s:n 
Kulgrav, på en hamlad ask intill gården. 
 
Toarps s:n 
Häljared, rikligt på hamlad ask och alm. 
 
Ljusthult s:n 
Prästgården, på en mycket grov hamlad ask. 
Domänreservatet, på en mycket grov ek. 
Påholmen, på en mycket grov hamlad ask. 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, på en hamlad ask. 
 
Gyalecta ulmi 
 
Töllsjö s:n 
Kaggården rikligt på flera hamlade askar. 
Henå, rikligt på flera hamlade askar. 
Holmared, Svante Hultengren. 
 
Bredared s:n 
Aplakulla, på hamlad ask och alm, i en blockrik sluttning. 
Fagerhult, på en grov hamlad ask i en blockrik sluttning. 
 
Vänga s:n 
Assmundared, på en hamlad ask intill gården. 
 
Gingri s:n 
Kulgrav, på ett par hamlade askar intill gården tillsammans med G. flotowii. 
 
Rångedala s:n 
Smedsgården, på en hamlad ask intill körvägen. 
 
Äspered s:n 
Väster om Sundholmen intill Tolken, vid avtagsvägen till barnkolonin rikligt på 
hamlad ask. 
Dalshestre, rikligt på hamlade askar. 

 
Toarps s:n 
Häljared, rikligt på hamlad ask och alm. 
Långhult, på ett par grova hamlade askar tillsammans med Peltigera collina. 
Skattegården, på en hamlad ask i en beteshage. 
Norr Draered, på en ask intill trädgårdarna. 
Råslätt, hamlad ask intill gården. 
Skår, hamlad ask intill gården. 
Nygården, hamlad ask intill gården. 
 



Trängshult, hamlad ask och alm intill gården 
Bokhult, rikligt på hamlad ask och lönn. 
 
Dannike s:n 
Norr Åsengård, (Svante Hultengren). 
S samhället, på hamlad ask i lundmiljö. 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, rikligt på hamlad ask. 
 
Ljusthult s:n 
Prästgård, på en grov hamlad ask. 
Domänreservatet, på en mycket grov ek. 
Påholmen, på en mycket grov hamlad ask. 
 
Kinnarumma s:n 
Sjöbo, på en ask intill samhället. 
 
Borås s:n 
L. Bosnäs, på hamlade askar intill gården. 
 
Seglora s:n 
Upptröst, på hamlade askar intill gården. 
Ö. Hunghult, på hamlade askar intill gården. 
Backa, på hamlade askar intill gården. 
Eskilsred, på hamlade aska, intill gården. 
 
Leptogium lichenoides 
 
Seglora s:n 
Eskilsred, på grov hamlad ask. 
 
Toarps s:n 
Skattegården, på grov hamlad ask. 
Häljared, på grov ask. 
 
Lobaria amplisslima 
 
Ljusthult s:n 
Lönnåsen, på lönn intill gården. 
Ljusthult prästgård (Svante Hultengren). 
 
Lobaria pulmonaria 
 
Bollebygd s:n 
Jordås, sparsamt på en hamlad ask och en asp intill en stenmur i en fuktig 
al-björk-sumpskog. 
Rörsjö, sparsamt på en hamlad ask intill gården. 
Hultet, (Svante Hultengren). 



 
Töllsjö s:n 
Kaggården, på ca 10 hamlade askar norr om gården tillsammans med t.ex 
Nephroma parile. 
Bosgården, på en hamlad ask i trädgården, sparsamt. 
Henå, på hamlade askar och lönnar intill ån tillsammans med Gyalecta ulmi, G. flotowii, 
Frullania tamarisci och Zygodon baumgartneri. 
Holmared, Lars Arvidsson (herb), Svante Hultengren. 
Lindebräckan, på en lind intill trädgården. 
 
Bredared s:n 
Kulsjöholm, på ca 5 askar, rikligt. Tillsammans med Parmeliella triptophylla. 
Bredared kyrkogård, sparsamt på en ask. 
Röl, på ask, lönn och ek intill gården (ca 10 träd). 
Risabo, på ask och alm intill bäcken nedanför gården (ca 5 träd). 
 
Vänga s:n 
Mellan Assmundared och Stensered, vid en ödegård. Rikligt på 6 aspar, sparsamt på två lönnar 
tillsammans med Pannaria mediterranea, Usnea filipendula och Peltigera collina. 
 
Tämta s:n 
Ö. Boda, i domänreservatet på ca 20 ekar (i dålig kondition). 
 
Giagri s:n 
Hjortsered, på en ek intill häcken (sparsamt och i dålig kondition). 
 
Äspered s:n 
Björkeliden, sparsamt på 5 bokar. 
Avtagsvägen till barnkolonin, rikligt på en hamlad ask - med apothecier. Tillsammans med 
Gyalecta ulmi. 
Sjöhagen, på en ask och ca lönn intill trädgården. Tillsammans med Parmeliella triptophylla.  
Söder Tångagärde, sparsamt på en askbas. 
 
Toarps s:n 
Häljared, rikligt på askar (ca 30 träd) även på ek, alm och sälg. Tillsammans med Gyalecta 
ulmi och G. flotowii. 
Trängshult, sparsamt på ett par hamlade askar intill gården. 
 
Rångedala s:n 
Algutstorp, på grov hamlad ask. 
 
Dannike s:n 
Säggryd, på grov lönn. 
 
Töllsjö s:n 
Kaggården, på grov hamlad ask. 
 
Ljusthult s:n 
Halla, på en grov ask. 



Leptogium saturninum 
 
Bollebygds s:n 
Rörsjö, på hamlad ask. 
 
Dannike s:n 
Rölle, på flera askar. 
 
Rångedala s:n 
Algutstorp, på grov hamlad ask 
 
Gingri s:n 
Kröklings hage, rikligt på grova askar. 
Bondarp, på lönnar i en allé. 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, rikligt på en asp fertil. 
 
Kinnarumma s:n 
Kinnarumma, kyrka på lönn. 
 
Leptogium teretiusculum 
 
Vänga s:n 
Assmundared, rikligt på skuggiga lönnstammar. 
 
Rångedala s:n 
Algutstorp, rikligt på grov hamlad ask. 
 
Toarps s:n 
Långhult, på grov hamlad ask. 
 
Gustaf Adolf s:n 
Hagadalen, sparsamt på en lönn intill gården. 
Älmås, (enl Löfgren & Moberg 1984). 
 
Kinnarumma s:n 
Kinnarumma kyrka, på lönn. 
 
Snaremossen, Svante Hultengren. 
Tubbared, rikligt på lönn, asp och ek, med apothecier, tillsammans med Parmeliella 
triptophylla. 
Bokhult, rikligt på ask, lönn och ek. Tillsammans med Parmeliella triptophylla och Collema 
cfr furfuracea. 
 
Dannike s:n 
Norr Åsengård, Svante Hultengren. 
 
 



Gustaf Adolfs s:n 
Hagadalen, sparsamt på en lönn intill gården. 
Älmås, rikligt på ask och lind och på en lönn. 
 
Ljusthult s:n 
Lönnåsen, på en lönn. Tillsammans med L. amplissima. 
Särla, sparsamt på ett par bokar (Thorbjörn Schafferer). 
Fjästered, på ask och ek (ca 5 träd). 
Hallered, på en bok. 
Fjästered, vid avtagsvägen mot Ljusthult på lönnar. 
Dräspbult, på alléträd invid vägen. 
Örneberg, på alléträd invid vägen. 
Berg i ostsluttningen ned mot Lysjön sparsamt på ett par ekar och askar 
i källpåverkad och skuggig skog. 
Ljusthult prästgård, tillsammans med L. amplissima och på ca 10 ekar invid bilvägen mot 
kyrkan och sparsamt på ask och alm. 
Domänreservat, söder Backa, på ek och asp (ca 5 träd). 
Väster Udden, på en rönn i en blockrik sluttning. 
 
Kinnarumma s:n 
Skällesnäs, på 4 askar tillsammans L. scrobiculata. 
 
Borås s:n 
L. Bosnäs, på en hamlad ask intill gården tillsammans med Gyalecta ulmi och Catinaria 
grossa. 
St. Bosnäs, ek ca 10 träd. 
 
Seglora s:n 
500 m N Yttre Näs, på en ek Tillsammans med Parmeliella triptophylla. 
Yttre Näs. På hamlad ask och lind intill gården ca 10 träd. 
Gatekullen, på två askar och en lind. 
Älmhult, på ekar ca 20 träd. 
Naturreservat N Tranhult, på en ek. 
Eskilsred, rikligt på ekar ca 20 träd. 
 
Lobaria scrobiculata 
 
Rångedala s:n 
500 m väster kyrkan, på två ekar i östsluttningen. 
 
Kinnarumma s:n 
Skällesnäs, på askar. 
Rogsås, på aspar. 
 
Pachyphiale fagicola 
 
Rångedala s:n 
Algutstorp, på hamlad ask. 
 



Pannaria conoplea 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, (enl Löfgren  Moberg 1984). 
 
Pannaria mediterranea 
 
Vånga s:n 
Norr Assmundared, på asp. 
 
Kinnarumma s:n 
Skällesnäs, den norra gården på lönn. 
 
Parmelia tiliacea 
 
Seglora s:n 
Vid Yttre Näs, intill sjön Uppsalen på askar. 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, på grov ask. 
 
Rångedala s:n 
Rångedala kyrka, på ask. 
Holmen, rikligt på askar intill vägen. 
 
Parmeliella plumbea 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, (enl Löfgren & Moberg 1984). 
 
Parmeliella plumbea 
 
Töllsjö s:n 
Kaggården, på ask 
 
Kinnarumma s:n 
Skällesnäs, på två askar vid ödegården tillsammans med L. pulmonaria. 
Pärlebo, på sälg vid vägen 1987 (Tomas Hallingbäck i brev). 
 
Lobaria virens 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, (enligt Löfgren & Moberg 1984). 
 
Lopadium disciforme 
 
Ljusthult s:n 
Berg, på ek. 
 



Rångedala s:n 
Väster Rångedala kyrka, rikligt på ekar. 
 
Gingri s:n 
Hjortsered, rikligt på ekar. 
 
Seglora s:n 
Almhult, rikligt på ekar. 
 
Nephroma laevigatum 
 
Vänga s:n 
Assmundared, på asp 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, (enl. Löfgren & Moberg 1984). 
 
Nephroma parile 
 
Töllsjö s:n 
Högåsen, rikligt på asp och sälg. 
Kaggården, på ask. 
 
Vänga s:n 
Assmundared, på aspar. 
 
Bredared s:n 
Kulsjöholm, på grov ask. 
 
Toarps s:n 
Bokhult. 
 
Gingri s:n 
Hjortsered, på ask. 
 
Rångedala s:n 
Väster Rångedala kyrka, på ek. 
Algutstorp, på grov hamlad ask. 
 
Toarps s:n 
Trängshult, på grov hamlad ask. 
Tubbared, på lönn. 
Långhult, på en grov hamlad ask. 
 
Seglora s:n 
Yttre Näs, vid sjön Uppsalen på ask. 
 
Kinnarumma, s:n 
Skällesnäs, på askar. 



 
Pertusaria flavida 
 
Fristad s:n 
Kulla, på ek. 
 
Kinnarumma s:n 
Skällesnäs, på ask (Tomas Hallingbäck i brev). 
 
Seglora s:n 
Eskilsred, på ek. 
Bua, på ek. 
 
Phaeophyscia endophoenica 
 
Ljusthult s:n 
Slättäng, på hamlad ask 1987 (Towas Hallingbäck i brev). 
 
Sphinctrina turbinata 
 
Seglora s:n 
Eskilsred, på ek med P. pertusa. 
 
Toarps s:n 
Trängshult, på ek med P. pertusa. 
 
Usnea florida 
 
Borgstena s:n 
Klevaberget N Kleveryd. Sparsamt på ekar i östsluttningen. 
 
Fristad s:n 
Lida, på ask. 
 
Bredared s:n 
Kulsjöholm, på grova askar. 
 
Gingri s:n 
Hjortsered, vid basen av en hamlad ask. 
 
Dannike s:n 
Rölle, rikligt på askar. 
Säggryd, på ask. 

 
Rångedala s:n 
Algutstorp, på lönn. 
Falskogs källa, på askar intill en bäck. 
Gravryd mellersta, vid basen av hamlad ask intill gården. 
Söder Dalsjöfors, rikligt på aspar. 



 
Äspered s:n 
Sjöhagen, på ask intill gården. 
 
Toarps s:n 
Hjortryd, rikligt på aspar, fertil. 
Tubbared, rikligt på asp och lönn fertil. 
Häljared, på ask. 
Trängshult, på grov hamlad ask. 
 
Ljusthult s:n 
N Hallared, vid avtagsvägen rikligt på en grov lönn. 
 
Gustaf Adolf s:n 
Älmås, (enl. Löfgren & Moberg 1984). 
 
Seglora s:n 
Vid Yttre Näs, intill sjön Uppsalen på en ek. 
 
Peltigera collina 
 
Bollebygds s:n 
Rörsjö, på hamlad ask. 
 
Töllsjö s:n 
Lövebräckan, på en grov ask. 
Henå, på hamlad ask. 
Bosgården, på hamlad ask. 
Kaggården, på hamlad ask. 
 
Vänga s:n 
Assmundared, på asp. 
 
Ljusthult s:n 
Halla, på askbas tillsammans med Leptogium lichenoides. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LÖVSKOGAR I BORÅS KOMMUN – 
OBJEKTBESKRIVNINGAR 
 
 
Förklaring till tabellhuvud med skogliga 
uppgifter - se exemplet här bredvid. 
 Areal (ha) 8,6 

Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 4-0-3-2 
Virkesförråd 220 
Ålder G 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G, F (om 10-20 år) 

Areal: Anges i ha. 
 
Ädellövskog: Avser andelen ädellövskog 
i beståndet. Anges i procent. 
 
Trädslagsfördelning: Antalet tiondelar av 
grundytan i ordning ek-bok-övrigt ädellöv- 
triviallöv. 
 
Virkesförråd: Anges i kbm/ha. 
 
Ålder: Anges i kategorierna; U = 0-40 år, M = 41-80 år, G = 81-. 
 
Bonitet: Anges i kategorierna; S = svag, M = medelgod, G = god. 
 
Virkeskvalitet: Anges i kategorierna; D = dålig, N = normal, MG = mycket god. 
 
Åtgärdsförslag: Anges enligt följande; R = röjning, G = gallring, F = föryngringshuggning, 
- =  ingen åtgärd. Åtgärdsförslagen är gjorda från rent skoglig synpunkt. 
 
 
6272-1 Bönås 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. 
 
En medelgrov ekskog med stort inslag av grov 
gran och litet inslag av björk. Beståndet är täm- 
ligen glest och sluttar ned mot St. Hålsjön. 
 
Enstaka björklågor ingår.  
   
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp.  
   

Areal (ha) 12,3 
Ädellövskog (%) 50 
Trädslagsfördelning 5-0-0-1 
Virkesförråd 120 
Ålder G 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G Fauna och flora  

Nötkråka observerades vid besöket (A & E). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 



 
6272-4 Eskilsred - Dyviken 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 6,6 
Ädellövskog (%) 20 
Trädslagsfördelning 2-0-0-5
Virkesförråd 190 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G 

Blandskog med ädellövinslag. 
 
En gallrad mestadels klen alskog 
Med stort inslag av gran. 
 
Inslag av ek. 
 
Buskskikt med brakved och viden. 
Fältskikt av både friska och fuktiga ört- och ristyper. 
 
Fauna och flora 
I alskogen dominerar ställvis fuktälskande massor som Thuidium tamariscinum och intill 
bäckar påträffades Bryum pseudotriquetrum. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6272-5 Eskilsred 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 10,6 
Ädellövskog (%) 80 
Trädslagsfördelning 6-0-2-2
Virkesförråd 130 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Ekhage, Ängsekskog, Hedekskog ÄL. 
 
Ett variationsrikt och komplext område som till stora 
delar betas. I sluttningarna ned till Stora Hålsjön finner 
man en medelgrov ekskog med inslag av grova träd 
mellan åker- och ängsmarkmarken. Ett par mindre 
bäckar ingår i området. 
 
Inslag av björk och al och litet inslag av gran, 
lind och asp. 
 
En mycket grov ek står intill gården vars krona till stora delar blåste ned under 
69-stormen. Invid gården finns även en liten lövängsrest med grov hamlad ask och några 
lönnar. 
 
Fältskikt av frisk ristyp med inslag av frisk örttyp i svackor och dråg. 
 
Fauna och flora 
Vid besöket noterades gröngöling, blåsippa och skogsbingel. På de äldre träden finns en rik 
och skyddsvärd kryptogamflora. Lunglaven är frekvent och växer mestadels på ek och lind 
men även på några askar. På de äldre ekarna noterades även Arthonia vinosa, Pertusaria-
flavida, Sphaerophorus globosus, Calicium adspersum (en av två lokaler i Borås kommun), 
C. viride, C. salicinum och Pertusaria pertusa härbärgerar parasiten Sphinctrina turbinata, 
(en av två lokaler i Borås kommun) samt mossan Antitrichia curtipendula. 



På de hamlade grova askarna påträffades lavarna Gyalecta ulmi, Leptogium lichenoides, 
Collema cfr furfuraceum, Candelariella xanthostigma och Peltigera praetextata och mossorna 
Zygodon baumgartneri, Orthortrichum lyelli, Neckera complanata, Porella platyphylla, 
Homalothecium sericeum och Leucodon sciuroides. 
 
På gamla ekstubbar växer levermossan Nowellia curvifolia. 
 
Bedömning 
Ett vackert lövskogsbestånd intill St. Hålsjön som hyser betydande fauna och floravärden. 
Klass 1. 
 
 
6272-6 Rullebäck 
 
Skogstyp 
Ängsekskog ÄL. 

Areal (ha) 1,3 
Ädellövskog (%) 50 
Trädslagsfördelning 5-0-0-3
Virkesförråd 110 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

 
Grovstammig ek dominerar med stort inslag av björk 
och gran. Inslag av al och litet inslag av tall och lind. 
Enstaka torrakor och lågor ingår. En bäck rinner genom 
den östra delen. 
 
Buskskiktet är glest med hassel och hägg. 
Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6272-7 Bua - Jonsnäset 
 
Skogstyp 
Ekhage ÄL. 
 

Areal (ha) 3,5 
Ädellövskog 100 
Trädslagsfördelning 8-0-2-0
Virkesförråd 170 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

En öppen hästbetad ekhage som i bergbranten och 
de mer höglänta partierna blir skogbevuxen med 
klen till medelgrov ek. 
 
Inslag av lind, tall och björk. 
 
Hålträd förekommer sparsamt. 
Fältskikt av frisk örttyp och ört-ristyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för vätteros, blåsippa och skogsbingel. 
 
I håträden häckar bl.a stare. 
 
 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6272-8 Bua, östra 
 
Skogstyp 
Hedekskog, ekhage, ÄL. Areal (ha) 3,2 

Ädellövskog (%) 80 
Trädslagsfördelning 8-0-0-2
Virkesförråd 130 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G 

 
Flera små ekdungar omgivna av åker- och skogsmark. 
 
Fauna och flora 
På en mycket grov ek intill växer Calicium adspersum
(en av två lokaler i Borås kommun), Pertusaria flavida
och Chaenotheca trichialis. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6272-9 Bua 
 
Skogstyp 
Hagmark med blandade lövträd ÄL. 
 Areal (ha) 0,6 

Ädellövskog (%) 80 
Trädslagsfördelning 2-0-6-2 
Virkesförråd 200 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

Området utgörs av ett stenigt och skogklätt 
parti med en liten brant i en öppen hage. 
 
Medelgrov ek och lind dominerar med inslag av 
alm och litet inslag av ask. Inslag finns även av 
asp och björk. Enstaka torrträd av ek och trivialöv. 
 
Fältskiktet är av frisk och torr örttyp. 
 
Fauna och flora 
Gröngöling noterades vid besöket. Vätteros, blåsippa och skogsbingel påträffades sparsamt 
nedanför branten. På en ektorraka växte knappnålslaven Calicium salicinum tillsammans med 
Ochrolechia turneri. 
 
Bedömning 
En skogsdunge som har stor betydelse både för landskapsbilden och fauna och flora. 
Klass 2. 
 
 



6272-10 Lundsberg, nedergården 
 
Skogstyp
Hedekskog ÄL. Areal (ha) 0,6 

Ädellövskog 80 
Trädslagsfördelning 8-0-0-1 
Virkesförråd 120 
Ålder G 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

 
En betad kulle där grov ek dominerar med inslag 
av medelgrov tall och björk. Beståndet är glest och 
något luckigt. Enstaka lågor ingår. 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6272-11 Lundsberg 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,2 

Ädellövskog (%) 50 
Trädslagsfördelning 1-0-4-1
Virkesförråd - 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Hedekskog ÄL. 
 
Området har avverkats och kvar står nu några medel- 
grova ekar intill åkerkanten. 
 
Intill bergsfoten längre mot öster står en smal bård av 
lind, ek och alm. Här finns många hålträd, torrakor och 
grova lövträdlågor. 
 
Buskskiktet består här av hassel och skogstry. Fältskikt av frisk till torr örttyp. 
 
Fauna och flora 
Enligt NÄ förekommer blåsippa, trolldruva och trollsmultron. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6273-1 Transhult-reservatet 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag ÄL. 

Areal (ha) 1,3 
Ädellövskog 100 
Trädslagsfördelning 2-0-8-0
Virkesförråd 70 
Ålder M 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

 
En rasbrant ned mot Ätran som till största delen är natur- 
reservat. Området har tidigare haft lövängskaraktär och 
och hamlade lindar och almar står fortfarande kvar inne i 
skogen. 
 
Eken samdominerar med triviallöv av asp och al. Inslag 
av lind, alm, gran och björk. Träden är klena till medel- 
grova. 



 
Buskskikt av hassel. Fältskikt av torr till frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
Spillkråkan konstaterades häcka i ett boträd i branten. Vid besöket noterades blåsippa och 
skogsbingel. 
Lunglaven förekommer sparsamt på några ekar. På en hamlad alm noterades Neckera com-
planata. På bergväggarna förekommer sparsamt de båda sällsynta mossorna Pterogonium 
gracile och Neckera pumila på sina enda lokalen Borås kommun. Fynden gjordes av Tomas 
Hallingbäck den 7/3 1987. 
 
Bedömning 
Området har en rik flora och fauna och börjar få naturskogskaraktär. Klass 2. 
 
 
6274-1 Rogsås, västra 
 

Areal (ha) 0,7 
Ädellövskog 0 
Trädslagsdfördelning 0-0-0-10 
Virkesförråd 110 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag F (om 1 år)

Skogstyp 
Blandskog av trivialtyp. 
 
En gles och något luckig medelgrov aspskog med 
inslag av björk och tall. 
 
Buskskikt av enbuskar. Fältskikt av kruståteltyp 
och frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6274-2 Rogsås, östra 
 

Areal (ha) 0,8 
Ädellövskog 80 
Trädslagsfördelning 8-0-0-2 
Virkesförråd 40 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Skogstyp 
Ekhage. 
 
Klen till medelgrov ek med litet inslag av björk och asp. 
 
Buskskikt glest med en. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



6274-3 Heden 
 
Skogstyp 
Ekhage, hagmark med blandade lövträd. 
ÄL delar. 

Areal (ha) 0,6 
Ädellövskog (%) 90 
Trädslagsfördelning 9-0-0-1 
Virkesförråd 90 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

 
En östvänd sluttning med en del berg i dagen. Medel- 
grov ek dominerar norr. Mot söder ökar inslaget av 
framförallt asp (stort inslag) men det finns även litet 
inslag av björk och trädformig rönn. 
 
Buskskikt av brakved, en och enstaka hassel. 
Fältskikt av frisk örttyp och frisk ristyp. 
 
Fauna och flora 
På bergsidorna finns mossjok av Frullania tamarisci, Lejeunea cavifolia och Diplophyllum 
albicans. Blandat med dessa mossor finner man också lavar som Micarea lignaria (mycket 
rikligt) och Peltigera canina, P. praetextata och P. polydactyla. På en asp påträffades 
Nephroma parile. 
 
Bedömning 
En vacker beteshage med vissa botaniska värden 
Klass 2. 
 
6275-1 Källenäs 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 6,9 
Ädellövskog 80 
Trädslagsfördelning 7-0-1-2
Virkesförråd 150 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

Hedekskog ÄL. 
 
En liten bäcksänka med medelgrov ek med litet inslag 
av björk och grov lind. Några ungplantor av skogslönn 
påträffades också. 
 
I buskskiktet påträffas arter som hassel, brakved, rönn 
och hägg. Fältskikt av frisk ristyp, kruståteltyp och frisk 
örttyp. 
 
Bedömning 
Klass3. 
 
6275-2 Skällesnäs 
 

Areal (ha) 6,7 
Ädellövskog (%) 20 
Trädslagsfördelning 2-0-0-7 
Virkesförråd 10 
Ålder U 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. Ekhage ÄL delar. 
 
Norr om gården Skällesnäs ned mot Frisjön står glest 
ställda medelgrova ekar. Mot öster blir eken klenare 
och får stort inslag av björk och inslag av al och asp. 
Denna del av beståndet är nyligen gallrat. I väster finns 

 



en liten fuktsänka som domineras av klibbal. Här finns 
det ett litet inslag av klen lönn. 
 
Intill gården står ett tiotal planterade askar. 
 
Buskskikt av brakved och viden. Fältskikt av frisk till fuktig ristyp. 
 
Fauna och flora 
På de grova askarna intill gården växer rikligt med  Lobaria scrobiculata och Lobaria 
pulmonaria. Beståndet av skrovellav är det största i södra Sverige och torde uppgå till över 
200 individer. På askarna finns även Collema nigrescens, Pertusaria flavida, P. albescens, 
Parmelia acetabulum, Nephroma parile, Peltigera collina, Bacidia beckhausii, Bryostigma 
leucodontis och mossarna Zygodon baumgartneri, Frullania dilatata och Orthotrichum lyelli. 
 
Vid torpet öster om Skällesnäs finns Lobaria pulmonaria , Bacidia rubella, Collema 
furfuraceum och Pannaria mediterranea på en lönn. 
 
Bedömning 
Lövskogsbestånden intill sjön har ett stort landskapsvärde. Lokal för en känslig epifytflora. 
Klass 2. 
 
 
6275-3 Skällesnäs, östra 
 

Areal (ha) 1,5 
Ädellövskog (%) 10 
Trädslagsfördelning 1-0-0-8
Virkesförråd 120 
Ålder M 
Bonitet - 
Virkeskvalitet - 
Åtgärdsförslag - 

Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag, björkskog. 
 
Klen till medelgrov björk med inslag av grov ek, 
asp och gran. 
 
En liten bäck och några bergväggar ingår i  objektet. 
Beståndet är röjt. Enstaka lågor och torrakor finns. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6275-4 Skogaviken 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. 

Areal (ha) 4,3 
Ädellövskog 40 
Trädslagsfördelning 4-0-0-4 
Virkesförråd 120 
Ålder M 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

 
Medelgrov ek och björk dominerar med inslag av 
gran, tall, asp och klibbal. Beståndet är delvis av- 
verkat, gallrat och betat. Jordtäcket är tunt och 
berget går i dagen på flera platser. 
 
Små fläckar med källpåverkad mark ingår. 
 

 



Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6276-la Mellansjöbo, västra 

Areal (ha) 1,8 
Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 6-0-1-2 
Virkesförråd 110 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

 
Skogstyp 
Ängsekskog ÄL. 
 
Medelgrov ek med stort inslag av björk och inslag 
av gran, lind och lönn. Litet inslag av alm och ask. 
Området är starkt kuperat med branta bergväggar. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved. 
Fältskikt av torr till frisk ristyp. 
 
Fauna och flora 
På en grov alm fanns laven Catillaria globulosa. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6276-1b Mellansjöbo, östra Areal (ha) 1,7 

Ädellövskog (%) 100 
Trädslagsfördelning 10-0-0-0
Virkesförråd 25 
Ålder M 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

 
Skogstyp 
Ekhage ÄL. 
 
En betad slänt med medelgrova ekar. 
 
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6276-2 Sjöbo 
 
Skogstyp 
Hedekskog. Ängsekskog. ÄL. 

Areal (ha) 10,5 + 1,5 
Ädellövskog (%) 80 
Trädslagsfördelning 7-0-1-1 
Virkesförråd 170 
Ålder M, G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet MG 
Åtgärdsförslag F (om 5 år) 

 
Medelgrov ek med inslag av gran och litet 
inslag av ask, lind, asp och björk. Området 
innesluter en del ängsmarker och betade 
skogspartier ingår delvis. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved 

 



och nypon. 
Fältskikt av frisk ristyp, kruståteltyp och 
frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
På en ask påträffades Gyalecta ulmi. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6276-3 Enekulla 
 
Skogstyp 
Blandskog av trivialtyp, sumpalskog. 
 

Areal (ha) 4,2 
Ädellövskog (%) 0 
Trädslagsfördelning 0-0-0-8
Virkesförråd 70 
Ålder U 
Bonitet M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G 

En bäckravin norr om Frisjön. Beståndet är klent. 
En kraftledning skär genom området. Björk och 
klibbal dominerar med inslag av tall, gran och asp. 
Närmast bäcken dominerar klibbalen helt. 
 
Buskskikt av hägg och viden. 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6276-4 Halla - Arnäsholm 
 
Skogstyp 
Ängsekskog, blandskog med ädellövinslag, 
alskog, ekhage, (ÄL delar). 

Areal (ha) 25,0 
Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 7-0-0-3 
Virkesförråd 180 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G, F (om 1 år)

 
Det största partierna domineras av medelgrov ek 
med inslag av ask, lind, björk, asp och al. På fuk- 
tigare mark ökar inslagen av al och björk som kan 
dominera i små områden. Bestånden betas i vissa 
delar. Detta bestånd är uppsplittrat av fritidsbe- 
byggelse och en del öppen ängs- och tomtmark 
ingår också. I den södra delen finns en badstrand. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved. 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
På äldre hamlade askar påträffades Gyalecta ulmi, G. flotowii, fertil, Peltigera collina och 
Leptogium lichenoides. 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6282-1 Grimmered 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 3,3 
Ädellövskog (%) 30 
Trädslagsfördelning 2-0-1-7
Virkesförråd 150 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

Hedekskog, blandskog av triviallöv. ÄL delar. 
 
Beståndet är gallrat och innesluter en del åker- och 
ängsmarker. 
 
Buskskitet är glest med hassel och rönn. 
Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp. (Oxalis-typen). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6282-2 Skrimhult 

 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,3 
Ädellövskog (%) 60 
Trädslagsfördelning 6-0-0-2 
Virkesförråd 100 
Ålder G 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag F (om 10 år)

Hedekskog ÄL. 
 
Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag 
av gran och inslag av björk och asp. Beståndet är 
något luckigt och betas delvis. Enstaka lågor och 
ett par mindre bergväggar ingår. 
 
Buskskikt av hassel. Fältskikt av kruståteltyp. 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6283-la  Ingesjö 
 

Areal (ha) 1,4 
Ädellövskog (%) 90 
Trädslagsfördelning 9-0-0-1 
Virkesförråd - 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Skogstyp 
Ekhage ÄL. 
 
Medelgrov till grov ek med litet inslag av björk. 
 
Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 

 



6283-1b Ingeshult 
 
Skogstyp 
Ängsekskog ÄL. 
 
Medelgrov till grov ek dominerar även här i en gles hagmarksliknande skog men området 
betas ej mera. Många rösen med lind. Litet inslag av björk och asp. 
 
Buskskikt glest med hassel och sälg. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för brudborste (A & E). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6283-2 Koerhult 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,3 
Ädellövskog (%) 90 
Trädslagsfördelning 9-0-0-1 
Virkesförråd - 
Ålder G 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Hedekskog ÄL. 
 
Vid Koerhult finns små fläckar med hedekskog mellan 
åkermarken och den barrskogsdominerade skogen. Eken 
är medelgrov och har ett litet inslag av björk, asp och gran. 
 
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6283-3 Flyxhult 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,8 

Ädellövskog (%) 60 
Trädslagsfördelning 6-0-0-2 
Virkesförråd 90 
Ålder G 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag F (om 10år) 

Hedekskog, ängsekskog ÄL. 
 
Medelgrov ek dominerat med stort inslag av gran och 
inslag av björk och asp. I backen söder om husen står 
flera askar. Litet inslag av klen lönn. Enstaka lågor, bo- 
träd och inslag av klen bergväggar ingår. Beståndet är 
något luckigt och delvis betat. 
 
Buskskikt av hasselhagtorn, druvfläder och hägg. 
Fältskikt  av kruståteltyp och frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för hasselmus (Thorbjörn Schafferer). 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6283-4 Backa 
 
Skogstyp 
Hedekskog, Alm-askskog. ÄL. Areal (ha) 5,2 

Ädellövskog (%) 100 
Trädslagsfördelning 8-0-2-0 
Virkesförråd 120 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

 
Öster om gården finner man igenväxta ekhagar med klena 
till medelgrova träd med stort inslag av asp samt inslag av 
björk och gran. Strax söder om gården finns ett stenigt och 
fuktigt parti som domineras av ask, alm och lind. Intill 
gården finner man flera grova hamlade askar. 
 
Fältskikt av frisk ört- och ristyp. 
 
Fauna och flora 
På de hamlade askarna intill gården växer Gyalecta ulmi och Neckera compIanata. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6283-5 Årbo 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. 
 
En sydvänd, mycket storblockig, brant ned mot vägen 
intill Viskan. Medelgrov björk dominerar men inslaget 
av gran och ek är stort. Det finns även inslag av lind och 
asp och litet inslag av alm.  Enstaka lågor av gran och asp 
ingår. Beståndet är gallrat och delvis avverkat. 
 
Buskskiktet är glest med hassel. Fältskiktet är dåligt utvecklat av frisk örttyp. 

Areal (ha) 1,2 
Ädellövskog (%) 30 
Trädslagsfördelning 3-0-0-5
Virkesförråd 140 
Ålder M 
Bonitet G 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G 

 
Fauna och flora 
Lokal för skogsbingel (A & E). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



6284-1 Almhult 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. Areal (ha) 0,4 

Ädellövskog (%) 100 
Trädslagsfördelning 9-0-1-0
Virkesförråd 150 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

 
En sydvänd brant med bergväggar och block. I träd- 
skiktet dominerar medelgrov ek med stort inslag av 
gran. Inslag av björk. Litet inslag av asp. 
 
Buskskikt av brakved och en. Fältskikt av frisk ristyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för blåsippa. 
 
På ekarna växer rikligt med lunglav (Lobaria pulmonaria) och Lopadium disciforme. 
 
Bedömning 
Ett litet parti med ädellövskog i en trakt som totalt domineras av barrskogar. 
Rik epifytlokal. 
Klass 2. 
 
 
6284-2 Viskarhult 

Areal (ha) 3,1 
Ädellövskog (%) 30 
Trädslagsfördelning 2-0-1-5
Virkesförråd 100 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G 

 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. 
 
En klen till medelgrov skog ned mot en liten sänka 
och en bäck. Björken dominerar med stort inslag av 
gran och ek. Inslag av asp och litet inslag av ask, lönn, 
al och tall. Enstaka yngre lågor och torrakor förekommer. 
Området utnyttjas som närströvområde. 
 
Buskskiktet är lätt med hassel och hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6284 –3 Svaneholm 
 
Skogstyp Areal (ha) 4,6 

Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 3-0-4-3
Virkesförråd 150 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

Hedekskog, blandskog med ädellövinslag (ÄL delar). 
 
En mycket storblockig västbrant intill samhället. Medel- 
grov ek dominerar men här finns även inslag av gran, lönn, 
lind, tall och alm. Delområde (b) domineras av triviallöv. 
 
Buskskiktet är glest med hassel. 

 



Fältskikt av torr och frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för skogsbingel, ormbär, blåsippa, vårärt och vippärt. Enligt Thorbjörn Schafferer finns 
även stjärtmes. Enligt LFF finns även kransrams och skogstry. 
 
På blocken fanns Neckera complanata och Scapania compacta. 
 
En äldre insamling av Metzgeria conjugata av Sandberg från 21/7 1921 finns i herbarierna vid 
Lund och Uppsala. 
 
Bedömning 
Rik flora. Ovanlig skogstyp. 
Klass 2. 
 
 
6284-4  Nya Sverige 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,0 
Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 6-0-1-3 
Virkesförråd 50 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag F 

Hedekskog, ängsekskog ÄL. 
 
En blockig brant ned mot vägen och Viskan. Beståndet 
är glest och luckigt, gallrat och delvis stört genom träd- 
gårdsutkast. 
 
Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av 
björk. Inslag av klen till medelgrov lind. Enstaka yngre 
lågor av björk förekommer. 
 
Buskskikt är dåligt utvecklat på grund av att ungekar står relativt tätt i detta skikt. Enstaka 
rönnar förekommer också. 
 
Fältskiktet är mycket varierande med frisk ristyp och kruståteltyp i mer höglänta partier och 
frisk till fuktig örttyp i de lägre delarna. 
 
Fauna och flora 
Lokal för skogsbingel och blåsippa (A & E). 
 
Enligt LFF finns även kransrams och skogstry. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 Areal (ha) 4,2 

Ädellövskog (%) 0 
Trädslagsfördelning 0-0-0-8 
Virkesförråd 90 
Ålder U 
Bonitet G 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G 

6286-1 Årebo 
 
Skogstyp 
Björkskog. 
 

 



En sluttning ned mot en bäck med dominans av klen 
björk. Stort inslag av gran och inslag av al. Litet inslag 
av ask och lind. Området betas. 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286-2 Gethult 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,2 

Ädellövskog (%) 40 
Trädslagsfördelning 4-0-0-3
Virkesförråd 160 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Blandskog med ädellövinslag. 
 
En liten kulle där medelgrov ek dominerar med mycket 
stort (30%) inslag av gran och stort inslag av björk. Inslag 
av asp och litet inslag av lönn och al. 
 
Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286-3 Äskhult 
 
Skogstyp 
Björkhage, ekhage. 
 

Areal (ha) 6,0 
Ädellövskog (%) 40 
Trädslagsfördelning 3-0-1-6
Virkesförråda 50 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

Medelgrov björk dominerar.Ett litet parti domineras av 
ek. Inslag av ask och litet inslag av lönn, asp och al. Ett 
mindre vattendrag ingår i området. 
 
Buskskiktet är glest med hassel och rönn. 
Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6286-4 Håhult, norra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,3 
Ädellövskog (%) 20 
Trädslagsfördelning 1-0-1-7
Virkesförråd 80 
Ålder M 
Bonitet G 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Blandskog med ädellövinslag. 
 
Brynvegetation mot granskog. Klen björk och al domi- 
nerar med inslag av asp och ek samt litet inslag av ask, 
fågelbär och lind. 
 

 



Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286-5 Håbult, södra 
 

Areal (ha) 1,3 
Ädellövskog (%) 50 
Trädslagsfördelning 5-0-0-5 
Virkesförråd 170 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

Skogstyp 
Ekhage. ÄL. 
 
En ekhage som betas av häst. Medelgrov ek samdomi- 
nerar med björk. 
 
I buskskiktet ingår hasselbuskar. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286-6 Drösshult 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 4,5 
Ädellövskog (%) 60 
Trädslagsfördelning 6-0-0-0 
Virkesförråd 270-300
Ålder M 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

Hedekskog. ÄL. 
 
Klen till medelgrov ek med stort (40%) inslag av 
medelgrov till grov gran. Enstaka boträd förekommer 
och området betas. 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp (dåligt ut- 
vecklat). 
 
Fauna och flora 
På ekar och lönnar intill vägen växer lunglav (Lobaria pulmonaria). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286 –7 Svalhult 
 
Skogstyp Areal (ha) 3,0 

Ädellövskog (%) 50 
Trädslagsfördelning 5-0-0-5
Virkesförråd 130 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet - 
Åtgärdsförslag - 

Ekhage, björkhage ÄL delar. 
 
Beståndet är gallrat och delvis avverkat. Betas för 
närvarande. Eken och björken dominerar växelvis. 
Enstaka asklågor ingår. 
 
Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286-8 Hökhult 

Areal (ha) 4,5 
Ädellövskog (%) 0 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Virkesförråd 140 
Ålder U 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

 
Skogstyp 
Björkskog. 
 
Ung och klen björkskog. 
 
I buskskiktet ingår glest med rönn och gran. 
Fältskikt av fuktig örttyp 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286-9 Boden 
 

Areal (ha) 1,2 
Ädellövskog (%) 0 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Virkesförråd 70 
Ålder U 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

Skogstyp 
Björkhage. 
 
En något luckig björkhage med unga, klena träd. Litet 
inslag av klibbal och asp. Odlingsrösen ingår i beståndet. 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt  av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

Areal (ha) 4,0 
Ädellövskog (%) 40 
Trädslagsfördelning 4-0-0-4
Virkesförråd 120 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

 
6286-l0 Sibbarp, norra 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. 
 
Klen till medelgrov björk och ek samdominerar med 
stort inslag av gran och litet inslag av klibbal. Beståndet 
är delvis avverkat och en kraftledning skär genom be- 
ståndet. 
Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av frisk ristyp och frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 

 



6286-11 Sibbarp, södra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,0 
Ädellövskog (%) 80 
Trädslagsfördelning 8-0-0-2 
Virkesförråd 90 
Ålder M 
Bonitet S 
Virkeskvalitet MG 
Åtgärdsförslag G 

Hedekskog ÄL. 
 
En klen till medelgrov ekskog med stort inslag av medel- 
grov björk litet inslag av gran och al. Beståndet är delvis 
betat av får och en kraftledning skär genom beståndet. 
 
Buskskikt  av en och rönn. 
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286-12a Krokstorp, norra 
 

Areal (ha) 1,5 
Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 6-0-1-3
Virkesförråd 180 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet MG 
Åtgärdsförslag - 

Skogstyp 
Ekhage ÄL. 
 
Medelgrov ek med inslag av ask och björk. Litet inslag 
av klen och ung asp och rönn. 
 
Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286-12b Krokstorp, södra 
 

Areal (ha) 2,0 
Ädellövskog (%) 0 
Trädslagsfördelning 0-0-0-9
Virkesförråd 280 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet MG 
Åtgärdsförslag - 

Skogstyp 
Björkhage. 
 
En tämligen tät björkhage med medelgrova träd och 
inslag av tall och litet inslag av ung gran. 
 
Buskskikt av brakved, en och hägg. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



6286-13 Udden 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag ÄL. 

Areal (ha) 2,5 
Ädellövskog  (%) 60 
Trädslagsfördelning 4-0-3-2
Virkesförråd 130 
Ålder M 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

 
En blockrik brant med stor trädslagsblandning. Medel- 
grov ek dominerar med stort inslag av lind och inslag av 
alm, lönn, asp, björk och gran. Almarna är grova och bär 
spår av hamling. Enstaka boträd, lågor och torrakor före- 
kommer. 
 
Buskskikt  av hassel och rönn. 
Fältskikt av friskört/ristyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för blåsippa. 
På några rönnar växer Lobaria pulmonaria. 
 
Bedömning 
Ovanlig skogstyp. Rik flora. God epifytlokal. 
Klass 2. 
 
 
6286-14 Backa-reservatet 
 
Skogstyp 
Ekhage, hagmark med blandade lövträd. 
ÄL. Areal (ha) 4,6 

Ädellövskog (%) 80 
Trädslagsfördelning 8-0-0-0
Virkesförråd 140 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

 
Grov till mycket grov hagmarksek med stort inslag av gran 
och inslag av björk och ask. Enstaka mycket grova till medel- 
grova lågor och torrakor av ek förekommer. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av en och 
rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp. 
 
Fauna och flora 
Gröngöling häckar. 
På ek och asp förekommer Lobaria pulmonaria. På de grova ekarna finns Gyalecta ulmi, G. 
flotowii, fertil, Antitrichia curtipendula och Sphaerophorus globosus högt upp på stammarna. 
 
På nakenved av ek finns enrik Caliciacé-flora med bl.a den parasymbiontiska Chaenothecopsis 
epithallina på Chaenotheca trichialis. 
 
Bedömning 
Den förnämsta lokalen med gammelek i kommunen 
Klass 1. 
 
 

 



6286-15 Svenstorp 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,8 

Ädellövskog (%) 0 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Virkesförråd 125 
Ålder M 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Blandskog av triviallöv. 
 
Medelgrov björk med inslag av medelgrov asp. Litet 
inslag av ung gran. 
 
Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk ristyp och krus- 
tåteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6286-17 Ljusthults prästgård, Backa 
 
Skogstyp 
Ängsekskog, hedekskog. ÄL. 

Areal (ha) 5,0 
Ädellövskog (%) 100 
Trädslagsfördelning 10-0-0-0
Virkesförråd 200 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

 
Sluttningen mellan vägen och Ljushults prästgård 
är bevuxen med en gles, medelgrov till grov ekskog. 
Litet inslag av alm, ask och lönn. En mycket grov 
hamlad ask står i sluttningen. 
 
Buskskiktet är glest av hassel, nypon och rönn. 
Fältskikt av frisk ristyp. 
 
Fauna och flora 
Gröngöling vid besöket. 
 
På ekarna finns rikligt med Lobaria pulmonaria. Lunglav finns sparsamt även på ask och 
alm.Den grova asken är hemvist för lavarna Gyalecta umli och Gyalecta flotowii och mossan 
Frullania fragilifolia. 
 
Enligt Svante Hultengren förekommer Lobaria amplissima intill prästgården. 
 
Bedömning 
Gamla grova ädellövträd med en rik flora knuten till sig. 
Klass 2. 
 
6286-18 Ljusthult 
 

Areal (ha) 2,0 
Ädellövskog (%) 0 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Virkesförråd 100 
Ålder M 
Bonitet - 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Skogstyp 
Blandskog av triviallöv. 
 
Medelgrov asp och björk samdominerar. Beståndet är 
delvis betat. 
 

 



Buskskiktet är glest. 
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6287-1 Hallared 
 
Skogstyp

Bestånd A 
Areal (ha) A + B = 24,0 
Ädellövskog (%) 100 
Trädslagsfördelning 3-7-0-0 
Virkesförråd 230 
Ålder M, G 
Bonitet M, G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

Bokskog ÄL. 
 
Klen till medelgrov bok med sten inslag av medel- 
grov ek. Skogen är gallrad. Beståndet ansluter till 
mossan i väster och öster och genomkorsas av en 
väg. Enstaka lågor och torrakor samt boträd av t.ex. 
asp förekommer. 
 
Buskskiktet är glest med rönn och brakved. 
Fältskikt av frisk ristyp, kruståteltyp och 
frisk örttyp. 
 

Bestånd B 
Areal (ha) A + B = 24,0 
Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 7-0-0-2 
Virkesförråd 230 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet MG 
Åtgärdsförslag F (om 10 år) 

Fauna och flora 
Spillkråka vid besöket. 
 
På en bok fanns lunglav (Lobaria pulmonaria). 
Vid gården strax norr om området, intill väg 154, 
finns en planterad rad av grova lönnar med riklig 
påväxt av Peltigera collina, Lobaria pulmonaria
och Parmeliella triptophylla. Intill lönnarna växer 
rikligt med tibast. 
 
Bedömning 
Ett stort bokbestånd. Ovanlig i skogstyp. 
Klass 2. 
 
 
6287-2 Särla 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 5,2 
Ädellövskog (%) 90 
Trädslagsfördelning 8-0-1-1
Virkesförråd 90 
Ålder G 
Bonitet S, M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Hedekskog, ängsekskog, ekhage. ÄL 
 
Detta bestånd fungerar som närströvområde för Aplared- 
borna och har flera gångstigar. Medelgrov till grov ek 
dominerar men beståndet är glest och luckigt. Beståndet 
är delvis betat. Inslag av bok, asp och björk. Litet inslag 
av ask, lind, lönn och gran. 
 
Buskskikt av hassel och viden. Fältskikt av frisk ristyp 
och frisk örttyp. 

 



Fauna och flora 
Enligt Thorbjörn Schafferer finns lunglav på ett par bokar. 
 
Bedömning 
Ett socialt värdefullt lövskogsbestånd med biologiska kvalitéer. 
Klass 2. 
 
 
6287-3 Kättebäck 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 4,0 
Ädellövskog (%) 50 
Trädslagsfördelning 5-0-05 
Virkesförråd 160 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

Hedekskog ÄL. 
 
Medelgrov ek dominerar med inslag av asp och björk. 
Beståndet delvis betat. Intill bebyggelsen förekommer 
Flera grova askar, almar och ekar. Området betas svagt. 
 
Buskskikt av bl.a. hassel. 
Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
Hasseln i området utnyttjas av nötkråka. 
 
Enligt Thorbjörn Schafferer förekommer ormbär, brudborste och kärrfibbla. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6287-4 Assared, norra 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. 

Areal (ha) 11,2 
Ädellövskog (%) 40 
Trädslagsfördelning 3-0-1-7
Virkesförråd - 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G 

 
Klen till medelgrov ek dominerar, men inslaget av asp, 
rönn och björk är stort. Inslag av ask och lönn. Klena lågor 
förekommer. Området betas svagt. 
 
Buskskiktet är dåligt utvecklat och i detta skikt förekommer 
ställvis tätt med ungplanor av ek, ask, asp och lönn. 
 
Fältskikt av frisk ris- och örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 

 



6287-5 Assared, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 4,0 

Ädellövskog (%) 10 
Trädslagsfördelning 0-0-1-8
Virkesförråd 100 
Ålder M 
Bonitet G 
Virkeskvalitet - 
Åtgärdsförslag G 

Björkskog, alskog. 
 
Klen till medelgrov björk- och alskog med inslag av 
gran, grov ek och grov ask. Marken är delvis källpå- 
verkad. Beståndet är delvis betat. 
 
Buskskiktet är glest med hassel och en. 
Fältskikt av frisk och fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6287-6 Gränd, nordöstra 
 

Areal (ha) 1,0 
Ädellövskog (%) 0 
Trädslagsfördelning 0-0-0-8 
Virkesförråd - 
Ålder M 
Bonitet G 
Virkeskvalitet MG 
Åtgärdsförslag G 

Skogstyp 
Alskog. 
 
Medelgrov al med stort inslag av gran. Området betas 
och är genomgallrat. 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6287-7 Gränd, sydöstra 
 
Skogstyp 
Ängsekskog ÄL. 

Areal (ha) 1,1 
Ädellövskog (%) 60 
Trädslagsfördelning 5-0-1-2 
Virkesförråd 170 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag F (om 2 år)

 
Medelgrov ek i en sluttning med källpåverkad mark 
och ett litet bäckdråg. Stort inslag av gran och inslag 
av ask, asp, björk och al. 
 
Buskskiktet är glest med sälg och brakved. 
Fältskikt av frisk och fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för ormbär. 
 
På ask och ek växer Lobaria pulmonaria. På ek påträffades rikligt med skorplaven Lopadium 
disciformis tillsammans med Dimerella pineti. 
 
 

 



Bedömning 
En lokal med goda förutsättningar för en rik epifytflora. 
Klass 2. 
 
 
6287-8 Gränd, centrala 
 Areal (ha) 5,5 
Skogstyp Ädellövskog (%) 40 
Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 4-0-0-6
 Virkesförråd 130 
En igenväxande beteshage som nu åter betas. Forn- Ålder M 

Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

minnen ingår i beståndet. Klen till medelgrov ek 
och björk dominerar med inslag av asp. 
 
Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6287-9 Gränd, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 5,0 

Ädellövskog (%) 0 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Virkesförråd 90 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 

Blandskog av triviallöv. 
 
Klen björk och al dominerar med inslag av asp och 
litet inslag av ung ask och gran. Ett mindre vatten- 
drag ingår i beståndet. 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6287-10 Gränd, nordvästra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,0 Ekhage ÄL. 
Ädellövskog (%) 80  
Trädslagsfördelning 7-0-1-2 Sluttningen väster om byn Gränd betas till stora delar. 
Virkesförråd 80 Detta lilla parti av betesmarken domineras av klen till 
Ålder M medelgrov ek med inslag av al och björk. Litet inslag 
Bonitet G av ask, gran och tall. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G Buskskikt av hassel med inslag av brakved. 

 
Fältskikt av frisk örttyp. 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6287-11 Gränd, sydvästra 
 
Skogstyp 
Alskog. Areal (ha) 6,8 
 Ädellövskog (%) 10 
Ett stråk med ytligt grundvatten i en sluttning som har Trädslagsfördelning 0-0-1-8
vuxit igen med klen till medelgrov al. Inslag av ask och Virkesförråd 150 
björk. Litet inslag av klen gran. På flera ställen går berg- Ålder U 
grunden i dagen. Bonitet G 
 Virkeskvalitet N 
Buskskiktet är dåligt utvecklat och domineras av viden Åtgärdsförslag G 
med inslag av brakved och hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6287-12 Stommen, västra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 3,0 Hedekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 90  
Trädslagsfördelning 9-0-0-1En sluttning med klen medelgrov ek med inslag av björk 
Virkesförråd 150 och asp. Intill åkrarna finns bl.a lind och ask. 
Ålder M, G  
Bonitet M Buskskiktet är glest med hassel och inslag av brakved, 
Virkeskvalitet N en och rönn. Fältskikt av frisk ristyp och frisk ört/ristyp. 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6287-13 Stommen 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,0 Alskog. 
Ädellövskog (%) 10  
Trädslagsfördelning 1-0-0-5Medelgrov alskog med mycket stort (40%) inslag av 
Virkesförråd 120 gran och inslag av ek. Litet inslag av björk och asp. 
Ålder M, G  
Bonitet M, G Buskskikt av brakved och viden. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - Fältskikt av frisk till fuktig ristyp. 

 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6287-14 Stommen, östra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,0 Ängsekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 50  
Trädslagsfördelning 5-0-0-0 En grov ekskog med mycket stort (50%) inslag av gran. 
Virkesförråd 250 En mycket grov lind står i beståndet som också har litet 
Ålder G inslag av ung lönn. Enstaka lågor förekommer. 
Bonitet G  
Virkeskvalitet N Buskskikt glest av hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 
Åtgärdsförslag F (om 2 år) 

Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6292-1 Hultet 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,3 
Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 100 
 Trädslagsfördelning 10-0-0-0
En liten kulle med flera hällar som domineras av Virkesförråd 90 
medelgrov ek. Ålder M 
 Bonitet S 
Buskskiktet är glest med rönn och en. Virkeskvalitet D 
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. Åtgärdsförslag G  
Fauna och flora 
Lokal för lunglav (Lobaria pulmonaria) (Svante Hultengren). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6292-2 Upptröst 
 Areal (ha) 1,8 
Skogstyp Ädellövskog 100 
Hedekskog ÄL. Trädslagsfördelning 10-0-0-0
 Virkesförråd 120 
Medelgrov ekskog som delvis betas och har karaktär Ålder M 
av ekhage. Litet inslag av asp, lind, björk och gran. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 
Fältskikt av frisk ristyp. Åtgärdsförslag G 
 
Fauna och flora 
Gröngöling sågs vid besöket. På ekarna växer Arthonia vinosa. Vid byn finns Gyalecta ulmi på 

 



hamlade askar. 
 
Bedömning 
Ett isolerat lövskogsområde i en barrskogsdominerad trakt av kommunen med stort värde 
förlandskapsbilden. 
Klass 2. 
 
 
6292-3 Ö. Hunghult 
 
Skogstyp 
Blandskog av trivialtyp. 
 Areal (ha) 0,6 
Området utgörs av en igenväxt ekhage. Trädskiktet Ädellövskog (%) 10 
domineras av klen till medelgrov asp och björk med Trädslagsfördelning 1-0-0-9
inslag av medelgrov ek och al. Litet inslag av grov lind. Virkesförråd 130 
Rikligt med hålträd förekommer. Ålder M 
 Bonitet M 
Buskskikt av brakved, viden och hägg. Virkeskvalitet N 
Fältskikt av frisk till fuktig ört/ristyp. Åtgärdsförslag G 
 
Fauna och flora 
Intill gården vid byn växer Gyalecta ulmi på hamlade askar. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6293-1 Råddeby 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. Areal (ha) 1,2 
 Ädellövskog (%) 50 
Klen till medelgrov ek dominerar med stort inslag Trädslagsfördelning 5-0-0-4
av klen asp och björk. Inslag av gran och litet inslag Virkesförråd 130 
av al och tall. Beståndet betas delvis av får. Ett litet Ålder M 
vattendrag ingår i beståndet. Enstaka yngre lågor och Bonitet M 
torrakor förekommer. Virkeskvalitet D 

Åtgärdsförslag G  
Buskskiktet är glest med en och någon hassel. 
Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



6293-2 Fjällstorp 
 
Skogstyp 
Björkskog Areal (ha) 0,6 
 Ädellövskog (%) 0 
I slänten ned mot Aborrtjärn dominerar medelgrov Trädslagsfördelning 0-0-0-8
björk med stort inslag av gran och asp. Lågor av björk Virkesförråd 130 
och asp förekommer. Intill gården förekommer några Ålder M 
grova lönnar. Området betas svagt av får. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 
Buskskiktet är glest med enstaka rönnar. Åtgärdsförslag G 
Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6293-3 Övre Näs 
 

Areal (ha) 0,5 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 60 Hedekskog. 
Trädslagsfördelning 6-0-0-4 
Virkesförråd 70 Detta område ingår i ett välhävdat odlingslandskap med 
Ålder M, G flera lövskogspartier, bryn, hasselridåer, småholmar och 
Bonitet S fina stenmurar. Många stora ekar och lindar finns i om- 
Virkeskvalitet D rådet. Beståndet är svagt betat. Medelgrov ek dominerar 
Åtgärdsförslag - (60%) med stort inslag av björk och asp. Litet inslag av 

gran. Enstaka lågor av gran förekommer. 
 
Buskskiktet är mycket glest med enstaka enar. Fältskikt av frisk ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6293-4 Yttre Näs, centrala 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 0,5 Hagmark med blandade lövträd. 
Ädellövskog (%) 20  
Trädslagsfördelning 2-0-0-7 Hagmark med grov asp och stort inslag av grov björk och 
Virkesförråd 70 grov ek. Inslag av medelgrov lind och klen till medelgrov 
Ålder G gran. Enstaka torrakor och lågor av asp ingår. Beståndet 
Bonitet M är gallrat. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - Buskskiktet är glest med en. 

Fältskikt av frisk ristyp och frisk örttyp. 
 
 

 



Bedömning 
Beståndet ska ses i ett sammanhang med de intilliggande. 
Klass 2. 
 
 
6293-5 Yttre Näs, norra 
 

Areal (ha) 7,3 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 20 Blandskog med ädellövinslag 
Trädslagsfördelning 2-0-0-3 
Virkesförråd 140 Liten bäck ingår i beståndet. Beståndet är röjt och gallrat 
Ålder M och betas delvis. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskiktet är glest med en och hassel. 
Åtgärdsförslag - Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 

 
 
Fauna och flora 
På ett par ekar påträffades Lobaria pulmonaria och Parmeliella triptophylla. Sphaerophorus 
globosus förekommer på ekstammarna. 
 
Bedömning 
Ett stort lövrikt skogsområde med stora botaniska värden. 
Klass 2. 
 
 
6203-6 Yttre Näs, södra 
 
Skogstyp 
Hagmark med blandade lövträd. ÄL Areal (ha) 11,6 
 Ädellövskog (%) 60 
Nedlagda åkermarker med talrika stenrösen och bryn Trädslagsfördelning 3-0-3-4
som domineras av grova lindar vilka bär spår av hamling. Virkesförråd - 
Stort inslag av grov ek och inslag av björk och asp. Intill Ålder M 
bebyggelsen finns grov hamlad ask. Området hamlad ask. Bonitet M 
Området betas av får. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved. 
Fältskikt av örttyp och kruståteltyp. 
 
Fauna och flora 
På lind och ask förekommer lunglav (Lobaria pulmonaria). På ask finns också Orthotrichum 
lyelli, O. Affine, Peltigera collina och silverlav (Parmelia tiliacea) och på lind fanns Catillaria 
griffithii. På hamlad björk förekommer Hypogymnia bitteriana, Mycoblastus sanguinarius och 
Bryum flaccidum. 
 
Bedömning 
Rikligt med grov lind och ek i öppna och halvöppna lägen. Rik flora. 
Klass 2. 

 



6293-7 Björkhult 
 
Skogstyp 
Björkskog. Areal (ha) 4,9 
 Ädellövskog (%) 0 
En ung klen sumpbjörkskog intill den lilla Björkessjön. Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Beståndet, som är röjt, är tätt och likformigt. Virkesförråd 100 
 Ålder U 
Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av Bonitet M 
fuktig örttyp. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6293-8 Gatekullen 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. Areal (ha) 2,5 
 Ädellövskog 0 
I sluttningarna runt byn vid Gatekullen växer grov Trädslagsfördelning ej spec. 
gammal ask, alm och lind som delvis bär spår av Virkesförråd - 
hamling. Trädskiktet domineras idag av sekundärt Ålder M 
uppkommen medelgrov björk och asp. Bonitet M 
 Virkeskvalitet D 
Buskskiktet är glest med hassel, brakved och sälg. Åtgärdsförslag Föryngr. m gran 
Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
På ask och lind finns lunglav (Lobaria pulmonaria). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6204-1 Funningen 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 0,5 Alskog. 
Ädellövskog (%) 10  
Trädslagsfördelning 0-0-1-8 Medelgrov alskog med inslag av ask, gran och björk. 
Virkesförråd 170 Litet inslag av ek. 
Ålder M  
Bonitet G Buskskiktet är glest med brakved. Fältskiktet är av 
Virkeskvalitet N högörttyp med dominans av älggräs. 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
 

 



6294-2 L. Bosnäs, norra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,4 Björkskog. Ädellövskog (%) 0  Trädslagsfördelning 0-0-0-10 En klen björksumpskog med stort inslag av asp och Virkesförråd 70 inslag av trädformig sälg. Marken är delvis källpå- Ålder U verkad. Bonitet M  Virkeskvalitet N Buskskiktet är glest med brakved. Åtgärdsförslag G Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6294-3 L. Bosnäs, södra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 0,5 Blandskog med ädellövinslag ÄL. 
Ädellövskog (%) 50  
Trädslagsfördelning 1-0-3-5En igenvuxen lövängsrest med grov till mycket grov ask 
Virkesförråd 150 som bär spår av hamling. Stort inslag av björk och asp. 
Ålder G Enstaka lågor och torrakor förekommer. 
Bonitet G  
Virkeskvalitet N Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp och högörttyp. 
Åtgärdsförslag -  

Fauna och flora 
Lokal för brudborste. 
 
På askarna fanns Gyalecta ulmi, Catinaria grossa och lunglav (Lobaria pulmonaria). 
 
Bedömning 
Gamla, grova ädellövträd med rik epifytflora. 
Klass 2. 
 
 
6294-4 Bosnäs, västra 
 

Areal (ha) 2,1 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 0 Björkskog. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
Virkesförråd 90 Klen till medelgrov björk med inslag av asp. 
Ålder U  
Bonitet G Buskskikt är glest med brakved. Fältskikt av fuktig örttyp. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G Bedömning 

Klass 3. 
 

 



6294-5a Bosnäs, centrala 
 

Bestånd A +B Skogstyp 
Areal (ha) 3,6 Hedekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 70  
Trädslagsfördelning 7-0-0-3 Klen till medelgrov ekskog med stort in- 
Virkesförråd 120 slag av klen björk och asp. Litet inslag  av 
Ålder M ung lönn. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskiktet är tätt med brakved och rönn. 
Åtgärdsförslag G  Fältskikt av kruståteltyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6294-5b Bosnäs, västra 
 
Skogstyp 
Ekhage ÄL. 
 
Klen till medelgrov ek med inslag av björk och asp. 
 
Buskskikt är glest med brakved. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6294-6 Äktasjön 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. 

Areal (ha) 4,8  
Ädellövskog (%) 90 Medelgrov till grov ek med inslag av asp och björk. 
Trädslagsfördelning 9-0-0-1Ekarna är bredkroniga och har vuxit upp i hagmarks- 
Virkesförråd 200 miljö. Litet inslag av bok, lind och lönn. Enstaka grova 
Ålder G eklågor förekommer. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet D Buskskikt av hassel, brakved och rönn. Fältskikt av frisk 
Åtgärdsförslag - ört/ristyp. Rikligt med liljekonvalj. 

 
Fauna och flora 
Rikligt med lunglav (Lobaria pulmonaria) på ekarna. Lokal för Arthonia vinosa. 
 
Bedömning 
Ett äldre ekbestånd med tillgång på död ekved. Rik epifytflora. 
Klass 2. 
 

 



6295-1 Transås, norra 
 

Areal (ha) 1,2 Skogstyp 
Ädellövskog (%) - Björkskog 
Trädslagsfördelning -  
Virkesförråd 150 Medelgrov björk med stort inslag av medelgrov al och 
Ålder  M inslag av asp. Litet inslag av unga lönnar. 
Bonitet G  
Virkeskvalitet N Buskskikt är glest med rönn och videbuskar. 
Åtgärdsförslag - Fältskikt av fuktig örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6295-2 Transås, västra 
 
Skogstyp 
Blandskog av triviallöv. 
 Areal (ha) 0,8 
En liten bäckdal med dominans av klen till medelgrov Ädellövskog (%) 0 
rönn och björk. Inslag av asp, al och trädformig sälg. Trädslagsfördelning 0-0-0-10
 Virkesförråd 80 
I buskskiktet finner man mest viden. Ålder U 
Fältskikt av fuktig örttyp. Bonitet G 
 Virkeskvalitet D 
Bedömning Åtgärdsförslag - 
Klass 3. 
 
6295-3 Flimmeshult, östra 
 
Skogstyp 
Björkhage. Areal (ha) 0,8 
 Ädellövskog (%) 0 
Norr om gårdarna vid Flimmershult finns en liten men Trädslagsfördelning 0-0-0-10
vacker björkhage med medelgrova till grova träd. Virkesförråd 60 
 Ålder M 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 
Bedömning Åtgärdsförslag - 
Klass 3. 
 
6295-4 Flimmeshult, västra Areal (ha) 1,0  Ädellövskog (%) 0 Skogstyp Trädslagsfördelning 0-0-0-9Björkskog. Virkesförråd -  Ålder M Medelgrov till grov björk dominerar med inslag av gran Bonitet M och asp. Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag G  



 
Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt är av frisk ört/ 
ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6295-5 Östra Vik 
 Areal (ha) 1,1 Skogstyp Ädellövskog (%) 0 Björkskog Trädslagsfördelning 0-0-0-10 Virkesförråd 170 Medelgrov till grov björk. Ålder M  Bonitet M Buskskikt glest av rönn. Fältskikt av kruståteltyp. Virkeskvalitet N  Åtgärdsförslag G Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6295-6 Öd 
 
Skogstyp Areal (ha) 3,5 Björkhage. Ädellövskog (%) 0  Trädslagsfördelning 0-0-0-10Vid Öd finner man en mycket vacker och välhävdad Virkesförråd - björkhage. Marken är relativt och en del berghällar går Ålder M i dagen. Träden är medelgrova till grova. Litet inslag Bonitet S av ek och lind finns. Marken är delvis källpåverkad. Virkeskvalitet D  Åtgärdsförslag - Buskskikt av enbuskar. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
En välhävdad björkhage av för kommunen relativt ovanlig typ. 
Klass 2. 
 
 
6296-1 Transås 
 
Skogstyp Areal 18,1 Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 50  Trädslagsfördelning 5-0-0-4 Ett stort sammanhängande landskap med lövskogar och Virkesförråd 138 ängsmarker. Medelgrov till grov ek dominerar med björk Ålder G och asp. Inslag av gran. Litet inslag av lind. Beståndet är Bonitet M genomgående gallrat och betas i vissa delar. Luftledningar Virkeskvalitet N skär genom beståndet. Åtgärdsförslag G  

 



Enstaka lågor och boträd förekommer. 
 
Buskskiktet består av hassel, brakved, hägg och viden. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6296-2 Ingelsbo 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 5,8 Björkskog. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-10En ung, tämligen gles och något luckig 
Virkesförråd 10 sumpbjörkskog. Träden är klena. Skogs- 
Ålder U dikning har skett inom beståndet. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskikt av viden. 
Åtgärdsförslag - Fältskikt av frisk örttyp. 

Bedömning 
Klass 3. 
 
6296-3 Hagadalen 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,5 
Ekhage, Björkhage ÄL delar Ädellövskog (%) 70 
 Trädslagsfördelning 7-0-0-3
På sluttningen norr om vägen dominerar Virkesförråd 80 
medelgrov till grov ek och söder om vägen Ålder G 
dominerar klen björk. Hagarna betas ej Bonitet M, G 
längre. I ekhagen finns ett glest buskskikt Virkeskvalitet N 
av hassel. Åtgärdsförslag - 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
På en lönn intill gården växer lavarna Lobaria pulmonaria och Leptogium teretiusculum. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6296-4 Almås 
 
Skogstyp 
Hagmark med blandade lövträd ÄL. Areal (ha) 13,2 
 Ädellövskog (%) 90 
Ett rikt och varierat lövskogsområde runt byn Almås Trädslagsfördelning 5-0-4-1
som ligger på en slänt ned mot vägen. Närmast vägen Virkesförråd - 
finns fuktiga partier med stort inslag av björk och al. Ålder M, G 
I torrare avsnitt dominerar eken. Ett karakteristiskt Bonitet G 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G 



inslag för dessa marker är de många grova, till mycket 
grova, hamlade lindar och askar som står kvar. 
 
Medelgrov ek dominerar med stort inslag av björk, al 
och asp. Inslag av grov lind och litet inslag grov ask 
och alm. 
 
Buskskiktet är glest med hassel, apel, brakved och en. 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp och av kruståteltyp. 
 
Fauna och flora 
I en ihålig ask konstaterades häckning av kattuggla. Gröngöling vid besöket. 
 
Området har en mycket rik epifytflora. På äldre ask noterades Parmelia tiliacea (silverlav), 
Chaenotheca carthusiae, Coniocybe sulphurea, Gyalecta ulmi och Gyalecta flotowii. På ask, lönn 
och lind förekommer lunglav (Lobaria pulmonaria). På en asp fanns fertil Leptogium saturni-
num. Den epifytiska mossan Frullania fragilifolia är vanlig. 
 
Persson & Sandberg insamlade mossan Douinia ovata här 22/10 1935. 
 
Bedömning 
Ett mycket vackert exempel på det äldre odlingslandskapet med många, grova och gamla, 
hamlade ädellövträd Rik och skyddsvärd kryptogamflora. 
Klass 1. 
 
 
6296-5 Änden 
 
Skogstyp 
Björkhage. 

Areal (ha) 1,8  
Ädellövskog (%) 30 Grov och klen björk dominerar med stort inslag av 
Trädslagsfördelning 3-0-0-7 grov ek och medelgrov asp. Beståndet är glest och 
Virkesförråd 60 något luckigt. Röjningar sker då och då. 
Ålder G  
Bonitet M Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag F (om 5 år)Bedömning 

Klass 3. 
 
 
6296-6 Kakås 
 

Areal (ha) 5,0 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 80 Ekhage ÄL. 
Trädslagsfördelning 5-2-2-1 
Virkesförråd 130 Grov ek dominerar med inslag av grov gran, grov ask, 
Ålder G medelgrov lönn, björk och al. Litet inslag av klen till 
Bonitet M medelgrov lind. 
Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag - 



 
Enstaka bergväggar, boträd och lågor förekommer. 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för slåttergubbe (A & E). 
 
Bedömning 
En för kommunen relativt ovanlig skogstyp. Grova ädellövträd. 
Klass 2. 
 
 
6296-7 Stuvered, norra 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. 
 
Medelgrov ek och björk dominerar med stort inslag av 
asp och gran. 
 
Buskskiktet är mycket glest med hägg. Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp. 

Areal (ha) 2,5 
Ädellövskog (%) 20 
Trädslagsfördelning 3-0-0-5
Virkesförråd 160 
Ålder M 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6296 –8 Stuvered, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,0 
Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 70 
 Trädslagsfördelning 7-0-0-2
En liten kulle där flera berghällar går i dagen. Medel- Virkesförråd 100 
Grov ek dominerar med inslag av gran, asp och björk. Ålder M 
Låga bergväggar förekommer i beståndet. Bonitet S 
 Virkeskvalitet N 
Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk ristyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6296-7 Lökared 

Areal (ha) 1,0 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 20 Blandskog med ädellövinslag. 
Trädslagsfördelning 1-0-1-8  
Virkesförråd - En slänt mot en väg. 
Ålder -  
Bonitet G Klen till medelgrov asp och björk dominerar. 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag G, F (om 10 år)

 



Inslag av grov ask och ek. Inslag av klen till 
medelgrov gran förekommer också. 
Enstaka lågor av björk och asp förekommer. 
 
Buskskikt av hassel, brakved, hägg, viden och 
rönn. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6296-10 Björnåsen 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,3 Björkskog. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-9 Medelgrov till grov björk dominerar med stort inslag 
Virkesförråd 160 av asp och inslag av gran. Beståndet betas svagt. 
Ålder M  
Bonitet M Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag F (om 2 år)Bedömning 

Klass 3. 
6296-11 Ö. Sävshult 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,9 Ädellövskog. Hagmark med blandade lövträd. ÄL. Ädellövskog (%) 50  Trädslagsfördelning 4-0-1-5Bestånden ingår i ett småskaligt och varierat odlings- Virkesförråd 120 landskap. Ålder M  Bonitet S Medelgrov till grov björk dominerar men inslaget av Virkeskvalitet N medelgrov ek är mycket stort (40%). Inslag av klen till Åtgärdsförslag - medelgrov, hamlad lind och litet inslag av klen lönn. 
Beståndet är gallrat. 
 
Den norra delen betas och här finns framförallt klen ek och björk med inslag av några grova ekar 
och bokar. I denna del finns litet inslag av ask, och alm. 
 
Buskskiktet är glest med rönn. I det norra partiet finns även hägg, olvon och hassel. 
Fältskikt av frisk ört/ristyp. 
 
Bedömning 

Areal (ha) 51,0 Klass 3. 
Ädellövskog (%) 90  
Trädslagsfördelning 2-7-0-16297-1 Råslätt 
Virkesförråd 200  
Ålder - Skogstyp 
Bonitet M Bokskog ÄL. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - 

 



Medelgrov bokskog med enstaka grova träd dominerar 
Över stora områden i sluttningarna väster om Målseryd. 
Inslaget av ek är ställvis stort. Litet inslag finns av alm, 
ask, lind, asp, björk, al och tall. Området är blockrikt och 
här och där finns branta bergväggar. Nedanför branten i de 
östra delarna, blir marken fuktigare och inslaget av al och 
björk ökar. Torrakor och lågor av bok ingår sällsynt. 
 
Motionsspår och vandringsleder löper genom beståndet. 
 
Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk ristyp och frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Vid anslutande gårdar finner man grova, hamlade askar med laven Gyalecta ulmi vid Nygården, 
Skår och vid Råslätt. 
 
Bedömning 
Ett stort och sammanhängande bokskogsområde med stora sociala och landskapliga värden. 
Klass 2. 
 
 
 
6297-2a Målseryd 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. Bestånd A + B 
 Areal (ha) 5,3 
Flera små bestånd nära Målseryd samhälle. Grov till Ädellövskog (%) 100 
medelgrov dominerar med inslag av grov ek. Trädslagsfördelning 1-9-0-0
Beståndet är gallrat. Virkesförråd 200 
 Ålder G 
Buskskikt mycket glest med rönn och hassel. Bonitet M 
Fältskikt av kruståteltyp. Virkeskvalitet MG 
 Åtgärdsförslag F 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6297-2b Germundared 
 
Skogstyp 
Björkskog. 
 
Klen till medelgrov björk dominerar med inslag av klen till medelgrov al och stort inslag av klen 
gran. Marken är delvis källpåverkad. 
 
Buskskiktet är glest med viden. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 

 



 
6297-3 Germundared, västra 

Areal (ha) 0,4  
Ädellövskog (%) 40 Skogstyp 
Trädslagsfördelning 4-0-0-0Granskog. 
Virkesförråd 180  
Ålder G Medelgrov gran med stort (40%) inslag av grov ek. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet D Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp. 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
 
6297-4 Germundared, södra 
 
Skogstyp 
Blandlövskog av trivialtyp. 
 
Detta är ett luckigt bestånd som betas för närvarande 
Medelgrov till grov gran dominerar med stort inslag av 
asp, björk och al. Inslag av bok. Ett mindre vattendrag 
finns i området. 
Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av fuktig örttyp. 

Areal (ha) 2,8 
Ädellövskog (%) 10 
Trädslagsfördelning 0-0-1-4
Virkesförråd 130 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6297-5 Ekås 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,8 Blandlövskog av trivialtyp. 
Ädellövskog (%) 10  
Trädslagsfördelning 0-1-0-9Medelgrov al och björk dominerar. Inslag av bok. 
Virkesförråd 90 Beståndet är delvis avverkat och gallrat. 
Ålder U  
Bonitet M Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - Bedömning 

Klass 3. 
 
6297-6  Målseryd, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,0 Bokskog ÄL. Ädellövskog (%) 60  Trädslagsfördelning 0-5-1-4Medelgrov bok dominerar (50%) men inslaget av björk Virkesförråd 90 är mycket stort (40%). Inslag av ask. Beståndet ligger Ålder M på en liten åsrygg och ett mindre vattendrag ingår. Bonitet M  Virkeskvalitet D 

Åtgärdsförslag -  



Buskskikt saknas. 
Fältskiktet är dåligt utvecklat av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6297-7 Bråthult 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. 
 

Areal (ha) 6,0 Sluttningar öster om Målseryds samhälle är bevuxna med 
Ädellövskog (%) 70 klen till medelgrov bok med stort inslag av asp. Litet inslag 
Trädslagsfördelning 0-7-0-3av björk och al. Beståndet är gallrat. Marken är delvis käll- 
Virkesförråd 100 påverkad. 
Ålder M  
Bonitet S Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - Bedömning 

Klass 3. 
 
 
6297-8 Slätthult 
 
Skogstyp 
Ekskog ÄL. 
 
En sydvästsluttning bevuxen med grov till medelgrov Areal (ha) 8,1 
ek med inslag av bok, björk och asp. Intill bäcken nere Ädellövskog (%) 80 
vid vägen tillkommer gråal. Trädslagsfördelning 7-1-0-2
 Virkesförråd 180 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved, hägg, rönn Ålder G 
och olvon. Fältskikt av frisk till fuktig och våt örttyp. Bonitet G 
 Virkeskvalitet MG 
Fauna och flora Åtgärdsförslag - 
På ekarna växer laven Arthonia vinosa. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6297-9 Slätthult, norra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 3,0 Björkskog. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-9En fuktig dalsänka med dominans av medelgrov björk 
Virkesförråd 140 och stort inslag av al. Inslag av gran. Ett mindre vattendrag 
Ålder M ingår i området. 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - 



Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6297-10 Tegalund 
 
Skogstyp Areal (ha) 4,5 
Bokskog ÄL. Ädellövskog (%) 100 
 Trädslagsfördelning 3-7-0-0
Medelgrov till grov bok dominerar med stort inslag av Virkesförråd 150 
medelgrov ek. Beståndet är gallrat. Ålder M 
 Bonitet M 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag - 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
6297-11 Tegalund, västra 
 
Skogstyp Areal (ha) 0,8 Björkskog. Ädellövskog (%) 0  Trädslagsfördelning 0-0-0-9Ung och klen björkskog dominerar med stort inslag Virkesförråd 80 av ung och klen al. Ålder U  Bonitet M Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk örttyp. Virkeskvalitet N  Åtgärdsförslag - Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6297-12 Lövåsen  
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. 
 Areal (ha) 1,2 
Grov gammal bokskog dominerar på denna delvis käll- Ädellövskog (%) 80 
påverkade sluttningen. Inslag av ask och ek. I släntens Trädslagsfördelning 0-7-1-2
nedre del finns inslag även av al och björk. Beståndet Virkesförråd 280 
är delvis avverkat. Ålder G 
 Bonitet G 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag - 
Bedömning 
Klass 3. 

 



 
 
6297-13 Halsaryd 
 
Skogstyp 
Björkskog. 
 Areal (ha) 7,1 
Beståndet är glest och luckigt. Medelgrov björk domi- Ädellövskog (%) 10 
nerar med inslag av al och gran. Litet inslag av bok, Trädslagsfördelning 0-0-1-8
lönn, asp och sälg. Marken är delvis källpåverkad. Virkesförråd - 
Beståndet är delvis avverkat, gallrat och en luftledning Ålder M 
skär genom beståndet. Bonitet M 
 Virkeskvalitet D 
Buskskikt av sälg. Fältskikt av fuktig örttyp. Åtgärdsförslag R 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 
6297-14 Sparenmossen 
 Areal (ha) 4,5 
Skogstyp Ädellövskog (%) 0 
Björkhage. Trädslagsfördelning 0-0-0-10
 Virkesförråd 120 
Klen till medelgrov björk med inslag av al. Fuktiga partier Ålder U 
med, rörligt ytligt grundvatten, ingår. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 
Buskskikt saknas. Åtgärdsförslag - 
Fältskikt av frisk till fuktig och våt örttyp. 
 
Fauna och flora 
Enligt Svante Hultengren finns Lobaria pulmonaria vid gården. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6297-15 Glafsered, västra 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. Areal (ha) 2,8 
 Ädellövskog (%) 40 
Beståndet utgörs av en igenväxande hagmark där grov ek Trädslagfördelning 2-0-2-4
och ask samdominerar med klen till medelgrov al och Virkesförråd 110 
björk Inslag av klen gran. Ett mindre vattendrag finns Ålder G 
i beståndet. Bonitet M 
 Virkeskvalitet D 
Buskskiktet är glest med brakved. Åtgärdsförslag - 

 



Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6297-16 Glafsered, östra 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. Areal (ha) 2,5 
 Ädellövskog (%) 60 
En slänt som slutar vid en liten bäck med alskog. Trädslagsfördelning 0-6-0-1 
Gammal grov dominerar med stort (30%) inslag Virkesförråd 140 
av grov gran. Litet inslag av björk och asp. Be- Ålder M 
ståndet är gallrat. Enstaka torrakor och lågor ingår. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 
Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. Åtgärdsförslag F (om 10 år)
 
Fauna och flora 
Enligt Thorbjörn Schafferer finns många starkt epifytbevuxna träd. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6297-17 Trängshult 
 
Skogstyp Areal (ha) 3,8 Blandskog med ädellövinslag ÄL. Ädellövskog (%) 50  Trädslagsfördelning 5-0-0-2Runt gården Trängshult är marken stenig och sluttar ned Virkesförråd - mot den lilla sjön Lindåssjön. Här finns ekdominerade, Ålder G numera övergivna beteshagar och en blandskog där grova Bonitet G grova hamlade askar och almar ingår som ett minne från Virkeskvalitet D en tid marken var en löväng. Åtgärdsförslag R, G  
Klen till medelgrov ek med inslag av björk, al och gran. 
Litet inslag av grov till mycket grov ask och alm. Torrakor, 
lågor och boträd ingår sparsamt. Beståndet är delvis gallrat 
Källpåverkad mark ingår. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved, hägg och viden. 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp och frisk ristyp. 
 
Fauna och flora 
På de grova, hamlade askarna och almarna finns lunglav (Lobaria pulmonaria), almlav (Gyalecta 
ulmi), Bascidia fusca, Peltigera collina, Bryostigma leucodontis, Neckera complanata, Porella 
platyphylla och Zydodon baumgartneri. På en ek fanns den parasitiska laven Sphinctrina 
turbinata. 
Det finns bara på två ytterligare en (Eskilred) lokal i kommunen. 

 



 
Bedömning 
Grova ädellövträd och en rik epifytflora. 
Klass 2. 
 
6297-18 Tubbared 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,0 Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog /%) 40  Trädslagsfördelning 2-2-0-3 Klen till medelgrov björk och gran dominerar med Virkesförråd 120 stort inslag av medelgrov ek. Litet inslag av lönn, Ålder M bok och al. Bonitet M  Virkeskvalitet D Buskskiktet är glest med brakved, en och trädformig Åtgärdsförslag - rönn. Fältskikt av frisk ristyp och frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lunglaven (Lobaria pulmonaria) är vanlig i området och växer på asp, ek och lönn. På det 
sistnämnda trädslaget är den fertil. Parmeliella triptophylla är också vanlig och anträffade på 
lönn och asp. 
Bedömning 
En rik epifytlokal som ansluter till en värdefull betesmark intill gården. 
Klass 2. 
 
 
6297-19 Bokhult 
 

Areal (ha) 1,2 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 70 Blandskog med ädellövinslag (ÄL delar). 
Trädslagsfördelning 5-0-2-3 
Virkesförråd 60 Medelgrov till grov ek med stort inslag av hamlad, 
Ålder G grov ask och inslag av lönn och asp. Väster om vägen 
Bonitet M betas området av häst. Källpåverkade miljöer ingår. 
Virkeskvalitet D Sparsamt med boträd, lågor och torrakor. 
Åtgärdsförslag -  

Buskskikt av hassel med inslag av brakved och viden. 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
På ask och lönn växer Gyalecta ulmi. Rikligt med lunglav på lönn, ask och ek. En lång rad 
krävande epifyter påträffades såsom Ulota coarctata, Collema furfuraceum, Nephroma parile, 
Peltigera collina, Neckera complanata och Porella platyphylla. 
 
Bedömning 
Ett vackert exempel på miljöer i det äldre odlingslandskapet. Mycket rik och välutvecklad, delvis 
hotad kryptogamflora. 
Klass 1. 
 

 



 
6297-20 Lönnåsen 
 
Skogstyp Areal (ha) 9,2 Bokskog ÄL. Ädellövskog (%) 80  Trädslagsfördelning 0-8-0-2 Medelgrov bok dominerar med inslag av medelgrov asp Virkesförråd 200 och björk. Litet inslag av ek. Enstaka torrakor och hög- Ålder G stubbar ingår. Beståndet år delvis avverkat och gallrat. Bonitet M Delar av objektet betas. Virkeskvalitet MG, N  Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Fauna och flora 
På en grov lönn intill gårdarna växer jättelav (Lobaria amplissima) och lunglav (Lobaria 
pulmonaria). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6297-21 Kärra 
 Areal (ha) 1,3 
Skogstyp Ädellövskog (%) 90 
Hedeskskog ÄL. Trädslagsfördelning 9-0-0-1 
 Virkesförråd 160 
En slänt där medelgrov ek dominerar med inslag av Ålder G 
medelgrov björk. Beståndet betas. Bonitet M 
 Virkeskvalitet MG 
Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk ört/ristyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6297-22 Fjästered 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,2 Hedekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 80 
Trädslagsfördelning 7-0-1-1 
Virkesförråd 190 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet - 
Åtgärdsförslag - 

 
Medelgrov till grov ekskog med inslag av lind, ask, 
björk och gran. Området, som är kuperat, är ställvis 
rikt på block och källpåverkade partier ingår. Några 
av askarna intill gården bär spår av hamling. 
 
Buskskiktet domineras av hassel med inslag av 
brakved. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp och 
frisk ört/ristyp. 
 
Fauna och flora 

 



Lokal för hässleklocka och hässlebrodd. 
På ask och ek påträffades lunglav. 
 
Bedömning 
En liten brynskog med stora landskapsestitiska värden. Rik flora. 
Klass 2. 
 
6298-la  Sjögården, norra 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,8 
Ädellövskog ÄL. Ädellövskog (%) 50 
 Trädslagsfördelning 2-0-3-5
Medelgrov ek. ask och al dominerar i denna delvis käll- Virkesförråd 140 
påverkade sluttning. Inslag av alm, lind, asp och björk. Ålder M 
Litet inslag av ung lönn. Enstaka lågor, torrakor och Bonitet G 
boträd av ex alm och lind förekommer. Virkeskvalitet - 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskiktet är tätt med brakved och hägg med 
inslag av hassel, rönn och siden. 
Fältskikt av fuktig örttvp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6298-1b Sjögården, södra 
 
Skogstyp 
Ängsekskog ÄL 

Areal (ha) 5,0  
Ädellövskog (%) 70 Medelgrov ek dominerar med inslag av björk och 
Trädslagsfördelning 7-0-0-2 asp. Den övre delen är utröjd som beteshage. Be- 
Virkesförråd 120 ståndet ansluter till en alsumpskog. Beståndet är 
Ålder M gallrat och grävda diken förekommer. Enstaka 
Bonitet G lågor och torrakor förekommer. 
Virkeskvalitet MG  
Åtgärdsförslag G Buskskiktet är tätt med hassel, hägg och brak- 
 ved. Fältskikt av fuktig örttyp. 
(Bestånd C  nedan har arealen 8,1 ha)  

Bedömning 
Klass 3. 
 
6298-1c Sundsryd 
 
Skogstyp 
Alskog. 
 
Klen till medelgrov al dominerar med stort inslag av björk och asp. Litet inslag av ung ask. 
Marken är delvis källpåverkad. Enstaka lågor och torrakor av asp och björk förekommer, 
 

 



Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6298-2 Mossängen - Mellsjön 
 Areal (ha) 15,0 
Skogstyp Ädellövskog (%) 40 
Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 0-4-0-2
 Virkesförråd 250 
En tämligen svårframkomlig sydvänd brant ned till Ålder G 
Mellsjön med dominans av grov bok och gran. Stort Bonitet G 
inslag av björk. Marken är blockrik med flera branta Virkeskvalitet N 
bergväggar. Många boträd, lågor och torrakor före- Åtgärdsförslag - 
kommer. 
 
Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Ett relativt orört bestånd med äldre ädellöv. 
Klass 2. 
6298-3 Dusekärr 
 
Skogstyp Areal (ha) 6,0 Björkskog. Ädellövskog (%) 0  Trädslagsfördelning 0-0-0-10En ständigt översilad fuktig slänt med dominans av klen Virkesförråd 80 björk och stort inslag av klen asp och al. Beståndet är röjt Ålder U och grävda diken förekommer i kanten. Bonitet G  Virkeskvalitet N Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. Åtgärdsförslag G  
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6298-4 Stuvhult 
 
Skogstyp 
Alskog. Areal (ha) 22,4 
 Ädellövskog (%) 0 
Ett uppsplittrat bestånd med dominans av klen al Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
och stort inslag av björk samt inslag av klen asp. Virkesförråd 130 
Beståndet är röjt och gallrat. Ålder U 
 Bonitet G 
Enstaka lågor av björk förekommer. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G, F (om 10 år) 
Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6299-la Storegården, södra 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. 

Areal (ha) 2,0  
Ädellövskog (%) 60 En söderslänt med dominans av medelgrov bok och 
Trädslagsfördelning 6-0-0-4 stort inslag av grov björk. Beståndet är en gammal 
Virkesförråd 190 hagmark och bokarna har kraftiga grenar. Litet in- 
Ålder G slag av asp och ung gran. Beståndet, som är delvis 
Bonitet M avverkat är något luckigt. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag G, F (om 3 år) Buskskiktet är glest med enstaka rönnar. 

Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6299-1b  Storegården, norra 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,3 
Bokskog ÄL. Ädellövskog (%) 80 
 Trädslagsfördelning 0-8-0-1 
Klen till medelgrov bok dominerar med inslag av Virkesförråd 110 
grov gran och björk. Ålder U, M 
 Bonitet M 
Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag G 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6292-2 Lergered 
 
Skogstyp 
Björkskog 

Areal (ha) 3,1  
Ädellövskog (%) 0 Medelgrov björk dominerar med stort inslag av klen 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10till medelgrov al. Inslag av asp. Litet inslag av klen 
Virkesförråd 150 gran. Marken är delvis källpåverkad. 
Ålder M  
Bonitet M Buskskiktet är tätt med brakved och viden. 
Virkeskvalitet N Fältskikt av fuktig örttyp. 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
 

 



6299-3 Åsengård 
 
Skogstyp 
Ädellövskog ÄL. 

Areal (ha) 5,0  
Ädellövskog (%) 60 Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av medel- 
Trädslagsfördelning 4-0-2-3grov ask. Inslag av medelgrov gran, asp, al och björk. Litet 
Virkesförråd 120 inslag av bok. Beståndet är något luckigt och betas delvis. 
Ålder G Röjningar och gallringar har skett i trädskiktet. 

 Bonitet G 
Buskskikt av hassel och brakved. Virkeskvalitet D 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. Åtgärdsförslag - 
 
Fauna och flora 
Lokal för Gyalecta ulmi och Lobaria pulmonaria (Svante Hultgren). 
 
Bedömning 
Grov skog med ädellövträd. Känslig epifytflora. 
Klass 2. 
 
 
6299-4 Dannike, västra 
 

Areal (ha) 10,7 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 50 Bokskog ÄL 
Trädslagfördelning 0-5-0-4 
Virkesförråd 120 En slänt med alsumpskog i nederkanten. Medelgrov bok 
Ålder M dominerar med stort inslag av medelgrov björk och al. 
Bonitet M Inslag av medelgrov gran. Litet inslag av klen lönn och 
Virkeskvalitet D ask. Beståndet är delvis avverkat. Enstaka lågor och torr- 
Åtgärdsförslag - rakor förekommer. 

 
Buskskiktet är glest med rönn. 
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. I nederkanten förekommer även fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
På ett par grova hamlade askar i kanten förekommer laven Gyalecta ulmi. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6299-5 Dannike, östra 
 

Areal (ha) 10,1 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 0 Alskog. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
Virkesförråd 120 Klen till medelgrov al dominerar med stort inslag av klen 
Ålder U till medelgrov björk. Inslag av klen asp. Litet inslag av 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G 



klen ek och lönn. Beståndet är röjt och en kraftledning skär 
genom beståndet. Enstaka lågor förekommer. 
Buskskiktet är tätt med hassel, brakved, hägg och viden.  
Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6299-6 Dannike, södra 
 
Skogstyp 
Ekskog ÄL. 
 Areal (ha) 5,0 
Klen till medelgrov ek dominerar med inslag av klen till Ädellövskog (%) 70 
medelgrov björk och asp. Litet inslag av grov bok. Be- Trädslagsfördelning 7-0-0-3
ståndet är röjt och gallrat. Ett  motionsspår finns i området. Virkesförråd 80 
 Ålder U 
Buskskiktet är glest med hassel. Bonitet M 
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6299-7 Hult 
 
Skogstyp Areal (ha) 5,8 Bokskog ÄL. Ädellövskog (%) 60  Trädslagsfördelning 0-6-0-4 Medelgrov till grov bok med stort inslag av Virkesförråd 300 medelgrov björk och asp. Beståndet är röjt Ålder U, M, G och gallrat och betas delvis. Bonitet G  Virkeskvalitet MG Buskskiktet är glest med brakved och hägg. Åtgärdsförslag R, G, F (om 1 år)Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6299-8 Hult - Backa 
 

Areal (ha) 26,1 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 0 Blandskog av trivialtyp. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
Virkesförråd 150 Klen björk och al dominerar med stort inslag av klen 
Ålder U asp. Beståndet är röjt och gallras. 
Bonitet G  
Virkeskvalitet MG 

 Åtgärdsförslag G 



Buskskikt av brakved och hägg. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6299-9 Bäck 
 
Skogstyp 
Ekskog ÄL. Areal (ha) 2,0 
 Ädellövskog (%9 90 
En lågvuxen och klen, något luckig ekskog som närmast Trädslagsfördelning 9-0-0-1
har ekkrattkaraktär. Inslag av klen björk. Mycket häll- Virkesförråd - 
marker ingår i beståndet. Ålder M 
 Bonitet S 
Buskskikt saknas. Fältskikt av torr till frisk ristyp. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag - 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
6299-10 Rydet 
 
Skogstyp Areal (ha) 5,5 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-9
Klen till medelgrov björk dominerar med stort inslag Virkesförråd 150 
av klen al. Litet inslag av klen gran och asp. Ålder M 
 Bonitet M 
Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av fuktig örttyp. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag - 
Bedömning 
Klass 3. 
 

Areal (ha) 3,6 6299-11 Bosgården, södra 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-10Skogstyp 
Virkesförråd 150 Alskog. 
Ålder M  
Bonitet - Medelgrov till grov, välgallrad alskog. 
Virkeskvalitet MG  
Åtgärdsförslag - Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 

 



6299-12 Bosgården, västra 
 

Areal (ha) 0,4 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 40 Blandskog med ädellövinslag. 
Trädslagsfördelning 4-0-0-5 
Virkesförråd 120 Medelgrov till grov björk dominerar med mycket stort 
Ålder G (40%) inslag av medelgrov till grov ek. Litet inslag av asp 
Bonitet G och gran. Beståndet är gallrat. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag G Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av fuktig örttyp. 

Bedömning 
Klass 3. 
 
6299-13 Bosgården, östra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,8 
Ängsekskog ÄL. Ädellövskog (%) 100 
 Trädslagsfördelning 9-1-0-0
Ett välgallrat och skött skogsbestånd. Medelgrov Virkesförråd 70 
ek dominerar med inslag av medelgrov bok. Litet Ålder M 
inslag av klen alm Bonitet M, G 
 Virkeskvalitet MG 
Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. Åtgärdsförslag - 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6299-14 Boanäs, norra 

Areal (ha) 20,8  
Ädellövskog (%) 70 Skogstyp 
Trädslagsfördelning 6-0-0-3Hedekskog ÄL. 
Virkesförråd 100  
Ålder M Detta är relativt exploaterat fritidsområde intill Yttre 
Bonitet S Åsunden. Trädskiktet omväxlar med låga bergryggar 
Virkeskvalitet D där berget går i dagen. Medelgrov ek dominerar med 
Åtgärdsförslag - inslag av medelgrov björk och tall. Litet inslag av asp. 

Låga bergväggar och en del lågor ingår. 
 
Buskskiktet är glest med hassel, en och rönn. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
6299-15 Boanäs, södra Areal (ha) 9,8 
 Ädellövskog (%) 60 
Skogstyp Trädslagsfördelning 3-3-0-3
Ädellövskog ÄL. Virkesförråd 120 
 Ålder G 
Även detta område är ett flitigt utnyttjat fritidsområde. Bonitet M 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - 



Grov bok och ek dominerar med inslag av grov lind 
och medelgrov ask. Det finns även inslag av medelgrov 
asp, al, björk och gran. Några bokar är mycket grova. 
Området är blockrikt och mindre vattendrag ingår. En- 
staka lågor förekommer. Beståndet är gallrat. 
 
Buskskiktet är glest med en, hassel, brakved och hägg. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för mindre hackspett (A & E). 
 
Bedömning 
Ett stort bestånd där grova ädellövträd ingår. 
Klass 2. 
 
7201-1 Grimsås, södra 

Areal (ha) 0,5  
Ädellövskog (%) 90 Skogstyp 
Trädslagsfördelning 9-0-0-1Hedekskog ÄL. 
Virkesförråd 170  
Ålder M Medelgrov ek dominerar med inslag av grov björk. 
Bonitet M Beståndet är gallrat och betas delvis. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7201-2 Grimsås, norra 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. Areal (ha) 1,0 
 Ädellövskog (%) 80 
Medelgrov ek dominerar med inslag av medelgrov Trädslagsfördelning 8-0-0-2 
asp och björk. Beståndet innehåller en del hällmarker. Virkesförråd 130 
Skogen är gallrad och delvis betad. Ålder M 
 Bonitet S, M 
Buskskikt av hassel och rönn. Virkeskvalitet N, (D bitvis)
Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7201-3 Tubbegården 

Areal (ha) 2,5  
Ädellövskog (%) 60 Skogstyp 
Trädslagsfördelning 6-0-0-4 Ängsekskog ÄL. 
Virkesförråd 140  
Ålder U, M, G Klen till grov ek i en källpåverkad slutning i Nolåns 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G, F (om 2 år)



dalgång med stort inslag av björk och al. Litet inslag 
av asp. Intill gården är skogen avverkad. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av sälg. 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Epifyten Ulota crispa är vanlig. I de källpåverkade delarna växer mossor som Thuidium 
tamariscinum, Brachythecium velutinum och Mnium punctatum. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7201-4 Holmen 
 
Skogstyp Areal (ha) 3,5 
Ängsekskog ÄL. Ädellövskog (%) 60 
 Trädslagsfördelning 5-0-1-2 
En igenvuxen ekhage i sluttningen ned mot Nolån med Virkesförråd 200 
grov ek och inslag av björk, asp och gran. Litet inslag Ålder G 
av grov ask, al och lind. Fläckvis finns tätt med sly. Bonitet G 
Boträd och lågor förekommer. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved och hägg. 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för ormbär (A & E). 
På ekarna växer Arthonia vinosa och vid en ekbas påträffades Lecidea hypnorum. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7201-5 Hulta damm 
 Areal (ha) 3,5 
Skogstyp Ädellövskog (%) 10 
Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 1-0-0-9 
 Virkesförråd 120 
Medelgrov al, asp och björk samdominerar. Inslag av Ålder U 
medelgrov ek. Delvis källpåverkad mark. Beståndet är Bonitet G 
gallrat. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt av brakved och viden.  Fältskikt av fuktig 
örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3 
 
 

 



7201-6 Backa  
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. 

Areal (ha) 3,2  
Ädellövskog (%) 40 Brinkar och sandkullar intill Nolån bevuxna med en täm- 
Trädslagsfördelning 4-0-0-5 ligen gles skog där ek, björk och asp samdominerar. Litet 
Virkesförråd 150 inslag av lind och trädformig sälg. Sparsamt med boträd, 
Ålder M lågor och torrakor förekommer av björk och asp. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskikt glest med enstaka videbuskar i fuktigare 
Åtgärdsförslag G lägen. Fältskikt av friskt örttyp och kruståteltyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7201-7 Hulta 

Areal (ha) 3,5  
Ädellövskog (%) 30 Skogstyp 
Trädslagsfördelning 0-0-3-7Blandskog med ädellövinslag. 
Virkesförråd 120  
Ålder U, M Beståndet ansluter till en golfbana. Medelgrov asp, björk 
Bonitet G och al samdominerar. Inslag av ask, lind och alm. Litet 
Virkeskvalitet N inslag av klen gran. Beståndet är gallrat och röjt. 
Åtgärdsförslag G  

Buskskikt av brakved, hägg och rönn. Fältskikt av frisk 
och fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7202-1 Libberås 
 

Areal (ha) 4,5 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 0 Blandskog av trivialtyp. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-7  
Virkesförråd 80 En relativt torr kulle där tall, asp och björk sam- 
Ålder U dominerar. Beståndet är något luckigt. Röjningar 
Bonitet M har skett. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och 

kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 

 



7202-2 Olofstorp 
 
Skogstyp 
Blandskog av trivialtyp. 
 Areal (ha) 1,0 
Medelgrov gran, asp och björk samdominerar. Ädellövskog (%) 0 
Runt en torpgrund finns även en del äppleträd. Trädslagsfördelning 0-0-0-7 
Beståndet är röjt och gallrat. Enstaka lågor finns. Virkesförråd 70 
 Ålder U 
Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp och frisk  Bonitet M 
örttyp. Virkeskvalitet M 
 Åtgärdsförslag G 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7202-3 Rödberg - Olsfors 
 
Skogstyp 
Blandskog av trivialtyp. Areal (ha) 12,5 
 Ädellövskog (%) 0 
Ett något luckigt bestånd där gran, björk och al sam- Trädslagsfördelning 0-0-0-8 
dominerar. Inslag av asp. Beståndet är gallrat. Ett Virkesförråd - 
vattendrag med ett mindre vattenfall ingår. Skogs- Ålder U 
dikning har skett. Bonitet G 
 Virkeskvalitet N 
Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp. Åtgärdsförslag G  
Bedömning 
Klass 3. 
 

 
7202-4 Hultafors, västra 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. Areal (ha) 3,5 
 Ädellövskog (%) 90 
En kraftig sluttning där grov ek dominerar. Inslag Trädslagsfördelning 8-0-1-1
av, delvis mycket grov ask, asp och björk. Litet Virkesförråd 170 
inslag av lind och ung gran. Beståndet är gallrat. Ålder M 
 Bonitet M 
Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk Virkeskvalitet N 
ristyp och kruståteltyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 

 



7203-1 Pukared
 
Skogstyp Areal (ha) 1,8 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Klen björk dominerar med stort inslag av klen asp. Virkesförråd 40 
 Ålder U 
Buskskiktet är glest med viden. Fältskikt av frisk Bonitet S 
ristyp och kruståteltyp. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7203-2 Mölnebacka, västra 
 
Skogstyp 
Ekskog ÄL. 
 
Detta objekt består av två dungar med medelgrov till 

Areal (ha) 2,1 Grov ek. Stort inslag av gran och litet inslag av björk 
Ädellövskog (%) 70 och asp. Enstaka lågor av ek förekommer. Till största 
Trädslagsfördelning 7-0-0-1delen betade områden. 
Virkesförråd 210  
Ålder M Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp och av 
Bonitet G ört/ristyp. 
Virkeskvalitet MG  
Åtgärdsförslag G Fauna och flora 

Enligt A & E finns kattuggla. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
7203-3 Svarvhult 
 

Areal (ha) 1,0 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 0 Björkskog. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-9  
Virkesförråd 110 Klen till medelgrov björk dominerar med stort inslag av 
Ålder U klen till medelgrov al och inslag av klen gran. Beståndet 
Bonitet M är röjt. Marken är delvis källpåverkad. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av 

fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



7203-4 Svarvhult, östra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,0 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
En relativt torr bergknalle. Klen till medelgrov Virkesförråd 50 
björk dominerar med mycket stort (40%) inslag Ålder U, M 
av klen asp. Beståndet är röjt. Bonitet S 
 Virkeskvalitet D 
Buskskikt av rönn och viden. Fältskikt av frisk  Åtgärdsförslag R, F (om 2 år)Ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7203-5 Fjällaberg 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. 

Areal (ha) 2,0  
Ädellövskog (%) 20 En sydvänd brant ned mot Viaredssjön med ett gallrat 
Trädslagsfördelning 1-0-1-4 bestånd av björk och asp med stort inslag av gran och 
Virkesförråd 70 tall. Litet inslag av ek och lind. 
Ålder M, G  
Bonitet S Buskskiktet är glest med hassel och inslag finns av brak- 
Virkeskvalitet D ved rönn och viden. Fältskikt av frisk örttyp och ört/ristyp. 
Åtgärdsförslag -  

Fauna och flora 
Enligt A & E finns blåsippa och skogssallat. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7203-6a Hultafors, östra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,8 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Medelgrov till klen björk med mycket stort inslag av Virkesförråd 130 
klen till medelgrov asp. Beståndet är röjt och gallrat. Ålder U 
 Bonitet M 
Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk örttyp och krus- Virkeskvalitet N 
tåteltyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



7203-6b Hultafors, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 0,8 
Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 60 
 Trädslagsfördelning 6-0-0-4 
Medelgrov ek dominerar med stort inslag av medelgrov Virkesförråd 150 
asp och björk. Beståndet är gallrat. Ålder M 
 Bonitet M 
Buskskiktet är glest med hassel och rönn. Fältskikt av Virkeskvalitet N 
frisk örttyp och kruståteltyp Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7203-7 Svarvhult, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,0 
Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 70 
 Trädslagsfördelning 7-0-0-3 
Medelgrov ek dominerar med inslag av medelgrov asp Virkesförråd 130 
och björk. Beståndet är röjt och gallrat. Ålder M 
 Bonitet M 
Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp. Virkeskvalitet S 
 Åtgärdsförslag F (om 10 år)
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 
 
 
7203 –8 Arås 
 
Skogstyp 
Ängsekskog ÄL. Areal (ha) 3,5 
 Ädellövskog (%) 80 
En sluttning ned mot en sjö där medelgrov till grov Trädslagsfördelning 8-0-0-1 
ek dominerar med inslag av medelgrov gran, asp Virkesförråd 280 
och björk. Litet inslag av grov lind och klen ask. Ålder G 
Granen har bitvis gallrats bort. Området betas del- Bonitet G 
vis. Enstaka boträd förekommer. Virkeskvalitet MG 
 Åtgärdsförslag G, F (om 10 år)
Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk 
örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 

 



 
 
7204-1 Mölnebacka, södra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 3,0 Hedekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 60  
Trädslagsfördelning 6-0-0-1Medelgrov ck dominerar med stort inslag av grov gran 
Virkesförråd 200 Inslag av grov tall och asp och björk. Beståndet är röjt 
Ålder M och gallrat. Ett litet vattendrag och mindre bergväggar 
Bonitet M ingår. 
Virkeskvalitet MG, N 
Åtgärdsförslag G Buskskikt av hassel, brakved och rönn. Fältskikt av 

frisk ristyp, krusråteltyp och frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7204-2 Götebacka 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,5 Hedekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 70  
Trädslagsfördelning 6-1-1-1Tre dungar med medelgrov till grov ekskog som har 
Virkesförråd 190 inslag av grov bok, gran, lind, asp och björk. 
Ålder M, G  
Bonitet M Buskskikt av glest ställda hasselbuskar. Fältskikt av 
Virkeskvalitet MG frisk örttyp. 

 Åtgärdsförslag G 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7204-3 Götebacka, östra 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,5 Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 70  Trädslagsfördelning 7-0-0-1En slänt där medelgrov ek dominerar med stort inslag Virkesförråd 220 av grov gran. Inslag av asp och björk. Beståndet är Ålder M, G röjt och gallrat. Ett mindre vattendrag ingår. Bonitet S  Virkeskvalitet MG Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk Åtgärdsförslag G ört/ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



7204-4 Källeberg 
 

Areal (ha) 0,8 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 80 Hedekskog ÄL. 
Trädslagfördelning 8-0-0-2  
Virkesförråd 200 Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av 
Ålder G medelgrov till grov björk. Beståndet är gallrat och 
Bonitet M betas svagt. En mindre vandringsled passerar genom 
Virkeskvalitet MG beståndet. 
Åtgärdsförslag F (om 5 år)  

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ört/ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7204-5 Lindebergshult 
 
Skogstyp 
Ädellövskog ÄL. Areal (ha) 6,5 + 1,5 
 Ädellövskog (%) 80 
Området är stadsplanerat och kommer förmodligen Trädslagsfördelning 3-0-5-2 
att avverkas inom kort. Medelgrov till grov ask och Virkesförråd 150 
ek dominerar med inslag av medelgrov till grov lind Ålder G 
och asp, björk och al. De sistnämnda trädslagen do- Bonitet M, G 
minerar längs en liten bäck som ingår beståndet. Virkeskvalitet N 
Beståndet är röjt och gallrat och betas delvis. Åtgärdsförslag F (om 2 år)
 
Buskskiktet är tätt med hassel och brakved. Inslag av 
videbuskar. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7204 –6 Sjömarken 
 
Skogstyp

Areal (ha) 1,0 Blandskog av triviallöv. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-9 Medelgrov till grov asp och björk dominerar med 
Virkesförråd 160 inslag av grov gran. Beståndet som är röjt och gallrat 
Ålder G gränsar till en badplats. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet MG Buskskiktet är glest med videbuskar. Fältskikt av 
Åtgärdsförslag F (om 5 år)kruståteltyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



 
7204-7 Sandared, södra 
 
Skogstyp 
Alskog. 
 Areal (ha) 2,8 Klen till medelgrov al med stort inslag (40%) av Ädellövskog (%) 0 björk. En liten bäck rinner genom beståndet som Trädslagsfördelning 0-0-0-10gränsar till Viaredssjön. Området har ett visst Virkesförråd 110 rekreationsvärde för befolkningen i Sandared. Ålder U  Bonitet G Buskskikt av brakved, viden och hägg. Fältskikt av Virkeskvalitet N frisk till fuktig örttyp. Åtgärdsförslag G  
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7204-8 Lund 
 
Skogstyp Areal (ha) 5,0 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Detta bestånd ligger vid Viaredssjöns östra strand. Klen Virkesförråd 100 
till medelgrov björk dominerar med stort inslag av klen Ålder U 
till medelgrov al. Beståndet är gallrat. Ett mindre vatten- Bonitet G 
drag ingår. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7204-9 Ek, västra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 5,2 Blandskog med ädellövinslag. 
Ädellövskog (%) 20  
Trädslagsfördelning 2-0-0-8Ett sommarstugeområde invid Viaredssjöns södra strand. 
Virkesförråd 90 Klen till medelgrov björk dominerar med inslag av klen 
Ålder U till medelgrov asp och al. Stort inslag av klen ek. Beståndet 
Bonitet M är gallrat och röjt. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



 
7204-10 Ek, östra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,9 Ädellövskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 70  
Trädslagsfördelning 2-2-3-3 En splittrat bestånd som består av tre dungar. Medel- 
Virkesförråd 120 grov till ek och bok med inslag av grov lind, klen ask 
Ålder G och medelgrov till grov björk, Litet inslag av poppel 
Bonitet G och blodbok. 
Virkeskvalitet MG  
Åtgärdsförslag F (om 1 år)Beståndet är röjt och gallrat. 
  

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7204-12 Lundaskog 
 Areal (ha) 1,0 Skogstyp Ädellövskog (%) 0 Björkskog. Trädslagsfördelning 0-0-0-10  Virkesförråd 160 Klen till medelgrov med enstaka grova träd. Ålder M Beståndet är röjt och gallrat. Bonitet M  Virkeskvalitet N Buskskikt av brakved och viden. Fältskikt av frisk till Åtgärdsförslag F (om 2 år)fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7205-1 Kvarnsjö 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,0 Björkskog. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-8 Medelgrov till grov björk dominerar med inslag av 
Virkesförråd 160 medelgrov till grov gran och tall. Beståndet är gall- 
Ålder M rat. Ett mindre vattendrag ingår. 
Bonitet G  
Virkeskvalitet N Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp. 
Åtgärdsförslag F (om 10 år) 

Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



7205-2 Pickesjö 
 

Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag 
 Areal (ha) 1,6 
Ett bestånd vid den norra kanten av den lilla sjön Ädellövskog (%) 40 
Pickesjön. En liten bäck ingår beståndet. Grov bok Trädslagsfördelning 1-3-0-6
dominerar tillsammans med medelgrov björk. Stort Virkesförråd 110 
inslag av medelgrov asp och inslag av medelgrov ek Ålder U, G 
och al. Beståndet är gallrat. En kraftledning skär ge- Bonitet G 
nom beståndet. Området är av ett visst intresse för fri- Virkeskvalitet D 
luftslivet och ett motionsspår går genom objektet Åtgärdsförslag F 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7205-3 Rya åsar 
 
Skogstyp Areal (ha) 104,4 
Hedekskog. Ängsekskog. Blandskog med Ädellövskog (%) 80 
ädellövinslag. ÄL Trädslagsfördelning 7-0-1-2 
 Virkesförråd 200 
Rya åsar, med sina ekskogsbeklädda branter, Ålder M 
är ett framträdande inslag i landskapsbilden Bonitet M 
och ett av de viktigaste rekreations- och när- Virkeskvalitet MG 
strövområde för befolkningen i Borås. Mo- Åtgärdsförslag G, (F om 15-20 år)
tionsspår, slalomanläggning och utsiktspunk- 
ter finns i området. 
 
Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av alm, ask, bok, lind, lönn, asp, björk och gran. 
Nedanför Rya klint finns blockrika rasmarker, där lind och ek bildar det huvudsakliga trädskiktet. 
Bestånden år mestadels gallrade och välskötta men enstaka torrakor och lågor förekommer. 
 
Vid Björbostugan och intill, den nedrivna, Ramshulan finns rester av askängar med hamlade träd. 
Ramahulans askänge är väl värd att restaureras. 
 
Buskskikt. Hasseln är riklig och inslag finns av brakved, hägg och rönn. Fältskikt av frisk till 
fuktig örttyp och av frisk ristyp. 
 
Fauna och flora 
Enligt NÄ förekommer hässleklocka, skogsbingel, kransrams, blåsippa, vårlök, svalört, 
myskmadra, springkorn, vårärt och hässlebrodd. 
 
En del äldre fynd av sällsynta kryptogamer finns från Rya åsar. Söderberg har samlat Metzgeria 
conjugata den 31/5 1923 (herb Lund), Trichocolea tomentella den 4/5 1919 (herb Umeå) och 
Tritomaria exsecta 1919 (herb Uppsala). Enligt Söderberg & Sandberg finns också Ulota 
coartata (Söderberg & Sandberg 1936). 

 



 
Bedömning 
Ett stort sammanhängande lövskogsbestånd med mycket stora sociala, biologiska och 
landskapsestetiska värden. 
Klass 1. 
 
7205-4 Norrmalm, norra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 4,6 Blandskog av triviallöv. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-8 Medelgrov till grov asp och björk dominerar. Stort 
Virkesförråd 150 inslag av medelgrov tall. Litet inslag av klen ek och 
Ålder M lönn. Beståndet är gallrat och motionsspår leder ge- 
Bonitet M nom området. Enstaka lågor och boträd förekommer. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag F (om 5 år)Buskskiktet är glest med hassel, brakved och rönn. 

Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7205-5 Kristineberg, norra 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. Areal (ha) 1,0 
 Ädellövskog (%) 90 
Ett litet bestånd på en kulle inne i Borås stad. Grov bok Trädslagsfördelning 0-9-0-1 
dominerar med inslag av medelgrov till grov björk. Mo- Virkesförråd 200 
tionsspår leder genom beståndet. Ålder G 
 Bonitet M 
Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av frisk Virkeskvalitet D 
örttyp. Åtgärdsförslag F (om 1 år) 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7205-6 Kristineberg 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,2 Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%) 10  Trädslagsfördelning 0-0-1-9 Medelgrov asp och björk dominerar med litet inslag Virkesförråd 120 av alm, lönn och fågelbär. Beståndet är gallrat. Ålder U, M  Bonitet M Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp Virkeskvalitet D och krusråteltyp. Åtgärdsförslag F (om 1 år) 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7205 –7 Solhall 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 8,3 Blandskog av trivialtyp. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-6 Medelgrov asp och björk dominerar. Mycket stort in- 
Virkesförråd - slag av medelgrov gran. Litet inslag av ek. Beståndet 
Ålder M är röjt och gallrat. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskikt av brakved. rönn och viden. Fältskikt av frisk 
Åtgärdsförslag G örttyp och kruståteltyp 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7206-1 Norrmalm 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 14,3 Blandskog av trivialtyp. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-6Medelgrov tall, asp och björk samdominerar. Beståndet 
Virkesförråd 120 är gallrat. Både block, bergväggar och lågor förekommer. 
Ålder M  
Bonitet S Buskskikt av brakved och rönn. Fältskikt av kruståteltyp. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - Bedömning 

Klass 3. 
 
 
7206-2 Hulta 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. 

Areal (ha) 48,7  
Ädellövskog (%) 80 Ett splittrat bestånd som omfattar skogspartier från 
Trädslagsfördelning 7-0-1-2 Brämhult till Bergsäter. 
Virkesförråd 160  
Ålder M, G Bergssluttningen och höjden vid Hulta kläds av en hed- 
Bonitet S, M, G ekskog. Beståndet domineras av klen till medelgrov ek 
Virkeskvalitet N med inslag av medelgrov till grov lind, asp och björk. 
Åtgärdsförslag G (F om 1 år)I beståndet norr om denna kulle finns medelgrov till 

grov ask intill det lilla vattendrag som flyter fram här. 
 
Hela området är väl röjt och gallrat, varvid främst buskskiktet tagits bort, varigenom skogen fått 

 



en parkliknande karaktär. Breda gruslagda gångar genomkorsar terrängen och en skidbacke har 
anlagts i mitten av sluttningen. Beståndet omges helt av bebyggelse och har främst ett intresse 
som närströvområde och som landskapselement. 
 
Buskskiktet är mycket glest med brakved, viden, rönn, en och hassel. Fältskikt av frisk ristyp, 
kruståteltyp och frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7206-3 Östermalm 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,7 
Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 70 
 Trädslagsfördelning 7-0-0-3 
Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av Virkesförråd 160 
medelgrov björk och asp. Bestånden är gallrade. Ålder M, G 
 Bonitet M 
Buskskikt av hassel, brakved och rönn. Fältskikt av Virkeskvalitet N 
frisk ört/ristyp. Åtgärdsförslag F (om 2 år) 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7206-4 Brämhult, södra 
 

Areal (ha) 3,8 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 0 Blandskog av triviallyp. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10  
Virkesförråd 130 En randskog med medelgrov asp och björk. 
Ålder M Beståndet är gallrat. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskikt av viden och rönn. Fältskikt av frisk 
Åtgärdsförslag R, F (om 1 år) örttyp och kruståteltyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7206-5 Brämhult 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,2 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Medelgrov dominerar med mycket stort (40%) inslag Virkesförråd 130 
av medelgrov asp. Beståndet är gallrat. Ålder U 
 Bonitet M 
Buskskikt av hassel, brakved och rönn. Fältskikt av Virkeskvalitet N 
frisk ört/ristyp. Åtgärdsförslag G 

 



 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7207-1 Frugården 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,6 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-10
Klen björk dominerar där enstaka grova björkar ingår. Virkesförråd 50 
Stort inslag av sälg. Inslag av asp. Ålder U 
 Bonitet S 
Buskskikt av sälg. Fältskikt av högörttyp Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag G 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7207-2 Lunden 
 
Skogstyp 
Blandskog av triviallöv. Areal (ha) 2,7  Ädellövskog (%) 0 Medelgrov asp dominerar i denna sedan länge övergivna Trädslagsfördelning 0-0-0-10björkhage. Inslag av grov rönn. Litet inslag av medelgrov Virkesförråd 80 björk och al. Beståndet är luckigt och gallrat. Delvis bete. Ålder U Ett mindre vattendrag ingår liksom enstaka lågor av björk. Bonitet S  Virkeskvalitet D Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. Åtgärdsförslag -  
Bedömning 
Klass 3. 

 
 

7207-3 Ryd 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag ÄL. 

Areal (ha) 4,0  
Ädellövskog (%) 70 Medelgrov till grov ekskog med stort inslag av klen 
Trädslagsfördelning 3-0-4-3ask. Litet inslag av alm, lind, lönn, asp, björk och al. 
Virkesförråd 120  
Ålder M, G Buskskikt av hassel med inslag av sälg och rönn. 
Bonitet G Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
Virkeskvalitet MG  
Åtgärdsförslag - Bedömning 

Klass 3. 
 

 



 
7207-4 Värslebacken, västra 
 
Skogstyp 
Blandskog av triviallöv. 

Areal (ha) 1,5  
Ädellövskog (%) 0 Medelgrov björk och gran dominerar. Stort inslag 
Trädslagsfördelning 0-0-0-6av medelgrov al och litet inslag av medelgrov asp. 
Virkesförråd 200 Beståndet, som betas, är gallrat och en kraftledning 
Ålder M skär genom objektet. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk ristyp och 
Åtgärdsförslag G fuktig örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7207-5 Värslebacken, östra 
 

Areal (ha) 0,8 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 70 Ädellövskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 4-3-0-3 
Virkesförråd 200 Grov ek och bok dominerar med inslag av medelgrov 
Ålder G björk och al. Beståndet är gallrat och betas delvis. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet D Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp. 
Åtgärdsförslag -  

Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7207-6 Långhult, västra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 5,8 Alskog, björkskog. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-7Medelgrov al och björk växlar i dominans. Stort inslag av 
Virkesförråd 170 gran och inslag av asp. Ett litet vattendrag rinner genom 
Ålder U beståndet. Lågor och torrakor av de triviala lövträden är 
Bonitet G frekventa. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag -  Buskskikt av viden. Fältskikt av högörttyp. 

 
Bedömning 
Beståndet har stor betydelse för fauna och flora. 
Klass 3. 
 
 

 



7207-7 Långhult, östra 
 
Skogstyp 
Bokskog, ekskog. ÄL. 
 Areal (ha) 10,2 
Grov till mycket grov bok och ek i en blockrik Ädellövskog (%) 70 
sluttning. Inslag av grov gran, asp, björk och al. Trädslagsfördelning 3-3-1-2 
Små vattendrag och källpåverkad mark ingår i Virkesförråd 300 (bitvis 350)
området. Beståndet är förhållandevis orört och Ålder G 
hyser rikligt med lågor, torrakor och boträd. Bonitet G 
 Virkeskvalitet D 
Närmast gården står flera mycket grova hamlade Åtgärdsförslag - 
askar. Flera av dessa är kraftigt innanrötade och 
döende. 
 
Buskskikt av hassel och rönn. Fältskiktet är mycket varierande från friskt till fuktigt i både ängs- 
och risserien. 
 
Fauna och flora 
Vid källdragen växer häxört. 
 
På bokarna påträffades laven Fuscidea cyathoides var corticola. På askarna finns rikligt med 
Gyalecta ulmi och Peltigera collina samt Leptogium teretiusculum. 
 
Bedömning 
Ett varierat och rikt område med stora biologiska värden. 
Klass 2. 
 
 
 
 

 



7207-8 Stenvik 
 Areal (ha) 2,7 
Skogstyp Ädellövskog (%) 50 
Hedekskog ÄL Trädslagsfördelning 5-0-0-5 
 Virkesförråd 200 
Klen till grov ek dominerar med stort (40%) inslag Ålder U, G 
av medelgrov asp. Litet inslag av medelgrov björk.  Bonitet M 
Beståndet är gallrat. Enstaka lågor ingår. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag - 
Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7207-9 Senåsa 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,4 
Hagmark med blandade lövträd. Ädellövskog (%) 30 
 Trädslagsfördelning 3-0-0-7 
Medelgrov till grov ek med stort inslag av asp, björk Virkesförråd 130 
och trädformig rönn. Litet inslag av al. Beståndet är Ålder U, G 
gallrat. Bonitet M 
 Virkeskvalitet D 
Buskskiktet är tätt med hassel. Fältskikt av frisk örttyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7207-10 Senåsa, Kråkhult 
 
Skogstyp 
Björkskog, alskog. Areal (ha) 45,1 
 Ädellövskog (%) 0 
Marken är blockfri och jämn då bestånden troligen Trädslagsfördelning 0-0-0-10
vuxit upp på slåttermark. Klen till medelgrov björk Virkesförråd 120 
och al dominerar växelvis. Stort inslag av asp. Litet Ålder U 
inslag av ek. Bestånden är mestadels gallrade och be- Bonitet G 
tade. Enstaka boträd, lågor och torrakor förekommer. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt av viden. Fältskikt av högörttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 

 



7207-11a Torpen 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,8 
Ädellövskog ÄL. Ädellövskog (%) 70 
 Trädslagsfördelning 4-3-0-3
Ett splittrat bestånd som består av ett par igenvuxna ek- Virkesförråd 180 
hagar. Medelgrov ek och grov bok dominerar. Inslag av Ålder G 
medelgrov asp och björk. Beståndet är gallrat och betas. Bonitet S 
 Virkeskvalitet D 
Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. Åtgärdsförslag - 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7207-12 Senåsa, södra 
 Areal (ha) 3,4 Skogstyp Ädellövskog (%) 0 Blandskog av trivialtyp. Trädslagsfördelning 0-0-0-10 Virkesförråd 150 Medelgrov asp och björk. Beståndet är betat och gallrat Ålder M Grävda diken förekommer. Bonitet S  Virkeskvalitet N Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp och frisk örttyp. Åtgärdsförslag -  
Bedömning 
Klass 3. 
 
7207-12 Skäftingsbacka 
 Areal (ha) 6,1 
Skogstyp Ädellövskog (%) 0 
Blandskog av triviallöv. Hagmark med blandade lövträd. Trädslagsfördelning 0-0-0-10

 Virkesförråd 180 
Klen till medelgrov björk och al samdominerar. Beståndet Ålder U 
är gallrat. Objektet betas öster om vägen. Bonitet G 
 Virkeskvalitet N 
Buskskikt av hassel och viden. Fältskikt av kruståteltyp och Åtgärdsförslag G 
fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7207-13 Furuhaga 

Areal (ha) 0,5  
Ädellövskog (%) 80 Skogstyp 
Trädslagsfördelning 3-5-0-2Hagmark med blandade lövträd ÄL. 
Virkesförråd 150  
Ålder - En tämligen torr kulle. Grov bok dominerar med mycket 
Bonitet M stort inslag av medelgrov till grov ek. Inslag av medelgrov 
Virkeskvalitet D asp och björk. 
Åtgärdsförslag - 

 



Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7207-14 Bygd  
 
Skogstyp Areal (ha) 4,4 
Bokskog ÄL. Ädellövskog (%) 100 
 Trädslagsfördelning 0-10-0-0
En medelgrov tät bokskog. Virkesförråd 200 
 Ålder M 
Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat Bonitet M 
av frisk örttyp. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7207-15 Kulla 
 

Areal (ha) 5,8 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 100 Bokskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 1-9-0-0 
Virkesförråd 280 En likformig och tät bokskog med medelgrova 
Ålder G till grova dimensioner. Inslag av grov ek. Enstaka 
Bonitet G lågor av bok förekommer. 
Virkeskvalitet MG  
Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskiktet är dåligt utvecklat av frisk 

örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7207-16 Brännebäck, västra 
 

Areal (ha) 2,0 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 100 Bokskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 1-9-0-0 
Virkesförråd 190 Medelgrov bok med inslag av ek. Beståndet är 
Ålder G gallrat och betas av häst. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet D Buskskikt glest av rönn. Fältskikt av kruståteltyp. 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



7207-17 Brännebäck, östra 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. 
 
Medelgrov till klen bok i en sydvänd brant. Marken 
Är blockig med en del branta bergväggar. Beståndet 
är gallrat och all gran har nyligen tagits bort. Enstaka 
klena lågor ingår. 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. Dåligt ut- 
vecklat. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7207-18 Uppegården 
 
Skogstyp 
Ekskog ÄL 
 
Medelgrov ek med stort inslag av björk. Beståndet 
är kraftigt gallrat. 
 
Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk till 
fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7207-19 Uppegården, norra 
 
Skogstyp 
Ekskog ÄL. 
 
Medelgrov till grov ek med stort inslag av gran. Inslag 
Av asp och björk. Litet inslag av ask. Den norra delen 
av beståndet står på en rullstensås som utgör den syd- 
ligaste delen av Rångedalaåsen. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av en, brakved och viden. 
Fältskikt av frisk ört/ris-typ med mycket liljekonvalj och 
högörttyp. 
 
Fauna och flora 
Enligt A & E finns skogsbingel. 
 
På ekarna finns rikligt med Arthonia vinosa. På asparna finns rikligt med fertil Parmeliella 

Areal (ha) 4,0 
Ädellövskog (%) 100 
Trädslagsfördelning 10-0-0-0
Virkesförråd 230 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag F 

Areal (ha) 4,5 
Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 7-0-0-3 
Virkesförråd 70 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag - 

Areal (ha) 8,4 
Ädellövskog (%) 80 
Trädslagsfördelning 7-0-0-1
Virkesförråd 160 
Ålder G 
Bonitet M 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag - 

 



triptophylla tillsammans med Catinaria grossa. 
 
Bedömning 
Ett vackert lövskogsbestånd med en rik epifytflora i anslutning till samhället Dalsjöfors. 
Klass 2. 
 
7207-20 Hjortryd, södra 
 

Areal (ha) 7,1 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 80 Blandskog med ädellövinslag ÄL. 
Trädslagsfördelning 4-4-0-1 
Virkesförråd - I denna sydvästvända brant växeldominerar ung och 
Ålder M klen bok med klen ek. Inslag av gran och björk. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskiktet är glest med brakved. Fältskikt av frisk 
Åtgärdsförslag G örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7207-21 Hjortryd, norra 
 
Skogstyp 
Ädellövskog ÄL. 
 
En slänt med en liten bäck i anslutning till en hem- 
bygdsgård. Medelgrov till grov ek och bok domine- 
rar med stort inslag av medelgrov gran. Litet inslag 
av ask, lönn, asp och björk. Beståndet är gallrat och 
grävda diken förekommer. Enstaka boträd och lågor 
förekommer. 
Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 

Areal (ha) 2,8 
Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 3-3-1-1
Virkesförråd 180 
Ålder G 
Bonitet G 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G 

 
Fauna och flora 
Enligt A & E förekommer lundkovall (Melampyrum nemorosum). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7207-22 Dalsjöfors, västra 
 

Areal (ha) 2,0 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 60 Hedekskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 6-0-0-4 
Virkesförråd 120 Ett luckigt bestånd där medelgrov till grov ek 
Ålder G dominerar. Stort inslag av medelgrov björk. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av 
Åtgärdsförslag - kruståteltyp och frisk örttyp. 

 



 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7207-23 Toarp 
 
Skogstyp Areal (ha) 15,2 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-8 
Tre bestånd på torvmarker sydöst om Toarps sam- Virkesförråd 130 
hälle. Klen till medelgrov björk dominerar med Ålder M 
inslag av medelgrov gran och tall. Bestånden är Bonitet S 
luckiga och genomgallrade. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7208- 1 Stålarp, norra 
 

Areal (ha) 0,7 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 0 Blandskog av triviallöv. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
Virkesförråd 120 Klen till medelgrov asp och björk. Beståndet betas. 
Ålder U Enstaka lågor förekommer. 
Bonitet S  
Virkeskvalitet D Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
7208-2 Stålarp, södra 
 
Skogstyp 
Ekskog ÄL. 
 Areal (ha) 2,5 
Medelgrov till grov ek med stort inslag av grov Ädellövskog (%) 80 
bok. Inslag av gran och litet inslag av björk och Trädslagsfördelning 5-3-0-1 
al. Beståndet är gallrat. Virkesförråd 200 
 Ålder G 
Enstaka torrakor av ek förekommer, dessa har Bonitet M 
ringbarkats av grisar! Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag F (om 5 år)
Buskskiktet är glest med brakved. Fältskikt av frisk 
örttyp. Dåligt utvecklat. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



 
7208-3 Skänstad, nordöstra 
 

Areal (ha) 11,1 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 10 Björkskog, alskog. 
Trädslagsfördelning 0-0-1-7 
Virkesförråd 110 Klen till medelgrov björk och al med stort inslag av 
Ålder U medelgrov gran. Litet inslag av ek, ask och asp. 
Bonitet M Beståndet är en igenvuxen hage. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag G Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7208-4 Assargården, norra 
 
Skogstyp 
Askskog ÄL. Areal (ha) 1,1 
 Ädellövskog (%) 60 
Klen askskog med enstaka medelgrova träd och Trädslagsfördelning 0-0-6-4
stort inslag av björk och al. Litet inslag av asp, ek Virkesförråd 120 
och lind. Ålder U 
 Bonitet G 
Buskskikt mycket glest med hägg. Fältskikt av Virkeskvalitet D 
högörttyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

Areal (ha) 5,5 7208-5 Assargården, södra 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-10Skogstyp 
Virkesförråd 150 Alskog. 
Ålder U  
Bonitet G Medelgrov alskog med stort inslag av björk. 
Virkeskvalitet N Buskskikt glest av viden. Fältskikt av högörttyp. 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
 
7208-6 Skänstad, västra 
 

Areal (ha) 12,6 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 80 Bokskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 3-5-0-2 
Virkesförråd 260 I detta bestånd bar granarna nyligen gallrats bort. 
Ålder G Medelgrov till grov bok dominerar med mycket 
Bonitet S 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - 



stort inslag av medelgrov till grov ek och inslag 
av medelgrov björk. Betas delvis. 
Enstaka lågor förekommer. 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7208-7 Skänstad, sydöstra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 8,2 Blandskog med ädellövinslag. 
Ädellövskog (%) 20  
Trädslagsfördelning 2-0-0-8Klen till medelgrov björk och al dominerar men 
Virkesförråd 20 inslaget av ek är stort. Beståndet är betat och del- 
Ålder U, G vis avverkat. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskikt av hassel. Fältskikt av fuktig örttyp 
Åtgärdsförslag R  

Bedömning 
Klass 3. 
 

Areal (ha) 15,9  
Ädellövskog (%) 80 7208-8 Kronolund, västra 

 Trädslagsfördelning 2-6-0-2
Virkesförråd 260 Skogstyp 

Bokskog ÄL. Ålder G 
Bonitet M  
Virkeskvalitet N Medelgrov till grov bok med stort inslag av medel- 
Åtgärdsförslag F grov ek. Litet inslag av asp, björk, gran och lönn. 

Bestånden är gallrade. 
Buskskiktet är glest med rönn och hassel. Fältskiktet är glest av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
De lövklädda kullarna och sluttningarna har stora landskapsmässiga värden. 
Klass 2. 
 
7208-9 Skattegården, västra 
 

Areal (ha) 18,3 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 0 Blandskog av trivialtyp. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
Virkesförråd 160 Klen till medelgrov al och björk samdominerar. 
Ålder U Stort inslag av asp. 
Bonitet G  
Virkeskvalitet N Buskskiktet är glest med brakved och viden. 
Åtgärdsförslag G Fältskikt av högörttyp. 

 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
7208-10 Kronolund 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,5 Hage med blandade lövträd. Ädellövskog (%) 50  Trädslagsfördelning 3-0-2-5Grov ek och björk dominerar med inslag av ask, lind Virkesförråd 90 och fågelbär. Litet inslag av klen lönn. Beståndet är Ålder G röjt och delvis avverkat. Bonitet M  Virkeskvalitet D Buskskiktet är glest med hassel och brakved. Fältskikt Åtgärdsförslag R av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7208-11 Skattegården, östra 
 

Areal (ha) 2,5 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 50 Ekhage ÄL. 
Trädslagsfördelning 5-0-0-5 
Virkesförråd 150 Grov till mycket grov ek dominerar med inslag av 
Ålder G medelgrov asp, björk och al. Beståndet är gallrat och 
Bonitet M en kraftledning skär genom området. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 

 
Fauna och flora 
På en grov hamlad ask fanns lavarna Leptogium lichenoides och Bacidia fusca. 
Enligt A & E förekommer skogsbingel. 
 
Bedömning 
Ekhage med vissa floristiska värden. 
Klass 2. 

 
7208-12 Ammarp 

 
Skogstyp 
Askskog ÄL. Areal (ha) 4,6 
 Ädellövskog (%) 70 
Medelgrov till grov ask med stort inslag av asp. Inslag Trädslagsfördelning 1-0-6-3 
av ek och al. Litet inslag av björk. Bestånden är gallrade Virkesförråd 300 
och betas delvis. Enstaka lågor ingår. Ålder G 
 Bonitet G 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved, hägg Virkeskvalitet N 
och olvon. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. Åtgärdsförslag F (om 1 år) 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
7208-13 Rölle 
 
Skogstyp 
Bokskog, blandskog med ädellövinslag, blandskog 

Areal (ha) 20,1 av trivialtyp. (ÄL delar). 
Ädellövskog (%) 80  
Trädslagsfördelning 0-8-0-1Medelgrov bokskog med inslag av gran, ek, asp, björk 
Virkesförråd 200 och ask. Bestånden är gallrade och delvis betade. Ett par 
Ålder G små bäckar rinner genom området, delvis i starkt blockig 
Bonitet G terräng. Enstaka torrakor och lågor ingår. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - (G) Buskskiktet är bitvis tätt med hassel. Inslag av olvon, 

viden, en och brakved förekommer. Fältskikt av frisk 
örttyp, kruståteltyp och högörttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för gulsippa, vårårt, trolldruva, skogsbingel, blåsippa och tandrot. Enligt NÄ förekommer 
också lundstjärnblomma, hässleklocka, strutbräken, skogsstarr, skärmstarr, underviol, nästrot och 
myskmadra. Enligt LFF finns även desmeknopp. 
 
På askar förekommer en del ovanliga epifyter såsom lunglav (Lobaria pulmonaria) Parmeliella 
triptophylla och Leptogium saturninum. 
 
Den omgivande ängsmarken har mycket stora biologiska värden. 
 
Bedömning 
En rik växtlokal med flera sällsynta epifyter. Objektet ska ses i ett sammanhang med 
ängsmarken. 
Klass 2. 
 
7208-14 Säggryd 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 7,2 Hagmark med blandad lövträd. 
Ädellövskog (%) 50  
Trädslagsfördelning 4-1-0-5Medelgrov ek samdominerar med björk. Inslag av 
Virkesförråd 70 bok. Litet inslag av ask, lönn och al. Beståndet 
Ålder G har nyligen gallrats i söder. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet D Buskskikt av hassel, en och hägg. Fältskikt av frisk 
Åtgärdsförslag - till fuktig örttyp. 

 
Fauna och flora 
På ett par gamla lönnar i norr växer lunglav (Lobaria pulmonaria) tillsammans med Leptogium 
lichenoides. På askar finns Parmeliella triptophylla. På bokarna fanns Graphis scripta och 
Pertusaria multipunctata/ophtalmiza. 

 



 
Bedömning 
En hagmark med stora biologiska kvalitéer 
Klass 2. 
 
7208-15 Rölle, västra 
 
Skogstyp 
Björkskog. 
 Areal (ha) 8,3 
Ett splittrat objekt som ansluter till ädellövskogen Ädellövskog (%) 0 
vid Rölle. I norr finns en bäcksänka. Klen till medel- Trädslagsfördelning 0-0-0-10
grov björk dominerar med inslag av klibbal och litet Virkesförråd 130 
inslag av asp. Enstaka torrakor förekommer. Ålder M 
 Bonitet G 
Buskskikt av hassel och viden. Fältskikt av frisk till Virkeskvalitet N 
fuktig örttyp. Åtgärdsförslag - 
 
Bedömning 
Relativt rika triviallövskogar som ansluter till de rika ädellövskogarna vid Rölle. 
Klass 2. 

 
7208-16 Kanåsen, södra 
 

Areal (ha) 3,8 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 50 Ädellövskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 0-4-1-4  
Virkesförråd 150 lgenvuxna hagmarker där medelgrov till grov bok 
Ålder U, M, G dominerar. Inslag av medelgrov gran, ek och ask. 
Bonitet S Det finns även inslag av asp, björk och al. Beståndet, 
Virkeskvalitet D som är luckigt och betat är mestadels genomgallrad. 
Åtgärdsförslag F (om 10 år) 

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7208-17 Kanåsen 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. 

Areal (ha) 13,2  
Ädellövskog (%) 70 Medelgrov till grov bok dominerar med inslag av 
Trädslagsfördelning 0-6-1-2medelgrov gran. Inslag även av ask, lind, lönn, asp, 
Virkesförråd 180 björk och al. Beståndet är luckigt och genomgallrat. 
Ålder G Enstaka lågor och torrakor ingår. 
Bonitet M  
Virkeskvalitet D Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk 
Åtgärdsförslag - örttyp. 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
7208-18 Kanåsen, norra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 4,1 Blandskog av triviallöv. 
Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-10Medelgrov björk och al dominerar med stort inslag 
Virkesförråd 140 av medelgrov asp. Litet inslag av trädformig sälg. 
Ålder U Beståndet är gallrat. Enstaka lågor förekommer. 
Bonitet G  
Virkeskvalitet N Buskskiktet är glest med viden. Fältskikt av fuktig 
Åtgärdsförslag G örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7209- 1 Skullen 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 6,6 Bokskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 70  
Trädslagsfördelning 0-7-0-0Medelgrov till grov bok dominerar med stort inslag 
Virkesförråd 290 av medelgrov gran och björk. 
Ålder G  
Bonitet G Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och krus- 
Virkeskvalitet N tåteltyp. 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
 
7209-2 Dalshestre 
 
Skogstyp 
Askskog. 
 
I en källpåverkad sluttning, som tills helt nyligen sköttes som slåttermark, står mycket glest 
ställda hamlade askar. Litet inslag av björk och balsampoppel. Objektet är ett mycket vackert 
exempel på ett askänge av högörttyp. 
Buskskikt saknas. Fältskikt av högörttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för gulsippa, skogsbingel och smörbollar. I bottenskiktet förekommer Sphagnum 
warnstorfii. På askarna växer Gyalecta ulmi rikligt. 
 
Bedömning 
Ovanlig skogstyp. Rik botanisk lokal. 
Klass 2. 

 



7210-1 Bua backen 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 0,5 Hedekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 60  
Trädslagsfördelning 6-0-0-4 En slänt ned mot sjön Ömmerns sydspets. Medelgrov ek Virkesförråd 120 

med stort inslag av medelgrov björk och asp. Beståndet Ålder M 
är röjt och gallrat och betas delvis. Bonitet S 

Virkeskvalitet D Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
 
7210-2 Svedjorna 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 0,4 Blandskog med ädellövinslag. 
Ädellövskog (%) 40  Trädslagsfördelning 2-0-2-6 

En klen skog med ask, ek, asp och björk. Beståndet är Virkesförråd 60 
något luckigt. Beståndet är röjt och gallrar. Ålder U 
 Bonitet M 

Virkeskvalitet D Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp 
Åtgärdsförslag G och kruståteltyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7210-3 Jordås, nordöstra Areal (ha) 0,4 
 Ädellövskog (%) 70 
Skogstyp Trädslagsfördelning 7-0-0-3 
Ekhage ÄL. Virkesförråd 130 

Ålder G  
Bonitet M Grov till mycket grov ek med stort inslag av asp och Virkeskvalitet D 

björk. Beståndet är gallrat. Åtgärdsförslag G 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7210-4 Jordås 

Areal (ha) 0,4  + 0,5  
Ädellövskog (%) 50 Skogstyp Trädslagsfördelning 5-0-0-2 Hedekskog ÄL. Virkesförråd 160 

 Ålder U, G 
Medelgrov ek är det dominerande trädslaget. Mycket Bonitet M 

Virkeskvalitet D stort (30%) inslag av medelgrov gran. Inslag av asp 
Åtgärdsförslag F (om 1år) och björk. Beståndet är något luckigt. Skogen är gall- 

rad och röjd. Enstaka lågor och torrakor ingår. 

 



Buskskikt av rönn. I delområde 4a finns det rikligt med 
små unggranar i buskskiktet. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 

 
7210-5 Jordås, östra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,0 

Ädellövskog (%) 40 Blandskog med ädellövinslag. 
Trädslagsfördelning 4-0-0-6  
Virkesförråd 35 Klen ek, asp och björk samdominerar. Även trädformig Ålder U 

sälg och rönn förekommer. Beståndet som är något Bonitet S 
luckigt är gallrat. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskiktet är glest med brakved och viden. Fältskikt av 
frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7210-6 Jordås, västra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,2 Blandskog med ädellövinslag ÄL delar. 
Ädellövskog (%) 60  Trädslagsfördelning 2-0-4-4 

En ung och klen skog av asp, björk och al på gammal Virkesförråd 70 
slåttermark. Intill stenrösen står hamlad ask samt någon Ålder U 

Bonitet M alm och lönn. De ädla lövträden dominerar fläckvis i 
Virkeskvalitet N skogsbrynen. 
Åtgärdsförslag G  

Buskskikt av brakved och viden. Fältskikt av frisk och 
fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Ulota crispa är mycket vanlig i beståndet. Lunglav påträffades sparsamt på en hamlad ask och på 
en asp som stod i dess närhet. På stambasen av en äldre ask noterades även Homalia trichoma-
noides. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7210-7 Jordås, sydöstra 
 Areal (ha) 1,4 

Ädellövskog (%) 80 Skogstyp 
Trädslagsfördelning 8-0-0-2 Hedekskog ÄL. Virkesförråd 180  Ålder M 

Medelgrov gallrad ekskog i en kuperad och grovblockig Bonitet G 
sluttning. Litet inslag av al, asp och björk. Virkeskvalitet MG 

Åtgärdsförslag G 
 



Fältskikt av frisk ört och ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7210-8 Nedflo 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,5 
Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%) 20 
 Trädslagsfördelning 2-0-0-8 
Medelgrov asp dominerar med stort inslag av medelgrov Virkesförråd 110 

Ålder G ek och inslag av medelgrov björk. Beståndet är röjt och 
Bonitet M gallrat. Ett mindre vattendrag ingår. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskiktet är glest med brakved. Fältskikt av frisk 
örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7210-9 Brynom 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 5,0 Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 70 
 Trädslagsfördelning 7-0-0-1 
Medelgrov ek dominerar med inslag av grov gran och tall, Virkesförråd 100 
asp och björk. Beståndet är gallrat. Ett mindre vattendrag Ålder M 

Bonitet M ingår. 
Virkeskvalitet N  Åtgärdsförslag G Buskskikt av brakved och rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7210-10 Smedsbonabben 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. 

Areal (ha) 3,5  
Ädellövskog (%) 50 Beståndet domineras av medelgrov till grov ek med stort Trädslagsfördelning 5-0-0-2 

inslag av grov tall och inslag av medelgrov asp och björk. Virkesförråd 120 
Marken är sandig och ligger intill Östra Nedsjön och grän- Ålder M 

Bonitet S sar till en badstrand.. Beståndet är gallrat. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - Buskskikt av en, hassel och rönn. Fältskikt av kruståteltyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



7210-11 Tubbared 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 12,5 Ekhage ÄL. 
Ädellövskog (%) 70  Trädslagsfördelning 4-0-0-2 Ett stort område som betas av får. I objektet ingår gamla Virkesförråd 100 

åkermarker med skogbevuxna stenrösen och steniga par- Ålder M 
tier mellan de gamla åkerlapparna. Trädskiktet domineras Bonitet G 

Virkeskvalitet N av relativ gles medelgrov ekskog med inslag av grov lind, 
Åtgärdsförslag G björk och asp. Intill vägen finns en mindre grupp med grova 

ekar. Sparsamt med lågor och boträd av lind och ek ingår. 
 
Fauna och flora 
Lokal för desmeknopp. På lågorna påträffades Nowellia curvifolia. På de äldre ekarna påträffades 
Arthonia vinosa och Calicium glaucellum. 
 
Bedömning 
I beteshagen ingår grova ädellövträd med en intressant fauna och flora knuten till sig. 
Klass 2. 
 
7211-1 Brattelid 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 0,8 Ädellövskog ÄL. Ädellövskog (%) 60 
 Trädslagsfördelning 6-0-0-1 
Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag Virkesförråd 190 
av delvis mycket grov lind och medelgrov gran. In- Ålder G 

Bonitet G slag av lönn, asp och björk. Beståndet, som betas, 
Virkeskvalitet N är gallrat och kraftledning skär genom skogen. En- Åtgärdsförslag G, F (om 1 år) staka boträd och lågor ingår. 

 
Buskskikt av hassel och brakved. Fältskikt av frisk 
örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7211-2 Kaggården 
 

Areal (ha) 7,0 Skogstyp Ädellövskog (%) 60 
Blandskog med ädellövinslag ÄL. Trädslagsfördelning 4-0-2-2 
 Virkesförråd 110 
Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag Ålder M, G 

Bonitet M av medelgrov till grov ask och gran. Litet inslag 
Virkeskvalitet D av lind, lönn, alm, björk och asp. Ask, alm, lind Åtgärdsförslag G 

och lönn finns mest i lövängsrester norr om gården. 
Boträd, lågor och torrträd förekommer. 
 
Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 

 



Fauna och flora 
Lokal för vätteros. I grova askar noterades myran Lasius fuliginosus. Epifytfloran är rik och 
välutvecklad med arter som lunglav, Gyalecta ulmi, Caloplaca cerina, Nephroma parile, 
Parmeliella triptophylla, Peltigera collina och Leptogium lichenoides. 
 
Bedömning 
Området har stora biologiska kvalitéer och om lövängsesten restaureras kan området bli ett 
värdefullt kulturhistoriskt objekt samtidigt som det bevarar ett stort antal känsliga organismer 
knutna till ädellövskog. Det är sällsynt med lövängsrester i de västra delarna av Borås kommun. 
Klass 2. 
 
7211-3 Läggaregården 
 

Areal (ha) 1,8 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 50 Ekhage ÄL. Trädslagsfördelning 5-0-0-5  Virkesförråd 70 

Grov ek dominerar med mycket stort inslag av medel- Ålder M, G 
grov asp och björk. Beståndet är röjt. Bonitet M 

Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag G Buskskikt av hassel. Fältskikt a frisk örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7211-4 Bosgården, norra 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,5 
Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%) 20 
 Trädslagsförslag 1-0-1-4 

Virkesförråd 80 Medelgrov björk med stort inslag av medelgrov asp. 
Ålder M Inslag av medelgrov ek och litet inslag av ask. Be- Bonitet M ståndet är gallrat och betas. Virkeskvalitet D 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7211-5 Bosgården, södra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,0 Ekhage, björkhage ÄL delar. Ädellövskog (%) 60  Trädslagsfördelning 4-0-2-4 
En betad skog som i de östra delarna domineras av björk och Virkesförråd 80 
i de västra (mot gården) av ek. Träden är klena till medel- Ålder M, G 

Bonitet M grova. Beståndet har stort inslag av asp och inslag av ask. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - Buskskikt dåligt utvecklat med enstaka unga rönnar och 

granar. Fältskikt av frisk örttyp. 

 



Fauna och flora 
Mindre hackspett observerades vid besöket. På hamlade askar intill gården växer sparsamt med 
lunglav och Peltigera collina och Coniocybe pallida. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7211-6 Henå 
 
Skogstyp 
Ekhage, björkhage, ÄL delar. Areal (ha) 1,5 
 Ädellövskog (%) 60 
En betad åbrink som domineras av medelgrov ek med Trädslagsfördelning 4-0-2-4 

Virkesförråd 90 inslag av asp och björk. Björken kan stundtals dominera. 
Ålder M, G Litet inslag av lind. Intill gården i väster finns grova Bonitet M 

hamlade askar och några lönnar. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt av hassel med inslag av hägg. Fältskikt 
dåligt utvecklat av frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
Vid besöket observerades stenknäck och mindre hackspett. 
På de hamlade askarna finns rikligt med fertil Antitrichia curtipendula, Frullania tamarisci och 
Zygodon baumgartneri samt lavarna Peltigera collina, Coniocybe pallida, lunglav (Lobaria 
pulmonaria), Gyalecta ulmi, G. flotowii. Lunglaven (Lobaria pulmonaria) växer även på ett par 
lönnar. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7211-7 Rörsjö 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,5 
Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%) 40 
 Trädslagsfördelning 4-0-0-6 
En sedan länge övergiven ekhage med klena till Virkesförråd 80 

Ålder M medelgrova ekar. Beståndet domineras av klen till 
Bonitet M medelgrov asp och björk med stort inslag av ek. Virkeskvalitet D 

 Åtgärdsförslag G 
Fauna och flora 
Bakom ladugården vid Rörsjö finns en liten lövängs- 
Rest med flera hamlade askar. På dessa växer lunglav, 
Peltigera collina, Leptogium saturninum och Zygodon baumgartneri. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 

 



7211-8 Högsgärde 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,0 
Ekhage ÄL. Ädellövskog (%) 50 
 Trädslagsfördelning 5-0-0-5 
Medelgrov till grov ek samdominerar med medelgrov Virkesförråd 110 

Ålder G asp och björk. Litet inslag av grov ask. Beståndet är 
Bonitet M röjt och gallrat. Virkeskvalitet D 

 Åtgärdsförslag - 
Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk örttyp 
och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7212-1 Holmared, norra 
 
Skogstyp 
Ängsekskog ÄL. Areal (ha) 4,0 

Ädellövskog (%) 70  
Trädslagsfördelning 7-0-0-1 Området utgörs av flera små kullar med berg i dagen 
Virkesförråd 100 på flera platser. Grov till mycket grov ek dominerar Ålder G 

med inslag av grov gran och tall. Litet inslag av asp, Bonitet M 
björk och klen lind och lönn. Beståndet är gallrat. Virkeskvalitet N 
Marken är blockrik och en del mindre bergväggar Åtgärdsförslag F (om 5 år) 
ingår. Enstaka boträd och lågor förekommer. 
 
Buskskikt av hassel, en, oxel och rönn. Fältskikt av 
Frisk örttyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7212-2 Holmared, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 4,8 
Ekhage. Ädellövskog (%) 60 
 Trädslagsfördelning 6-0-1-2 
En luckig ekhage med dominans av grov ek. Virkesförråd 120 

Ålder G Inslag av medelgrov tall, gran, asp och björk. 
Bonitet M (bitvis S) Beståndet är röjt och gallrat. Virkeskvalitet D 

 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt av en och hassel. Fältskikt av krus- 
tåteltyp. 
 
Fauna och flora 
Enligt Svante Hultengren växer här: Gyalecta ulmi
och Lobaria pulmonaria. En kollekt av lunglaven från denna lokal finns i Lars Arvidssons 
herbarium; Göteborg. 

 



 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7212-3 Björkered 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,0 
Björkskog. Ädellövskog (%´) 0 
 Trädslagsförslag 0-0-0-10 
I en sydvänd slänt vid Björkered växer ett klent och Virkesförråd 120 

Ålder U något lockigt bestånd av björk med ett litet inslag av 
Bonitet M tall och gran. Virkeskvalitet D 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk ristyp 
och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7213- 1 Näs, västra 
 

Areal (ha) 1,5 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 50 Ekhage ÄL. Trädslagfördelning 5-0-1-4 

 Virkesförråd 130 
Medelgrov till grov ek dominerar med mycket stort Ålder G 
inslag av grov björk. Litet inslag av ask, bok och lind. Bonitet M 

Virkeskvalitet D Enstaka boträd förekommer. 
Åtgärdsförslag -  

Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7213-2 Näs, östra 
 Areal (ha) 0,8 
Skogstyp Ädellövskog (%) 0 

Trädslagsfördelning 0-0-0-10 Blandskog av triviallöv. 
Virkesförråd 150  Ålder U Två dungar i ett åkerbrukslandskap. Aspen domi- Bonitet M 

nerar men inslaget av björk år mycket stort. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och 
kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



 
7214-1 Börshult, södra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,8 Blandskog av triviallöv. 
Ädellövskog (%) 10  Trädslagsfördelning 0-0-1-8 

Klen till medelgrov björk och asp dominerar. Inslag Virkesförråd 80 
av klen till medelgrov gran. Litet inslag av trädformig Ålder U 

Bonitet M rönn och sälg samt klen ek och bok. Beståndet är gall- 
Virkeskvalitet N rat och betas delvis. 
Åtgärdsförslag G  

Buskskikt av hassel, brakved och viden. Fältskikt av 
Frisk örttyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7214-2 Börshult, mellersta  
 
Skogstyp 
Ekhage ÄL. 
 Areal (ha) 2,8 
Medelgrov ek dominerar med stort inslag av asp Ädellövskog (%) 50 

Trädslagsfördelning 5-0-0-5 och björk. I buskskiktet finns det ställvis mycket 
Virkesförråd 90 tätt med sly av asp och björk. Marken är delvis Ålder U 

källpåverkad. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 
Buskskiktet är mycket glest med enstaka nypon. Åtgärdsförslag G 
Fältskikt av frisk örttyp 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7214-3 Börshult, norra 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. Areal (ha) 1,2 
 Ädellövskog (%) 50 
Medelgrov ek dominerar med mycket stort (30%) Trädslagsfördelning 5-0-0-2 

Virkesförråd 130 inslag av gran och inslag av asp och björk. Litet 
Ålder M inslag av klen ask. Enstaka lågor ingår. Beståndet Bonitet M är gallrat. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk ört/ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 

 



7214-4 Kyrkebo, södra 
 

Areal (ha) 0,5 Skogstyp Ädellövskog (%) 80 
Hedekskog ÄL. Trädslagsfördelning 8-0-0-2 
 Virkesförråd 190 

Ålder G Grov ek dominerar med inslag av björk och träd- 
Bonitet M formig rönn. En kraftledning skär genom beståndet. 
Virkeskvalitet D  Åtgärdsförslag F (om 1 år) 

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7214-5 Kyrkebo, mellersta 
 
Skogstyp Areal (ha) 0,8 
Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%) 20 
 Trädslagsfördelning 1-0-2-7 
Medelgrov björk och asp dominerar med inslag av me- Virkesförråd 150 

Ålder M delgrov ask och ek. Litet inslag av lönn och fågelbär. 
Bonitet G Beståndet är röjt och gallrat. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7214-6 Kyrkebo, norra 
 
Skogstyp Areal (ha) 0,9 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-10 

Virkesförråd 120 Klen till medelgrov björk dominerar med mycket stort 
Ålder U inslag (30%) av klen till medelgrov asp. Beståndet är Bonitet G 

röjt och gallrat. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7214-7a Bäckäng 
 Areal (ha) 1,5 

Ädellövskog (%) 60 
Skogstyp Trädslagsfördelning 0-0-6-4 
Blandskog med ädellövinslag. Virkesförråd 110 

Ålder U  
Bonitet G En blockig östbrant med en liten bäck. Asp och björk 
Virkeskvalitet MG dominerar och nedanför branten, längs bäcken, finner Åtgärdsförslag G 

man inslag av al och ask. 

 



Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för blåsippa, tandrot och vätteros. På blocken finns en rik mossflora med arter som 
Rhytidiadelphus loreus, Barbilophozia barbata, Eurhynchium striatum och Ptilidium crista-
castrensis. 
 
Bedömning 
Rik flora. 
Klass 2. 
 
7214-7b Slättaryd 
 Areal (ha) 1,0 
Skogstyp Ädellövskog (%) 0 
Blandskog av triviallöv. Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
 Virkesförråd 120 

Ålder U En fuktig slänt där klen till medelgrov björk, al och asp 
Bonitet G dominerar. Litet inslag av klen ask. Beståndet är röjt och Virkeskvalitet MG 

gallrat. Åtgärdsförslag G 
 
Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7214-8 Bäckäng, norra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,2 Björkskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-8 
Klen till medelgrov björk dominerar med stort inslag Virkesförråd 140 
av klen till medelgrov asp. Inslag av tall, gran och träd- Ålder U 

Bonitet M formig rönn. Marken är delvis källpåverkad. Beståndet 
Virkeskvalitet N är delvis avverkat och gallrat. Delvis bete. Åtgärdsförslag G  

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7214-9 Varvhult 

Areal (ha) 8,0  Ädellövskog (%) 0 Skogstyp Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
Blandskog av trivialtyp. Virkesförråd 90 
 Ålder U 

Bonitet M Klen till medelgrov björk, asp och al samdominerar. 
Virkeskvalitet N Beståndet är röjt och gallrat. 
Åtgärdsförslag G  

Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp. 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
7214-10 Hallagärde 
 
Skogstyp 
Björkskog. Areal (ha) 5,0 
 Ädellövskog (%) 0 
Klen till medelgrov björk med stort inslag av klen till Trädslagsfördelning 0-0-0-10 

Virkesförråd 110 medelgrov asp. Litet inslag av klen al och trädformig 
Ålder U sälg och rönn. Beståndet är röjt och gallrat och betas Bonitet M svagt. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag G  
Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7214-11 Hallagärde, södra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,1 Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 50  Trädslagsfördelning 5-0-0-5 
Medelgrov ek dominerar tillsammans med medel- Virkesförråd 110 
grov björk och asp. Beståndet, som ar något luckigt, Ålder M 

Bonitet M är röjt och gallrat. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag G Buskskikt av brakved, hägg och rönn. Fältskikt av 

kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7214-12 Hallagärde, västra 
 
Skogstyp Areal (ha) 0,5 
Blandskog av triviallöv. Ädellövskog (%) 0 
 Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
Medelgrov asp och björk dominerar denna täta och Virkesförråd 120 

Ålder U likformiga skog. Beståndet är röjt och gallrat. 
Bonitet M  Virkeskvalitet N 

Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. Åtgärdsförslag F (om 5 år) 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



 
7214-13 Sandhult 
 

Areal (ha) 6,5 Skogstyp Ädellövskog (%) 0 
Björkskog. Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
 Virkesförråd 120 

Ålder U Klen till medelgrov björk dominerar men inslaget av 
Bonitet G klen till medelgrov trädformig sälg och asp är stort. 
Virkeskvalitet N Inslag av klen till medelgrov al. Beståndet är luckigt. Åtgärdsförslag G 

Marken är delvis källpåverkad. Enstaka lågor ingår. 
 
Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7214-14 Sundshult Areal (ha) 1,2 

Ädellövskog (%) 0  
Trädslagsfördelning 0-0-0-10 Skogstyp Virkesförråd 160 Ekhage ÄL. Ålder G 

 Bonitet M 
Medelgrov till grov ek dominerar helt denna beteshage. Virkeskvalitet D 

Åtgärdsförslag F (om 2 år)  
Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av kruståteltyp 
och frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7214-15 Pålsbo, södra 
 Areal (ha) 2,5 
Skogstyp Ädellövskog (%) 20 
Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 1-0-1-7 

Virkesförråd 150  
Ålder U, M Medelgrov björk och asp dominerar denna skog. 
Bonitet M Inslag av, delvis grov tall, ek och lind. Litet inslag Virkeskvalitet N 

av al. Beståndet är gallrat och betas delvis. Enstaka Åtgärdsförslag F (om 10 år) 
lågor ingår. 
 
Buskskiktet är glest med brakved. Fältskikt av krus- 
tåteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 

 



 
7214-16 Pålsbo, norra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 0,8 Hedekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 70  Trädslagsfördelning 7-0-0-1 Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av Virkesförråd 130 

medelgrov gran. Inslag av medelgrov björk. Beståndet Ålder M 
är gallrat och betas delvis. Bonitet M 

Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ört/ristyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7214-17 Bäckabo 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 2,0 Blandskog av trivialtyp. 
Ädellövskog (%) 20  Trädslagsfördelning 1-0-1-7 

En starkt igenvuxen björkhage med stort inslag av asp. Virkesförråd 90 
Mot åkerkanten i väster står några grova, hamlade, lindar Ålder M 
och askar. Litet inslag av ek, al och gran. Bonitet M 

Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - Buskskikt av en och hassel. Hasseln är grov och döende 

i den starka skuggan. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7214-18 Nordtorp 
 
Skogstyp 
Ängsekskog ÄL. Areal (ha) 1,5 

Ädellövskog (%) 70  
Trädslagsfördelning 7-0-0-1 Medelgrov till grov ek med stort inslag av grov gran. Virkesförråd 180 Litet inslag av ask, fågelbär, björk och asp. Enstaka Ålder M 

lågor ingår. Bonitet G 
 Virkeskvalitet MG 

Åtgärdsförslag G Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 

 



 
7214-19a Öndered, mellersta 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,2 
Ängsekskog ÄL. Ädellövskog (%) 70 
 Trädslagsfördelning 7-0-1-1 

Virkesförråd 150 Medelgrov ek dominerar med inslag av medelgrov gran, 
Ålder U, M ask och björk. Litet inslag av asp och al. Beståndet är röjt. Bonitet G Enstaka lågor ingår. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt saknas men i den nivån hittar man tätt med 
unggranar. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
7214-19b Öndered, norra 
 
Skogstyp Areal (ha) 7,5 

Ädellövskog (%) 10 Blandskog med ädellövinslag. 
Trädslagsfördelning 0-0-1-8  Virkesförråd 130 

Medelgrov björk, asp och al dominerar med stort inslag Ålder U 
av medelgrov gran. Inslag av tall och ett litet hörn med Bonitet M 
hagmarksekar (delområde (19c). Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag G  
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7214-20 Öndered, östra 
 
Skogstyp Areal (ha) 6,3 

Ädellövskog (%) 0 Björkskog. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10  Virkesförråd 70 Klen björk dominerar med inslag av klen asp och inslag Ålder U 

av klen al och sälg. Beståndet är röjt och gallrar och betas Bonitet M 
delvis. Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag G  
Buskskikt av rönn, viden, brakved och hägg. Fältskikt av 
frisk örttyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



7214-21 Pujebo 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,0 Blandskog med ädellövinslag. 
Ädellövskog (%) 30  Trädslagsfördelning 2-0-1-7 Klen till medelgrov asp och björk dominerar med stort Virkesförråd 90 

inslag av klen till medelgrov ek. Litet inslag av fågelbär Ålder U 
och lind. Beståndet betas svagt. Bonitet M 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7214-22 Bua 
 
Skogstyp 
Ädellövskog ÄL. Areal (ha) 1,5 
 Ädellövskog (%) 60 

Trädslagsfördelning 4-0-1-4 Klen till medelgrov ek dominerar med stort inslag av klen 
Virkesförråd 100 till medelgrov björk, asp och al. Litet inslag av lind, lönn 
Ålder U och fågelbär. Beståndet betas svagt. Enstaka lågor ingår. Bonitet M 

 Virkeskvalitet D 
Buskskikt av hassel och brakved. Fältskikt av frisk örttyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7215-1 Gräskärr 
 Areal (ha) 4,2 
Skogstyp Ädellövskog (%) 0 
Blandskog av triviallöv. Trädslagsfördelning 0-0-0-8 
 Virkesförråd 70 

Ålder U Klen björk och asp med inslag av klen al, gran, tall 
Bonitet G och sälg. Beståndet är röjt och gallrat. Delvis bete. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7215-2 Källäng 
 Areal (ha) 9,2 
Skogstyp Ädellövskog (%) 0 
Björkskog. Trädslagsfördelning 0-0-0-10 
 Virkesförråd 60 

Ålder U Klen björk dominerar med stort inslag av klen asp. 
Bonitet M  Virkeskvalitet N 

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståteltyp. Åtgärdsförslag - 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
7215 –3 Fagerhult, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,9 
Hedekskog, trivialblandskog, ÄL delar. Ädellövskog (%) 60 
 Trädslagsfördelning 6-0-0-1 
En blockrik slänt med medelgrov till grov ek med Virkesförråd 180 

Ålder G stort inslag av gran och litet inslag av grov tall och 
Bonitet M björk. Torrträd och lågor av björk förekommer. Virkeskvalitet D 

 Åtgärdsförslag F (om 10 år) 
Buskskikt är glest med asplsy och brakved. Fältskikt  
av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7215-4 Fagerhult, norra 
 
Skogstyp 
Askskog ÄL. 
 
I en blockig sluttning öster om gården finns en degene- Areal (ha) 1,3 
rerad löväng med hamlade askar. Träden är medelgrova Ädellövskog (%) 70 
till grova. Inslaget av ek och lönn är stort. Beståndet har Trädslagsfördelning 3-0-7-0 

Virkesförråd 150 sparats vid en avverkning och objektet omges idag helt 
Ålder G av hyggen och ängsmarker. Branten har använts som lo- Bonitet G 

kal soptipp vid gården. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt glest med hassel och hägg. Fältskikt torr 
till frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för stinksyska. På en grov ask fanns Gyalecta ulmi. 
 
Bedömning 
Grova delvis innanrötade ädellövträd. Lövängsrest av för traktens typisk utformning. 
Klass 2. 
 
7215-5 Örekullen 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,3 

Ädellövskog (%) 70 Hedekskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 6-0-1-1  Virkesförråd 230 Branta och blockrika sluttningar ned mot Öresjön som Ålder G 

är bevuxna med medelgrov till grov ek med stort inslag Bonitet M 
av grov gran och litet inslag av asp, björk och lind. Virkeskvalitet MG 

Åtgärdsförslag -  

 



Buskskikt glest med hassel och brakved. Fältskikt av frisk ristyp och frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7215-6 Kypered 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,8 

Ädellövskog (%) 60 Hedekskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 6-0-0-2  
Virkesförråd 120 En sluttning där grov ek dominerar med stort inslag av Ålder G 

grov gran. Inslag av grov asp och björk. Enstaka lågor Bonitet S 
ingår. Virkeskvalitet D  

Åtgärdsförslag -  
 Buskskikt av en och rönn. Fältskikt av frisk ristyp och 

kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7215-7 Sjöbo 
 
Skogstyp Areal (ha) 0,5 
Ängsekskog ÄL. Ädellövskog (%) 100 
 Trädslagsfördelning 10-0-0-0 
Detta bestånd består uteslutande av medelgrov till grov Virkesförråd 200 

Ålder G ek. Beståndet betas svagt och har stor betydelse för land- 
Bonitet M skapsbilden. Virkeskvalitet D 

 Åtgärdsförslag - 
Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7215-8 Sjöbo, norra 
 
Skogstyp 
Björkskog. 

Areal (ha) 8,3  
Ädellövskog (%) 0 Medelgrov till grov björk dominerar med stort inslag av Trädslagsfördelning 0-0-0-10 

medelgrov till grov al. Virkesförråd 230 
 Ålder G 

Bonitet G Buskskiktet är tätt med hägg och rönn. Fältskikt av fuktig 
Virkeskvalitet N örttyp. 
Åtgärdsförslag -  

Fauna och flora 
Enligt LFF häckar mindre hackspett. 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
7215-9 Sjöbo, västra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 12,2 Blandskog med ädellövinslag. 
Ädellövskog (%) 20  Trädslagsfördelning 2-0-0-7 

Medelgrov till grov björk dominerar med stort inslag av Virkesförråd - 
medelgrov till grov ek och al. Inslag av medelgrov gran. Ålder G 
Beståndet år gallrat. Bonitet M 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - Buskskiktet är tätt med brakved, hägg och rönn. Fältskikt 

av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7215-10 Sjöbo, södra 
 

Areal (ha) 3,7 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 40 Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 4-0-0-8 

 Virkesförråd 130 
Klen björk dominerar tillsammans med medelgrov ek och Ålder M 

Bonitet M al. Beståndet är gallrat. 
Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G, F Buskskikt av brakved och hägg. Fältskikt av frisk örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7216-1 Alidedal 
 
Skogstyp 
Ädellövskog ÄL. Areal (ha) 0,6 + 1,5 
 Ädellövskog (%) 60 

Trädslagsfördelning 1-0-5-4 Ett litet bestånd runt en husruin. Ask och björk är 
Virkesförråd 50 de vanligaste trädslagen men inslaget av klen lönn Ålder M är stort. Inslag av medelgrov ek och litet inslag av Bonitet M 

grov alm. Delobjekt (b) består mest av klen björk Virkeskvalitet D 
och sälg på gamla åkrar. Åtgärdsförslag - 
 
Buskskikt av brakved och hägg. Fältskikt av frisk 
örtyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



7216-2 Rävsryd 
 

Areal (ha) 1,8 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 0 Alskog. Trädslagsfördelning 0-0-0-10 

 Virkesförråd 100 
Detta bestånd, som ligger intill en liten bäck , domi- Ålder M 
neras av klen till medelgrov al med inslag av klen asp, Bonitet G 

Virkeskvalitet N björk och sälg. 
Åtgärdsförslag G  

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7216-3 Frufällan, södra  
 Areal (ha) 2,9 
Skogstyp Ädellövskog (%) 40 
Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 3-0-1-8 
 Virkesförråd 100 

Ålder U En ungskog som domineras av björk med stort inslag 
Bonitet M av klen ek och al. Litet inslag av ask och lönn. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt glest med viden och rönn. Fältskikt av frisk 
örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7216-4 Kulgrav 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,1 + 1,1 Askskog ÄL. Ädellövskog  90  Trädslagsfördelning 4-0-5-1 
Utefter den lilla körvägen mot söder från gården står Virkesförråd 150 
grov hamlad ask och någon grov alm. Asken har i en Ålder U, M 

Bonitet G svacka fröspridit sig och utbildat en klen till medelgrov 
Virkeskvalitet MG askskog. Litet inslag av ek och björk. Delområde (b)  
Åtgärdsförslag G domineras av ung ek. 

 
I buskskiktet står en tät pinnskog av unga askar varför 
egentligt buskskikt saknas. Fältskikt friskt till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för skogsbingel. På de hamlade askarna intill vägen påträffades Gyalecta ulmi och G. 
flotowii. 
 
Bedömning 
Ovanlig skogstyp. 
Klass 2. 

 



7216-5 Frufällan 
 
Skogstyp Areal (ha) 7,8 

Ädellövskog (%) 10 Björkskog. 
Trädslagsfördelning 1-0-0-9  Virkesförråd 110 En brant västsluttning där medelgrov björk domi- Ålder M 

nerar med stort inslag av klen asp och inslag av Bonitet M 
klen till medelgrov ek. Enstaka torrakor ingår. Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag -  
Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7216-6 Tosseryd, södra 
 Areal (ha) 2,2 
Skogstyp Ädellövskog (%) 90 
Ängsekskog ÄL. Trädslagsfördelning 8-0-1-1 
 Virkesförråd 120 

Ålder G En slänt där grov ek dominerar med inslag av ask 
Bonitet M och klen björk. Granen har avverkats i området. Virkeskvalitet N 

Enstaka torrakor ingår. Åtgärdsförslag - 
 
Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7216-7 Tosseryd, norra 
 

Areal (ha) 8,2 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 70 Ängsekskog ÄL. Trädslagsfördelning 7-0-0-3 

 Virkesförråd - 
Grov ek dominerar med stort inslag av medelgrov Ålder G 
björk och litet inslag av ask. Beståndet betas svagt. Bonitet M 

Virkeskvalitet D Ett mindre vattendrag ingår. 
Åtgärdsförslag R  

Buskskikt av en och hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7216-8 Tosseryd, östra Areal (ha) 2,5 

Ädellövskog (%) 30  
Trädslagsfördelning 3-0-0-4 Skogstyp Virkesförråd 200 Blandskog med ädellövinslag. Ålder G 

 Bonitet M 
Medelgrov ek, gran och björk samdominerar i Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag G denna slänt som leder ner till en liten bäck. 

 



Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7216-9 Hjältagården 
 
Skogstyp Areal (ha) 4,0 
Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 80 

Trädslagsfördelning 8-0-0-2  
Virkesförråd 120 Klen till medelgrov ekskog med inslag av klen asp 
Ålder M och björk. Beståndet betas i stora delar. Området är Bonitet M 

blockrikt och småkulligt och innesluter en del ängsmark. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt hassel med inslag av en och nypon. Fältskikt 
frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7216-10 Snökulla 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,7 Alskog. 
Ädellövskog (%) 10  Trädslagsfördelning 0-0-1-7 Medelgrov al dominerar med stort inslag av gran och Virkesförråd 130 

björk. Litet inslag av medelgrov ask. Beståndet är gall- Ålder U 
rat. Ett mindre vattendrag ingår. Bonitet M 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G Buskskiktet är glest med viden. Fältskikt är av fuktig örttyp.  

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7216-11 Främgärde, Borhult 
 
Skogstyp Areal (ha) 10,2 

Ädellövskog (%) 0 Alskog. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10  Virkesförråd 170 

Klen till medelgrov al med inslag av asp och björk. Ålder M 
Litet inslag av ask. Området som till största delen Bonitet G 

Virkeskvalitet N betas har gallrats och dränerats med dikningar. 
Åtgärdsförslag G, F  

Buskskikt glest med viden. Fältskikt fuktig till våt örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



7216-12 Borhult, västra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,6 Hedekakog ÄL. 
Ädellövskog (%) 50  Trädslagsfördelning 5-0-0-5 Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av Virkesförråd - 

medelgrov asp och björk. Beståndet är röjt och Ålder M, G 
betas svagt. Bonitet S 

Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag G Buskskikt av en och rönn. Fältskikt av kruståteltyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7216-13 Borhult, östra 

 
Areal (ha) 1,1 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 50 Blandskog med ädellövinslag ÄL. 
Trädslagsfördelning 0-0-5-5  Virkesförråd - 

Utmed bäcken växer en klen till medelgrov skog med al, Ålder U 
björk och asp. Stort inslag (ca 40%) av klen till medelgrov Bonitet G 

Virkeskvalitet N ask. Litet inslag av ek, fågelbär och lind. Området betas 
Åtgärdsförslag G och innesluter en del öppna ängsmarker. 

 
Buskskikt av hassel och viden. Fältskikt av fuktig till våt 
örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7216-14 Eskilsryd 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 3,1 Hedekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 80  Trädslagsfördelning 8-0-0-2 Grov ek dominerar detta bestånd som har inslag av Virkesförråd 200 

medelgrov björk. Litet inslag av grov bok, lärk och Ålder G 
trädformig rönn. Beståndet, som är luckigt, är gallrat Bonitet M 

Virkeskvalitet D och betas svagt. 
Åtgärdsförslag -  

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk ört/ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 

 



7216-16 Svinåsa 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 25,3 Hedekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 60  Trädslagsfördelning 6-0-0-4 Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medel- Virkesförråd 180 

grov till grov al och asp. Litet inslag av grov björk. Be- Ålder G 
ståndet är gallrat. Ett mindre vattendrag ingår. Bonitet M 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örtristyp 

och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7217-1 Hjortsered 
 
Skogstyp 
Ängsekskog, alskog, ÄL delar. Areal (ha) 13,2  Ädellövskog (%) 70 
Sluttningen mellan Fölabäcken och Hjortsered är bevuxen Trädslagsfördelning 5-0-2-3 
med medelgrov till grov ekskog med inslag av klen till me- Virkesförråd 120 

Ålder G delgrov ask. Intill bebyggelsen står några grova hamlade 
Bonitet G askar. Litet inslag av medelgrov lönn och lind. Mot bäcken Virkeskvalitet D dominerar alen och här finns stort inslag av björk. Hela om- Åtgärdsförslag - 

rådet betas och de södra delarna är kraftigt gallrade. Den 
norra delen är gles och något luckig till följd av röjnings- 
arbeten. Mindre bäckar och källdråg finns. 
 
Buskskikt hassel med inslag av en och brakved. Fältskikt frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för stinksyska, kärrfibbla, ormbär, skogsbingel och blåsippa. 
 
I källdrågen finner man mossor som Thuidium tamariscinum, Eurhynchium striatum, Marchantia 
aquatica och Brachythecium plumosum. 
 
På en ek hittades sparsamt med lunglav och på flera ekar växer rikligt med den nordliga laven 
Lopadium disciforme tillsammans med Micarea prasina, Dimerella pineti och Zygodon baum-
gartneri. På en hamlad askbas påträffades Parmeliella triptophylla.  
 
Bedömning 
Stort bestånd med ädellövskog. 
Klass 2. 
 
 
 
 

 



7217-2 Råssered 
 
Skogstyp Areal (ha) 3,2 

Ädellövskog (%) 80 Ängsekskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 8-0-0-2  Virkesförråd 200 Grov ek dominerar med inslag av grov björk och Ålder G 

asp. Beståndet, som är luckigt, är gallrat och röjt. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag F (om 1 år) Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7217-3 Fölsjömossen 
 

Areal (ha) 1,7 Skogstyp Ädellövskog (%) 30 
Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 3-0-0-7 
 Virkesförråd 180 
Medelgrov till grov asp och björk dominerar med stort Ålder M, G 

Bonitet M inslag av medelgrov till grov ek. Beståndet är gallrat. 
Virkeskvalitet N  Åtgärdsförslag F (om 5 år) 

Buskskikt av brakved. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7217-4 Gretlanda, sydväst 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,1 
Hedekskog ÄL. Ädellövskog (%) 70 

Trädslagsfördelning 7-0-0-3  
Virkesförråd 220 Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag Ålder G 

av medelgrov asp och björk. Beståndet är gallrat. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 
Buskskikt av brakved, rönn och enstaka hassel. Åtgärdsförslag F (om 5 år) 
Fältskikt av frisk ört/ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7217-5 Gretlanda, södra 

Areal (ha) 0,5  Ädellövskog (%) 80 Skogstyp Trädslagsfördelning 8-0-0-2 
Hedekskog ÄL. Virkesförråd 150 
Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medel- Ålder M 

Bonitet M grov björk och asp. Beståndet är gallrat. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag G Buskskikt av hassel, rönn och brakved. Fältskikt av frisk 

ristyp. 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7217-6 Ormåsa, västra 
 

Areal (ha) 2,1 Skogstyp Ädellövskog (%) 50 
Ekhage, björkhage. Trädslagsfördelning 5-0-0-5 
 Virkesförråd - 
Medelgrov ek och medelgrov björk dominerar växel- Ålder G 

Bonitet M vis. Inslag av medelgrov asp. Beståndet är gallrat. 
Virkeskvalitet N  Åtgärdsförslag - 

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7217-7 Ormåsa, mellersta 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. Areal (ha) 1,0 

Ädellövskog (%) 100  
Trädslagsfördelning 10-0-0-0 Klen till medelgrov ek dominerar. Litet inslag av Virkesförråd 80 

ung gran. Beståndet är gallrat och en kraftledning Ålder U 
skär genom objektet. Bonitet S 
 Virkeskvalitet D 

Åtgärdsförslag G Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7217-8 Främgärde, västra 
 
Skogstyp Areal (ha) 4,5 
Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%) 40 
 Trädslagsfördelning 2-0-2-6 
Medelgrov till grov alskog med stort inslag av medel- Virkesförråd 130 

Ålder M, G Grov ek och björk. Litet inslag av grov ask och asp 
Boniet G samt medelgrov lind. Området betas till största delen. Virkeskvalitet N 

Källpåverkad mark ingår. Åtgärdsförslag G 
 
Buskskikt tätt med hassel och stort inslag av brakved 
och hägg. Fältskikt fuktig till våt örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



7217-9 Främgärde, östra 
 Areal (ha) 4,4 
Skogstyp Ädellövskog (%) 0 

Trädslagsfördelning 0-0-0-10 Björkhage. 
Virkesförråd 150  Ålder U, M 

Medelgrov björk med inslag av medelgrov asp Bonitet M 
och al. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7217-10 Främgärde, centrala 
 

Areal (ha) 7,5 Skogstyp Ädellövskog (%) 80 
Ekhage. Trädslagsfördelning 8-0-0-2 
 Virkesförråd 120 
Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medel- Ålder M, G 

Bonitet S grov björk och asp. Beståndet har en viss betydelse för 
Virkeskvalitet D landskapsbilden. Åtgärdsförslag - 

 
Buskskikt saknas. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3 
 
7217-11 Sörbo 
 Areal (ha) 6,1 
Skogstyp Ädellövskog (%) 80 

Trädslagsfördelning 8-0-0-2 Ängsekskog, ekhage, ÄL. 
Virkesförråd -  Ålder G 

Grov ek dominerar med inslag av grov björk och asp. Bonitet G 
Litet inslag av grov al. Beståndet är gallrat. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7217-12 Granelund  

Areal (ha) 4,2  Ädellövskog (%) 40 Skogstyp Trädslagsfördelning 4-0-0-6 
Björkhage, ekhage. Virkesförråd 80 
 Ålder M, G 

Bonitet M Grov ek och björk dominerar växelvis. Inslag av grov al 
Virkeskvalitet D och medelgrov asp. Litet inslag av klen lönn. Beståndet är 
Åtgärdsförslag - röjt och gallrat. 

 

 



Buskskikt av en, brakved, hägg, rönn och viden. Fältskikt av frisk och fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7217-13 Häljared, Västergården 
 
Skogstyp Areal (ha) 6,4 
Ängsekskog ÄL. Ädellövskog (%) 60 

Trädslagsfördelning 6-0-0-1  
Virkesförråd 250 Medelgrov till grov ekskog med stort inslag av grov 
Ålder G gran. Litet inslag av asp, björk och al. Enstaka lågor Bonitet G 

förekommer. Området är genomgallrat och betat. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag F (om 1 år) 
Buskskikt glest med hassel. Fältskikt frisk till fuktig 
örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7217-14 Häljared, Västergården - norra 
 
Skogstyp 
Alskog. Areal (ha) 4,5 
 Ädellövskog (%) 0 
Medelgrov till grov, gallrad alskog med stort inslag Trädslagsfördelning 0-0-0-10 

Virkesförråd - av medelgrov björk. Litet inslag av gran och ask. 
Ålder M Beståndet är till största delen betad. Enstaka lågor Bonitet G 

bl.a av ask, förekommer. Virkeskvalitet MG 
 Åtgärdsförslag G, F (om 10 år) 
Buskskikt saknas men en del ungträd av rönn på- 
träffades. Fältskikt av fuktig till våt örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7217-15 Häljared, Västergården - södra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 7,5 Blandskog med ädellövinslag. 
Ädellövskog (%) 20  Trädslagsfördelning 2-0-0-4 

Ett blandbestånd av betad och gallrad, medelgrov till grov Virkesförråd 300 
al- och granskog med stort inslag av ek, som till en del har Ålder G 
grova dimensioner. Lågor och torrakor av asp, björk, al och Bonitet G 

Virkeskvalitet MG ek förekommer. 
Åtgärdsförslag -  

Buskskikt av hassel och hägg med inslag av brakved. 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 

 



 
Bedömning 
Grova ädellövträd där även lågor och torrakor av dessa trädslag ingår är en sällsynt och värdefull 
miljö. 
Klass 2. 
 
7217-16 Häljared 
 
Skogstyp 
Askskog ÄL. Areal (ha) 7,1 
 Ädellövskog (%) 30 
En mycket stor askdominerad lövängsrest som tillsam- Trädslagsfördelning 3-0-0-5 

Virkesförråd 280 mans med talrika, för länge sedan nedlagda, små åker- 
Ålder G lappar betas. Asken bär spår av hamling och är delvis 
Bonitet G av grova dimensioner. På torrare mark är inslaget av ek Virkeskvalitet N 

stort. Inslag av alm, lind, asp, björk och al. Området Åtgärdsförslag - 
sluttar ned mot en liten bäck. Lågor och högstubbar 
förekommer. Trädskiktet är gallrat och relativt glest. 
 
Buskskikt av hassel. Fältskikt av friska, fuktiga och våta örttyper. 
 
Fauna och flora 
Liten flugsnappare hördes vid besöket. Lokal för olvon, strutbråken, ormbär, blåsippa och 
skogsbingel. 
Lunglaven (Lobaria pulmonaria) förekommer rikligt i området på över 30 olika träd och den 
noterades på ask, alm, ek och sälg. Av övriga epifyter kan nämnas almlav (Gyaletra ulmi) på ask 
och alm, Gyalecta flotowii på alm, Parmeliella triptophylla, Bacidia fusca, Micarea lignaria,  
Leptogium lichenoides, Coniocybe sulphurea, Zygodon baumgartneri, Neckera complanata, 
Homalia trichomanoides, Antitrichia curtipendula och Pylaisia polyantha. 
 
 
Bedömning 
En av de finaste lövängsresterna i länet. Rik fauna och flora. 
Klass 1. 
 
7217-17 Häljared, norra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 17,6 Hedekskog, ekhage, ÄL. Ädellövskog (%) 50 
 Trädslagsfördelning 5-0-0-5 
Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av Virkesförråd 140 

Ålder M medelgrov björk, asp och al. Litet inslag av klen ask. 
Bonitet M Beståndet år gallrat och betas delvis. 
Virkeskvalitet N  Åtgärdsförslag - 

Buskskikt av en, hassel, brakved, rönn och viden. 
Fältskikt av kruståteltyp och fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 

 



7218-1 Gravryd 
 
Skogstyp 
Ängsekskog ÄL. Areal (ha) 17,2 
 Ädellövskog (%) 70 
Grov ek dominerar med inslag av medelgrov asp, Trädslagsfördelning 7-0-0-3 

Virkesförråd 190 björk och al. Beståndet är gallrat och delvis avverkat. 
Ålder G Delvis bete. Ett mindre vattendrag ingår. Bonitet M 

 Virkeskvalitet MG 
Buskskikt av hassel och rönn. Fältskikt av frisk örttyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7218-2 Falskog 
 
Skogstyp Areal (ha) 3,4 
Blandskog med ädellövinslag (ÄL delar). Ädellövskog (%) 60 
 Trädslagsfördelning 2-0-4-4 

Virkesförråd 160 En fuktig sluttning där ek, ask, al och björk samdomine- 
Ålder M rar. Inslag av alm, asp och fågelbär. I mer torra partier Bonitet G dominerar eken och i fuktigare lägen står mest björk och Virkeskvalitet D 

al med ett stort inslag av ask. Träden är genomgående Åtgärdsförslag G 
klena till medelgrova. Beståndet är delvis gallrat och 
dikat och en kraftledningsgata skär genom området. 
En liten bäck rinner genom beståndet. 
 
Buskskiktet är välutvecklat och tämligen tätt med framförallt hassel med inslag av hägg, olvon 
och brakved. Fältskikt är av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för blåsippa, ormbär, skogsbingel och smörbollar. Enl A & E förekommer även getrams. 
 
Av markmossor kan nämnas kransmossan (Rhytidiadelphus triquetrus) och Thuidium philiberti. 
Epifytfloran är välutvecklad med arter som Parmeliella triptophylla, Neckera complanata, 
Porella platyphylla, Antitrichia curtipendula och Pylaisia polyantha. 
 
Bedömning 
En ovanlig skogstyp med rik flora. 
Klass 2. 
 
7218 –3 Falskog, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,9 

Ädellövskog (%) 50 Hedekskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 5-0-0-5  Virkesförråd 120 Medelgrov till grov ek dominerar med stort inslag av Ålder M. G 

grov asp och björk. Beståndet är gallrat. Bonitet S 
 Virkeskvalitet D 

Åtgärdsförslag F (om 1 år) 
 



Buskskikt av en och brakved. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7218-4 Holmen, Rångedala socken 
 

Areal (ha) 1,2 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 70 Ädellövskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 4-1-2-3  Virkesförråd 100 

Grov ek dominerar med mycket stort inslag av grov björk. Ålder G 
Inslag av grov bok, ask och lind. Beståndet är luckigt och Bonitet G 

Virkeskvalitet N betas svagt. Enstaka lågor och torrakor ingår. 
Åtgärdsförslag -  

Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
På askar intill vägen förekommer silverlaven (Parmelia tiliacea) rikligt. 
 
Bedömning 
Grov ädellövskog med vissa botaniska värden. 
Klass 2. 
 
7218-5 Skogslätt 
 
Skogstyp Areal (ha) 5,1 

Ädellövskog (%)10 Björkskog. 
Trädslagsfördelning 1-0-0-9  Virkesförråd 80 Klen till medelgrov björk med stort inslag av klen till Ålder U 

medelgrov asp och al. Beståndet är röjt och betas svagt. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag G Buskskiktet är glest med en. Fältskikt av frisk örttyp 
och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7218-6 Lill-Aspered och dungar runt Äspered 
 

Areal (ha) 16,4 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 90 Hedekskog ÄL. 
Trädslagsfördelning 9-0-0-1  Virkesförråd 90 

Medelgrov till grov ek dominerar med inslag av medel- Ålder G 
grov björk. Beståndet betas svagt. Bonitet M 

Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag - Buskskikt av en och hassel. Fältskikt av frisk ört/ristyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 

 



7218-7 Bosgården - Lövåsen 
 
Skogstyp Areal (ha) 43,0 
Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%) 40 
 Trädslagsfördelning 4-0-0-3 

Virkesförråd 60 Medelgrov ekskog med stort inslag av medelgrov gran 
Ålder M och inslag av asp och björk. Litet inslag av ask. Området 
Bonitet M utgörs av sedan länge igenvuxna ekhagar. Virkeskvalitet D 

 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt av hassel med inslag av en. Fältskikt av frisk 
ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Stort lövskogsområde. 
Klass 2. 
 
7218-8 Gullestorp 
 
Skogstyp 
Bokskog, hedekakog, ÄL. 

Areal (ha) 5,3  
Ädellövskog (%) 90 Igenväxla hagmarker med bok och ek. Delområde (b) Trädslagsfördelning 4-5-0-1 

domineras av ek och (a) av bok. Träden är medelgrova Virkesförråd 110 
till grova och det finna inslag av björk. Beståndet, som Ålder M 

Bonitet M är luckigt, betas svagt. Enstaka högstubbar ingår. 
Virkeskvalitet D  
Åtgärdsförslag G Buskskikt av en och hassel. Fältskikt av frisk ristyp. 

 
Bedömning 
Klass 3 
 
7218-9 Smedsgården, västra 
 
Skogstyp 
Alskog. Areal (ha) 11,2 

Ädellövskog (%) 10  
Trädslagsfördelning 0-0-1-9 Stora slåtter- och betesmarker som har vuxit igen med 
Virkesförråd 200 triviallövskog. Medelgrov al med stort inslag av björk. Ålder M 

Litet inslag av gran, asp och ask. Beståndet är delvis Bonitet G 
gallrat. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag F (0m 5 år) 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved och viden. 
Fältskikt av våt till fuktig ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 

 



7218-10 Smedsgården, östra 
 

Areal (ha) 1,2 Skogstyp Ädellövskog (%) 50 
Hedekskog ÄL. Trädslagsfördelning 5-0-0-5 
 Virkesförråd 200 

Ålder M, G Ett litet parti med framgallrad, medelgrov ek som an- 
Bonitet G sluter till öppen åkermark. Stort inslag av al och björk. 
Virkeskvalitet D Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk till fuktig ristyp. Åtgärdsförslag - 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7218-11 Taryd 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 9,3 Ängsekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 50  Trädslagsfördelning 5-0-0-5 

Medelgrov ek dominerar men inslaget av medelgrov asp, Virkesförråd - 
björk och al är stort. Litet inslag av klen gran. Beståndet Ålder M, G 
är luckigt, gallrat och röjt samt betas svagt. Ett mindre Bonitet M 

Virkeskvalitet D vattendrag ingår. 
Åtgärdsförslag G Buskskikt av brakved, rönn och viden. Fältskikt av frisk 

örttyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7219-1 Sundholmen, Hennylund 
 
Skogstyp Areal (ha) 14,8 

Ädellövskog (%) 0 Alskog. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10  Virkesförråd 100 

Klen till medelgrov al med mycket stort inslag av klen Ålder U 
till medelgrov björk. Beståndet är röjt och grävda diken Bonitet M 
ingår. Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7219-2 Tångagärdeshagen 
 

Areal (ha) 16,2 Skogstyp Ädellövskog (%) 20 
Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 2-0-0-8 
 Virkesförråd 140 

Ålder M Sedan länge igenvuxna slåttermarker med medelgrov 
Bonitet G björk och medelgrov till mycket grov asp. Stort inslag 
Virkeskvalitet D av al och litet inslag av, delvis grov, ek och ask. Be- Åtgärdsförslag F (om 1 år) 

ståndet är delvis gallrat. 

 



Buskskikt av hassel med inslag av brakved och hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Stora arealer domineras av skogsbingel. Lokal för gulsippa. 
 
På en gammal ask intill gården finns lunglav (Lobaria pulmonaria). 
 
Bedömning 
Triviallövskog med rik jordmån och med mycket grov asp. 
Klass 2. 
 
 
7219-3 Storegården 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 10,5 Blandskog med ädellövinslag ÄL. 
Ädellövskog (%) 50  Trädslagsfördelning 2-0-3-5 Klen till medelgrov ask, ek, al och björk. Litet inslag Virkesförråd 90 

av klen alm. Området är delvis röjt för bete men vid Ålder U 
röjningen har man lämnat en del medelgrov ek och Bonitet G 

Virkeskvalitet MG ask framförallt i söder. 
Åtgärdsförslag F (om 1 år)  

Buskskikt av hassel. Buskarna är unga då de nyligen 
har röjts. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för skogsbingel. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7219-4 Harekulla 
 
Skogstyp Areal (ha) 3,4 
Blandskog av triviallöv. Ädellövskog (%) 60 
 Trädslagsfördelning 0-0-6-1 

Virkesförråd 200 Medelgrov asp dominerar men inslaget av medelgrov 
Ålder G björk är mycket stort (40%). Beståndet är gallrat och Bonitet G 

betas svagt. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp.  
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 

 



7219-5 Sjöhagen 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag, ängsekskog, ÄL. Areal (ha) 7,7 
 Ädellövskog (%) 60 
En tät och risig ädellövblandskog med frodig vegetation på Trädslagsfördelning 3-0-3-2 

Virkesförråd 200 fuktig översilningsmark. Medelgrov till grov ek och ask med 
Ålder G stort inslag av klen gran och litet inslag av medelgrov alm. Bonitet G 

Litet inslag finns även av klen till medelgrov lönn, al och Virkeskvalitet N 
björk. Partier med ekdominans förekommer. Området betas. Åtgärdsförslag - 
 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved, hägg och nypon. 
Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för blåsippa, gulsippa, skogsbingel, hässleklocka, gullpudra och ormbär. 
På ask och alm finns lunglav (Lobaria pulmonaria) och på en ask Parmeliella triptophylla. 
 
Bedömning 
Äldre ädellövskog med rik flora. 
Klass 1. 
 
 
7219-6a Holmen 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. Bestånd 6A + 6B 
 Areal (ha) 2,0 + 13,5 
En delvis storblockig slänt ned mot sjön Tolken. Grov- Ädellövskog (%) 100 

Trädslagsfördelning 7-0-3-0 stammig bok med stort inslag av grov ek. Litet inslag av 
Virkesförråd 220 lönn och ask. Grova lågor och högstubbar av ek och bok Ålder G förekommer. Området är nyligen gallrat varvid en del av Bonitet G 

de biologiska kvalitéerna tyvärr har försvunnit då gall- Virkeskvalitet N 
ringen har inriktats på sjuka och skadade träd. Åtgärdsförslag G 
 
Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av frisk örttyp 
och kruståteltyp. 
 
Fauna och flora 
Invid ett litet bäckdråg växer strutbräken och kransrams. Lokal för skogsbingel och tandrot. 
På några bokar i sluttningen påträffades lunglav (Lobaria pulmonaria). 
 
Bedömning 
Grova ädellövträd med rik fauna och flora knuten till denna skogstyp. 
Klass 1. 
 
 
 
 

 



7219-6b Holmen, norra 
 
Skogstyp 
Ask-alm-skog ÄL. 
 
Klen till grov ask och alm med inslag av ek och lönn. De grova askarna och almarna bär spår av 
hamling. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av hägg. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Skogsbingeln dominerar över stora ytor i skogen, speciellt nedanför vägen. 
På en grov, hamlad ask påträffades fertil lunglav och Gyalecta ulmi. Lokaler med fertil lunglav är 
mycket sällsynta i Sverige och det torde inte finnas mer än ett tiotal. 
 
Bedömning 
Ovanlig skogstyp med rik flora.. 
Klass 2. 
 
7219-7 Sjötorp 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. 
 Areal (ha) 3,5 + 3,0 
Grov bok dominerar. Delområde (b) består av ung Ädellövskog (%) 100 

Trädslagsfördelning 1-9-0-0 björkskog. Inslag av grov ek. Beståndet är gallrat 
Virkesförråd 200 och granen har avverkats. Ålder G  Bonitet G 

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och frisk Virkeskvalitet N 
örttyp. Åtgärdsförslag - 
 
Fauna och flora 
Lokal för skogsbingel (A & E). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7219-8 Blixnabb, Lerbäck 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. 

Areal (ha) 5,0 
Ädellövskog (%) 70 
Trädslagsfördelning 7-0-0-3  Virkesförråd 130 

Medelgrov till grov bok dominerar med stort inslag Ålder M 
av medelgrov asp. Bonitet M 
 Virkeskvalitet D 

Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 

 



7219-9 Askanäs 
 
Skogstyp 
Bokskog ÄL. 

Areal (ha) 14,5  
Ädellövskog (%) 100 Medelgrov till grov bok med inslag av grov ek. Litet Trädslagsfördelning 1-9-0-0 

inslag av björk. Området har nyligen gallrat varvid Virkesförråd 180 
granen har tagits bort. Ålder M 

Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och 
Åtgärdsförslag - kruståteltyp. 

 
Fauna och flora 
Liten flugsnappare sjöng vid besöket. Lokal för skogsbingel 
 
Bedömning 
En ovanlig skogstyp med äldre bok och ek. 
Klass 2. 
 
7222-1 Slätthult 

Areal (ha) 1,0  
Ädellövskog (%) 10 Skogstyp Trädslagsfördelning 1-0-0-8 

Blandskog med ädellövinslag. Virkesförråd 50 
 Ålder U 
Klen till medelgrov björk och asp dominerar med inslag Bonitet S, M 

Virkeskvalitet N av medelgrov ek och klen gran. Beståndet är luckigt och 
Åtgärdsförslag G betas delvis. 

 
Buskskikt av brakved. Fältskikt av kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7222-2 Torstad 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. Areal (ha) 2,0 
 Ädellövskog (%) 20 
Beståndet ligger intill en liten såg vid en damm och ett Trädslagsfördelning 1-0-1-8 

Virkesförråd 110 litet vattenfall. Medelgrov asp, björk och al dominerar 
Ålder M med inslag av medelgrov ek. Litet inslag av grov ask Bonitet M och lönn. Beståndet år röjt och gallrat och betas svagt. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståtel- 
typ. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



7224-1 Löväng, västra 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 0,8 Blandskog av trivialtyp. 
Ädellövskog (%) 0  Trädslagsfördelning 0-0-0-9 En igenvuxen björkhage där granen nu växer upp Virkesförråd 160 

mellan björkstammarna. Medelgrov till grov björk Ålder M 
med inslag av klen och ung gran. Marken är delvis Bonitet M 

Virkeskvalitet MG källpåverkad. 
Åtgärdsförslag G, F (om 15 år)  

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp 
och kruståteltyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7224-2 Löväng, östra 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag ÄL. 

Areal (ha) 0,5  
Ädellövskog (%) 50 Klen till medelgrov björk, al och asp med stort inslag av Trädslagsfördelning 0-1-4-5 

delvis grov ask, Litet inslag av bok, lönn och fågelbär. Virkesförråd 60 
Området är kraftigt gallrat sedan beskrivningen gjordes. Ålder U, G 

Bonitet G  
Virkeskvalitet N, D Buskskikt är tätt med hassel, brakved och hägg. Fältskikt 
Åtgärdsförslag R fuktig örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7224-3 Granholmen 
 

Areal (ha) 2,5 Skogstyp 
Ädellövskog (%) 10 Björkskog. Trädslagsfördelning 0-0-1-9 

 Virkesförråd 120 
Området är en igenväxt slåtteräng bakom gården med en Ålder M 
liten bäck. Medelgrov björk med litet inslag av grov Bonitet S 

Virkeskvalitet D lönn och ask. 
Åtgärdsförslag -  

Buskskikt glest med vide. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 

 



7224-4 Skåpeslätt 
 
Skogstyp 
Björkhage. 

Areal (ha) 1,0  
Ädellövskog (%) 0 I sluttningen ned mot den lilla sjön Abborasjön Trädslagsfördelning 0-0-0-10 

finner man en björkhage med inslag av fågelbär Virkesförråd 150 
åkerkanten. Ålder M 

Bonitet M  
Virkeskvalitet N Buskskikt av en. Ett mycket stort trädformigt exem- 
Åtgärdsförslag F (om 10 år) plar förekommer. Fältskikt av frisk örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7224-5 Aplakulla, västra 
 
Skogstyp Areal (ha) 2,0 
Ekskog ÄL. Ädellövskog (%) 80 
 Trädslagsfördelning 7-0-1-2 
Medelgrov ek på en bergknalle med en del branta Virkesförråd 160 

Ålder M sluttningar. Litet inslag av asp, björk, alm, ask, lind 
Bonitet M och fågelbär. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved. Fältskikt 
av frisk till torr örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för vätteros. 
På trädbaser förekommer mossorna Neckera complanata och Porella platyphylla. På hällarna 
förekommer Collema flaccidum. I en ihålig ask påträffades myran Lasius fuliginosus. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7224-6 Värnasjöhult 
 
Skogstyp Areal (ha) 0,5 
Trivialblandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%) 50 
 Trädslagsfördelning 1-0-4-5 
En röjd björkskog ned mot Värnasjön med inslag av Virkesförråd 90 

Ålder G asp och fågelbär. Litet inslag av tall, ek, ask och lönn. 
Bonitet M  Virkeskvalitet N 

Buskskikt av grov rönn. Fältskikt av frisk örttyp. Åtgärdsförslag - 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 

 



7224-7 Mötesbron 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 3,0 Blandskog med ädellövinslag. 
Ädellövskog (%) 10  Trädslagsfördelning 0-0-1-9 Klen till medelgrov björk och asp dominerar med inslag Virkesförråd 130 

av klen ek, lönn och al. Beståndet är gallrat och betas svagt. Ålder U 
Grävda diken förekommer. Bonitet G 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G Buskskikt av sälg och viden. Fältskikt av fuktig örttyp. 

 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7225-1 Aplakulla 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,6 
Askskog ÄL. Ädellövskog (%) 100 
 Trädslagsfördelning 5-0-4-0 

Virkesförråd 100 En stenig och fuktig brant intill gårdarna med grov före 
Ålder G detta hamlad ask och alm. Stort inslag av grov ek i höjd- Bonitet G lägen. Grova lågor av ask och alm förekommer rikligt. Virkeskvalitet N 

 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved. Fältskikt av 
frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för gullpudra, blåsippa, desmeknopp och vårlök. Enligt NÄ förekommer trolldruva. 
Rik epifytflora med Gyalecta ulmi, Porella platyphylla, Neckera complanata och Parmelia 
acetabulum. 
 
Bedömning 
En typisk västsvensk lövängsrest. 
Klass 2. 
 
7225-2 Hjälmaryd 
 
Skogstyp Areal (ha) 8,0 
Ängsekskog ÄL Ädellövskog (%) 60 
 Trädslagsfördelning 6-0-0-4 
Medelgrov ek dominerar med mycket stort (40%) inslag Virkesförråd 170 

Ålder G av medelgrov björk. Beståndet är gallrat och betas svagt. 
Bonitet M  Virkeskvalitet N 

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp, kruståteltyp Åtgärdsförslag - 
och frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



7225 –3 Tomten 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 3,3 Ängsekskog ÄL. 
Ädellövskog (%) 100  Trädslagsfördelning 10-0-0-0 Grov till mycket grov ek. Beståndet är glest och Virkesförråd 170 

kronorna är vida. Beståndet är gallrat. Området Ålder G 
fungerar som närströvområde för befolkningen Bonitet M 

Virkeskvalitet N Bredared. 
Åtgärdsförslag F (om 10 år)  

Buskskikt av rönn och viden. Fältskikt av frisk 
örttyp och kruståteltyp. 
 
Fauna och flora 
På kyrkogården intill växer lunglav (Lobaria pulmonaria) och i den fridlysta askallén växer laven 
Caloplaca chlorina. 
 
Bedömning 
En socialt värdefull ekskog. 
Klass 2. 
 
 
7225-4 Hulu 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 21,9 Björkskog. 
Ädellövskog (%) 0  Trädslagsfördelning 0-0-0-10 

En välgallrad medelgrov björkskog. Marken är Virkesförråd 150 
delvis källpåverkad. Ålder U 

Bonitet G  
Virkeskvalitet N Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
Åtgärdsförslag G  

Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7225 –5 Ekhult 
 
Skogstyp Areal (ha) 6,1 
Ängsekskog ÄL. Ädellövskog (%) 70 
 Trädslagsförslag 7-0-0-3 

Virkesförråd 140 Medelgrov ek dominerar med stort inslag av klen 
Ålder M asp. Beståndet är gallrat. Bonitet MG  Virkeskvalitet MG 

Buskskiktet är glest med enar. Fältskikt av kruståteltyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

 



7225-6 Storängen 
 Areal (ha) 3,7 
Skogstyp Ädellövskog (%) 0 

Trädslagsfördelning 0-0-0-10 Björkskog. 
Virkesförråd 100  Ålder U 

Klen björkskog med inslag av klen asp. Beståndet är Bonitet M 
röjt. Enstaka lågor ingår. Virkeskvalitet N 
Buskskikt av brakved. Fältskikt av frisk örttyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7225-7 Holmåsa, södra 
 Areal (ha) 1,1 
Skogstyp Ädellövskog (%) 0 
Alskog. Trädslagsfördelning 0-0-0-10 

Virkesförråd -  
Ålder M En medelgrov betad alskog med delvis källpåverkad Bonitet G 

mark. Virkeskvalitet N 
Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. Åtgärdsförslag - 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7225-8 Holmåsa, norra 
 
Skogstyp Areal (ha) 4,1 
Ängsekskog ÄL. Ädellövskog (%) 60 
 Trädslagsfördelning 6-0-0-4 
Medelgrov till grov ek dominerar med mycket stort Virkesförråd 180 

Ålder G (40%) inslag av björk. Litet inslag av klen gran. Om- 
Bonitet M rådet betas svagt. Virkeskvalitet N 

Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp. Åtgärdsförslag - 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7225-9 Hult 
 Areal (ha) 4,0 
Skogstyp Ädellövskog (%) 30 
Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 3-0-0-7 

Virkesförråd 150  
Ålder U Detta är en igenväxande ekhage med mycket stort Bonitet M 

inslag (40%) av klen björk. Inslag av trädformig Virkeskvalitet D 
sälg och al och asp. Beståndet är röjt. Åtgärdsförslag G 
Buskskikt av viden. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 

 



7225-10 Risabo 
 
Skogstyp 
Hedekskog, ekhage, ÄL. 

Areal (ha) 6,6  
Ädellövskog (%) 100 En delvis betad ekskog med medelgrova till grova Trädslagsfördelning 10-0-0-0 

träd. Beståndet växer på en slänt ned mot en liten Virkesförråd 150 
bäck. I branterna ned mot backen står enstaka alm, Ålder G 
ask och lind. Litet inslag av klen asp. Bonitet M 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag F (om 10 år) Buskskiktet är glest med hassel. Fältskikt av torr till 

frisk örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lokal för desmeknopp och blåsippa. 
På ett par almar växer lunglav (Lobaria pulmonaria) tillsammans med Homalia 
trichomanoides. 
 
Bedömning 
Ett stort område med ädellöv i ett lövskogsfattigt höjdläge. Rik flora. 
Klass 2. 
 
7225-11 Segerstorp 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag. 
 Areal (ha) 4,2 
En medelgrov alskog med stort inslag av medelgrov ask, Ädellövskog (%) 20 

Trädslagsfördelning 0-0-2-8 alm och björk. Beståndet, som är gallrat, står delvis i en 
Virkesförråd 180 källpåverkad sluttning. Ålder M 

Buskskiktet är glest med hägg. Fältskikt av frisk till fuktig Bonitet G 
örttyp. Virkeskvalitet MG 
 Åtgärdsförslag G 
Fauna och flora 
Lokal för ormbär. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7225-12 Habeltorp 
 Areal (ha) 6,9 
Skogstyp Ädellövskog (%) 10 
Blandskog med ädellövinslag. Trädslagsfördelning 1-0-0-9 

Virkesförråd 80  
Ålder U Klen björk dominerar med inslag av klen ek. 
Bonitet G Marken är delvis källpåverkad. Virkeskvalitet N 

Buskskikt av brakved. Fältskikt av fuktig örttyp. Åtgärdsförslag G 
 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
7225-13 Röl 
 
Skogstyp 
Almskog, blandskog med ädellövinslag, Äl delar. 
 
Närmast gården finner man en starkt igenväxt lövängsrest med grov hamlad alm. Mot norr 
vidtar en igenväxt ekhage med grov gran och starkt inslag av grov till mycket grov ek. 
Inslag av asp, björk, al, bok, ask och lönn. Gallring pågår. Enstaka mycket grova torrakor 
och lågor av ek och alm ingår. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av hägg och brakved. Fältskikt av frisk till fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Lunglaven (Lobaria pulmonaria) förekommer spritt i området på ek, ask och lönn. På grov 
alm fanns Biatorella monasteriensis, Coniocybe pallida och Pseudoleskeella nervosa. 
 
Bedömning 
Ovanlig skogstyp. Grova ädellövträd i äldre successionsstadier. Rik epifytflora. 
Klass 2. 
 
7226-1 Kullasand 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,1 
Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%) 40 
 Trädslagsfördelning 4-0-0-6 
Medelgrov ek dominerar med mycket stort inslag av Virkesförråd 100 

Ålder G medelgrov björk och asp. Litet inslag av grov ask. 
Bonitet S, M Beståndet betas svagt. Enstaka lågor ingår. Virkeskvalitet D 

 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt av brakved, hassel och hägg. Fältskikt 
av frisk örttyp och kruståteltyp. 
 
Fauna och flora 
Enligt LFF förekommer lunglav (Lobaria pulmonaria). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7226-2 Kulla, norra 
 Areal (ha) 13,4 
Skogstyp Ädellövskog (%) 90 
Hedekskog ÄL. Trädslagsfördelning 9-0-0-1 

Virkesförråd -  
Ålder M Medelgrov ek med inslag av medelgrov björk och asp. 
Bonitet S Beståndet är röjt. Virkeskvalitet D 

Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk ristyp och kruståteltyp. Åtgärdsförslag G 

 



 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7226-3  Kulla, södra 
 Areal (ha) 1,9 
Skogstyp Ädellövskog (%) 100 

Trädslagsfördelning 10-0-0-0 Hedekskog ÄL. 
Virkesförråd 200  Ålder G 

Medelgrov till grov ekskog. Ett gallrat och tämligen Bonitet S 
glest bestånd. Litet inslag av björk. Virkeskvalitet N 
 Åtgärdsförslag -, F 
Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk ristyp. 
 
Fauna och flora 
På ekarna finns rikligt med skägglaven Usnea subfloridana och lavarna Arthonia vinosa, 
Pertusaria flavida, Chrysothrix candelaris och Chaenotheca trichialis. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7226-4 Torbjörnstorp 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. 
 Areal (ha) 1,6 
En medelgrov ekskog med inslag av medelgrov ask och Ädellövskog (%) 90 

Trädslagsfördelning 8-0-1-1 björk. En liten bäck rinner genom beståndet. Skogen är 
Virkesförråd 180 gallrad. Ålder G 

 Bonitet G 
Buskskiktet är tätt med hassel och har inslag av brakved Virkeskvalitet N 
och hägg. Fältskikt av frisk ört/ristyp. Åtgärdsförslag G 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7226-5 Torstorp, norra  
 
Skogstyp 
Ängsekskog AL. Areal (ha) 0,8 
 Ädellövskog (%) 90 
Grov ek dominerar med inslag av medelgrov björk. Trädslagsfördelning 9-0-0-1 
Buskskikt av hassel. Fältskikt av frisk örttyp. Virkesförråd 80 

Ålder G  
Bonitet G Fauna och flora Virkeskvalitet D 

Lokal för blåsippa (A & E). Åtgärdsförslag -, F 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7226-6 Nabben 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,0 Blandskog med ädellövinslag. 
Ädellövskog (%) 50  Trädslagsfördelning 1-3-1-5 En liten bäckravin ned mot Öresjö. Medelgrov till Virkesförråd 150 

grov björk med stort inslag av al och bok. Inslag av Ålder G 
klen lönn och ask samt grov ek. Beståndet är gallrat. Bonitet G 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - Buskskiktet är glest med hassel, Fältskikt av frisk till 

fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7226-7 Björkudden 
 
Skogstyp Areal (ha) 0,9 
Björkskog. Ädellövskog (%) 0 

Trädslagsfördelning 0-0-1-9  
Virkesförråd - Ett litet bestånd intill Öresjön. Medelgrov björk domi- 
Ålder M nerar med mycket stort inslag av medelgrov al. Litet in- Bonitet M 

slag av klen gran. Virkeskvalitet D 
 Åtgärdsförslag G 
Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk örttyp och kruståtel- 
typ. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7226-8 Hallvik 
 
Skogstyp Areal (ha) 0,6 
Blandskog med ädellövinslag. Ädellövskog (%9 40 
 Trädslagsfördelning 4-0-0-6 
En fuktig, källpåverkad slänt. Medelgrov björk och ek Virkesförråd 130 

Ålder G med inslag av al och gran. Litet inslag av klen lönn. 
Bonitet M Beståndet är kraftigt gallrat. Virkeskvalitet - 

 Åtgärdsförslag - 
Buskskikt av hassel med inslag av rönn. Fältskikt av 
frisk till fuktig örttyp. 
 
 

 



Bedömning 
Klass 3. 
 

 
 

7226 –9 Lida 
 
Skogstyp Bestånd 9a 

Areal (ha) 1,2 Hedekskog, blandskog av trivialtyp, ÄL delar. 
Ädellövskog (%) 60  Trädslagsfördelning 3-0-3-4 (9a) Medelgrov ekskog med inslag av gran, ask, al Virkesförråd 120 

och lönn. Litet inslag av klen ädelgran (Abies alba). Ålder U, M 
Beståndet, som är källpåverkat, är delvis gallrat. Bonitet G 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - (9b) Klen till medelgrov ekskog med inslag av ask 

och al. Beståndet är gallrat. 
 
(9c) Klen till medelgrov björkskog med inslag av gran, 

Bestånd 9b + 9c al och ask. Beståndet är gallrat. 
Areal (ha) 2,8  Ädellövskog (%) 3-0-3-4 Buskskiktet domineras i alla delområden av hassel och Virkesförråd 60 

brakved med inslag av hägg och viden. Fältskiktet är av Ålder G 
frisk ört/ristyp och av frisk till fuktig örttyp. Bonitet G 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag - Fauna och flora  I delområde förekommer blåsippa, skogsbingel och   

gulplister! På en ask i detta område hittades Parmeliella 
triptophylla. På ekarna förekommer Arthonia vinosa. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7226-10 Fristad, norra 
 
Skogstyp Areal (ha) 1,3 

Ädellövskog (%) 0 Blandskog av triviallöv. 
Trädslagsfördelning 0-0-0-10  Virkesförråd 130 

Medelgrov björk, asp och al samdominerar i detta Ålder M 
bestånd. Enstaka boträd ingår. Bonitet M 
Buskskikt av brakved, hägg och druvfläder. Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag G Fältskikt av fuktig örttyp 
 
Bedömning 
Klass 3. 

Areal (ha) 1,1  
Ädellövskog (%) 100 7226-11 L. Sölebo Trädslagsfördelning 0-0-10-0 

 Virkesförråd - 
Skogstyp Ålder M 

Bonitet G Askskog ÄL. 
Virkeskvalitet D 
Åtgärdsförslag -  



 
Medelgrov till grov ask med stort inslag av medel- 
grov alm och klen lönn. 
 
Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av högörttyp. 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7226-12 Mölarps ö 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 1,9 Blandskog med ädellövinslag. 
Ädellövskog (%) 30  
Trädslagsfördelning 0-0-3-7 Klen till medelgrov al, björk och ask. Litet inslag av Virkesförråd 120 

alm. Beståndet ansluter till en slåtteräng i söder. Om- Ålder U, M 
rådet är ett omtyckt utflyktsmål. Bonitet G 

Virkeskvalitet N  
Åtgärdsförslag G Buskskiktet är tätt med hägg, hassel, brakved och rönn. 

Fältskikt av frisk och fuktig örttyp. 
 
Fauna och flora 
Enligt K-H Larsson växer här rikligt med skogsbingel och storrams. 
 
Bedömning 
Ovanlig skogstyp. 
Klass 2 
 
7226-13 Kröklings hage 
 
Skogstyp 

Areal (ha) 10,3 Hedekskog, askskog, blandskog med ädellövinslag, Ädellövskog (%) 80 
ÄL delar. Trädslagsfördelning 5-0-3-2 
 Virkesförråd - 
Ett varierat område med både torr, solöppen hagmark, Ålder G 

Bonitet G bäckraviner, blockmark och bergväggar. Området är 
Virkeskvalitet N naturreservat. I söder finns en ekhage med grova träd. Åtgärdsförslag - 

Längs bäcken och i nordsluttningen växer en blandskog  
med ek och inslag av grov ask, lind, alm, björk, asp och 
gran. Litet inslag av klen lönn. Enstaka torrakor och lågor 
ingår. 
 
Buskskikt av hassel med inslag av brakved, rönn och hägg. Fältskikt av frisk ristyp och av 
torr, frisk och fuktig örttyp 
 
Fauna och flora 
 
Lokal för lundstjärnblomma, springkorn, skogsbingel, kransrams och skärmstarr. Enligt 
NÄ förekommer dessutom strutbräken, storrams, storgröe, myskmadra och hässleklocka. 
 

 



Ekhagen i söder har en rik epifytflora med bl.a Usnea-arter, Arthonia vinosa och 
Sphaerophorus globosus. På grov ask och alm konstaterades Leptogium saturninum, 
Coniocybe pallida, Pelti-gera praetextata, Homalia trichomanoides, Porella platyphylla, 
Antitrichia curtipendula och Neckera complanata. På lövträdslågor förekommer 
Herzogiella seligeri och Nowellia curvifolia. 
 
Äldre insamlingar finns av de sällsynta mossorna Dicranum fulvum, Hylocomium 
breviostre och dunfläta (Hypnum callichroum). 
 
Bedömning 
Mycket rik flora där hotade arter ingår. Bestånden har vissa naturskogskvalitéer. 
Klass 1. 
 
7226-14 Krökling, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 4,5 

Ädellövskog (%) 10 Blandskog med ädellövinslag. 
Trädslagsfördelning 1-0-0-9  Virkesförråd 140 

Ett luckigt bestånd som domineras av medelgrov björk. Ålder M 
Inslag av medelgrov tall, gran, ek och al. Bonitet M 
 Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskikt av frisk ristyp och kruståtel- 
typ. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
7226-15 Ekeslund 
 Areal (ha) 8,4 
Skogstyp Ädellövskog (%) 80 
Hedekskog, ekhage, ÄL. Trädslagsfördelning 8-0-0-2 

Virkesförråd 150 Grov ek och ask. 
Ålder G  Bonitet M 

Fauna och flora Virkeskvalitet N 
Rikligt med skägglaven Usnea subfloridana. På ek- Åtgärdsförslag - 
stammarna påträffades Chaenotheca chrysocephala  
och Arthonia vinosa. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7226-16 Rölle - Aspared 

Areal (ha) 19,4  
Ädellövskog (%) 100 Skogstyp Trädslagsfördelning 9-0-1-0 Ängsekskog, hedekskog, ÄL. Virkesförråd 150 

 Ålder G 
En nordvänd slänt med medelgrov till grov ekskog Bonitet G 

Virkeskvalitet N med inslag av ask, björk och al. Området har tidigare 
Åtgärdsförslag - 

 



betats men växer nu igen. Enstaka lågor ingår. 
 

Buskskikt av rönn, hassel och hägg. Fältskikt av frisk 
ört/ristyp och frisk (av skogsbingel-typ) till fuktig örttyp. 
 
 
Fauna och flora 
Lokal för skogsbingel. 
 
Bedömning 
En stor sammanhängande ädellövskog med rik flora. 
Klass 2. 
 
7226-17 Alhem 
 
Skogstyp 
Alskog. Areal (ha) 8,3 

Ädellövskog (%) 0  
Trädslagfördelning 0-0-0-9 Medelgrov al dominerar i denna slänt men inslaget av 
Virkesförråd 120 medelgrov björk är stort. Inslag av medelgrov gran och Ålder M 

trädformig sälg. Litet inslag av klen ask. Beståndet är röjt. Bonitet G 
 Virkeskvalitet N 

Åtgärdsförslag G Buskskikt saknas. Fältskikt av fuktig örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7226-18 Torstorp, södra 
 
Skogstyp 
Björkskog. Areal (ha) 0,7 
 Ädellövskog (%) 10 
Grov till mycket grov björk dominerar med inslag av Trädslagsfördelning 1-0-0-9 

Virkesförråd 150 medelgrov ek. Beståndet är gallrat. 
Ålder G  
Bonitet M, G Buskskikt av rönn. Fältskikt av frisk örttyp och krus- Virkeskvalitet N 

tåteltyp. Åtgärdsförslag - 
 
Fauna och flora 
Lokal för blåsippa (A & E). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 

Areal (ha) 7,2 7227-1 Lundhagen, norra 
Ädellövskog (%) 70  Trädslagsfördelning 7-0-0-0 

Skogstyp Virkesförråd 250 
 Ålder G 

Bonitet G Hedekskog ÄL. 
Virkeskvalitet N 
Åtgärdsförslag G  



 
Medelgrov till grov ek med stort inslag av medelgrov 
till grov gran. Området är gallrat och innehåller spar- 
samt med lågor och torrakor. Söder om vägen finns 
rikligt med uppväxande sly. Buskskikt av brakved och 
rönn. Fältskikt av frisk ristyp och ört/ristyp. 
 
Fauna och flora 
Ekarna har en välutvecklad epifytflora med hänglavar och skorplaven Lecanactis abietina. 
 
Bedömning 
Välutvecklad ekskog med höga biologiska värden. Klass 2. 
 
 
7227-2 Lundhagen, södra 
 
Skogstyp Areal (ha) 5,3 
Alskog. Ädellövskog (%) 0 
 Trädfördelning 0-0-0-10 

Virkesförråd 140 Medelgrov al med inslag av medelgrov björk och träd- 
Ålder M formig sälg. Litet inslag av klen gran. Beståndet betas  Bonitet M svagt. Enstaka torrakor ingår. Buskskikt saknas. Virkeskvalitet N 

Fältskikt av frisk och fuktig örttyp. Åtgärdsförslag G 
 

Bedömning 
Klass 3 
 
 
7227-3 Fristad, östra 
 
Skogstyp 
Hedekskog ÄL. Areal (ha) 1,4 
 Ädellövskog (%) 90 

Trädslagsfördelning 9-0-0-1 Klena med enstaka grova ekar dominerar med inslag 
Virkesförråd 100 av klen björk. Beståndet är gallrat. Enstaka lågor 
Ålder U, G ingår. Buskskiktet är glest med rönn. Fältskikt av frisk Bonitet M 

ört/ristyp och kruståteltyp. Virkeskvalitet N  Åtgärdsförslag G 
Fauna och flora 
Stenknäck observerades (A & E). 
 
Bedömning 
Klass 3. 

 


