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FÖRORD 
 
Lövskogarna har stor betydelse för den biologiska mångfalden och för människors upplevelse av 
naturen. Inventeringar av lövskogar kan bl. a. användas vid planering av markanvändning och 
bedömning av skötselåtgärder. Vid skötsel av skog ska hänsyn tas så att den biologiska mångfalden 
bevaras. Naturanpassade skötselmetoder och naturvårdshänsyn  kan vara tillräckligt i vissa områden, 
medan ett starkare skydd kan behövas i andra områden. 
 
Inventeringen utgör en samlad redovisning och bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar i 
Götene kommun. Förutom denna tryckta rapport finns hos Länsstyrelsen även dels uppgifterna från 
fältarbetet i en databas, dels de avgränsade områdena som ett GIS-skikt. 
 
Bedömningar av naturvärden m. m. samt klassificering baseras huvudsakligen på förhållandena i 
kommunen och är således inte länsövergripande. 
 
Inventeringen och redovisningen har finansierats av Götene kommun, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 
 
Författarna är själva ansvariga för inventeringens innehåll samt för de åsikter och värderingar som 
framföres i denna. 
 
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland  



SAMMANFATTNING 
 
Den första heltäckande inventeringen av lövskogarna i Götene kommun har genomförts. Lövskogarna 
har karterats och naturvärdena har bedömts. De nya kunskaperna om lövskogarna ger bl. a. ett bättre 
underlag för myndigheternas bedömningar om skötsel- och bevarandeåtgärder.  
 
Vid flygbildstolkning avgränsades först alla lövskogar med minst 50 procent lövträd och med en areal 
av minst 1 hektar. I fält noterades sedan varje skogsbestånds struktur, geografi och biologi. Slutligen 
klassificerades alla objekt i en fyrgradig skala efter naturvärde; klass 1 motsvarar mycket högt 
naturvärde, klass 2 högt naturvärde, klass 3 visst naturvärde och klass 4 lågt naturvärde.  
 
Sammanlagt har 311 objekt avgränsats. Dessa har en sammantagen areal av 2754 hektar. Av objekten 
hade 25 mycket högt naturvärde, 86 högt naturvärde, 113 visst naturvärde och 87 lågt naturvärde. De 
mest värdefulla lövskogarna ur naturvårdssynpunkt ligger i huvudsak i en krans nedanför Kinnekulles 
kalkstensklev, på alunskifferplatån. Det finns dock värdefulla områden även utanför Kinnekulle, vilket 
till exempel visas av de fina objekten Öredals- och Mariedalsån samt Årnäs. 
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 1. INLEDNING 
 
Föreliggande rapport har till avsikt att kartera och naturvärdesbedöma Götene kommuns lövskogar. 
Inventeringen gjordes hösten 1997 till sommaren 1998 av Eva Götbrink och Emma Liljewall, 
Ekotopia samt Mikael Finsberg och Heidi Paltto, Pro Natura. Uppdragsgivare är Skogsvårdsstyrelsen 
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Tack 

Tack till Rolf-Göran Carlsson, Västgötabergens svampklubb för svampuppgifter över Asparen/Lindö 
och Björn Nordén, Pro Natura för lavuppgifter över Munkängarna. Camilla Finsberg ska ha många 
tack för inmatning av fältdata i databasen. 
 
 
 

2. METOD 

2.1  Förberedande arbete 
Förberedande arbete, vilket innefattar flygbildstolkning och inritning av lövskogsbestånd på fältkartor 
(ortofotografier resp ekonomiska kartan, båda skala 1 : 10 000), gjordes dels hösten 1997 av Eva 
Götbrink och Emma Liljewall och dels våren 1998 av Mikael Finsberg. Flygbilderna som använts är 
infraröda färgdiabilder i skala 1 : 30 000, tagna 1982–1988. Alla bestånd som har en areal 
överstigande 1,0 ha och som bedömts utgöras av minst 50% lövträd har ritats in på fältkartan. 
Vid flygbildstolkningen gjordes en indelning av objekt och försök till indelning av delobjekt. Varje 
skogstyp (se nedan) har i största möjligaste mån tilldelats ett eget delobjekt, men om en skogstyp har 
en areal under 0,5 ha fick den ingå i ett annat delobjekt. Anteckningar fördes under 
flygbildstolkningen där det noterades om objektet/delobjektet består av ädellöv eller triviallöv och om 
det är fråga om brantskog, fuktskog, strandskog eller trädbärande hagmark. Vid misstanke om höga 
resp. mycket låga naturvärden noterades även detta. 
Ekotopia gjorde fältblanketten i samarbete med Leif Andersson och skrev förklaringar till den. 
 

2.2  Fältarbete och sammanställning 
Götene kommun fältinventerades hösten 1997 av Eva Götbrink och Emma Liljewall och våren 1998 
av Mikael Finsberg och Heidi Paltto. En speciellt framställd fältblankett användes där information om 
varje bestånds struktur, geografi och biologi fylldes i (se bilaga 1). I fält gjordes även en preliminär 
naturvärdesbedömning (se även under rubriken Bedömningskriterier, 2.3). Då hela kommunen hade 
fältinventerats gjordes den slutgiltiga naturvärdesbedömningen vilket innebar vissa justeringar av den 
preliminära. Objektet tilldelades den högsta naturvärdesklassen som något delobjekt har. 
Rapportskrivning och övrigt sammanställningsarbete gjordes under 1998 av samtliga fältinventerare. 
Mikael Finsberg har sammanställt och korrekturläst rapporten. Namnskicket i rapporten följer för 
kärlväxter Karlsson (1997), för mossor Hallingbäck (1996), för lavar Hallingbäck (1995), samt för 
storsvampar Hallingbäck (1994). Fältdata har inmatats i en dBase-databas framställd av Leif 
Andersson, Pro Natura. 
Digitalisering av inventeringsytorna utfördes av Mikael Finsberg i MapInfo under augusti–september 
1998. 
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2.3  Bedömningskriterier 
Utgångspunkter för urval av områden har varit huruvida bestånden har lövträd vars grundyta är 50% 
eller mer. 
 
Varje delobjekt har klassificerats efter en fyragradig skala enligt följande: 

Klass 1 – Mycket högt naturvärde 

Klass 2 – Högt naturvärde 

Klass 3 – Visst naturvärde 

Klass 4 – Lågt naturvärde 

2.3.1  Kriterier för klassificering av lövskogar 
Klassningen är en process som börjar redan vid flygbildstolkningen, fortsätter med preliminär 
bedömning i fält för att slutföras vid en genomgång av samtliga inventerade objekt. 
 
Vid klassning av objekt görs en subjektiv värdering så att både mängd och kvalitet vägs in. Ett klass 1-
objekt uppfyller normalt flera huvudkriterier, medan ett klass 4-objekt normalt knappt uppfyller ett 
enda riktigt väl. Ett enskilt huvudkriterium kan, om dess värde är stort i ett objekt, uppväga andra 
kriterier med lågt värde och lyfta objektet till en högre klass. 
 
Huvudkriterierna som presenteras först i listan nedan har normalt större tyngd vid värderingen. Det 
bör påpekas att stödkriterierna inte ensamma kan ge en hög klass. Vidare är kriterierna endast riktlinjer 
som syftar till att visa hur klassificeringen normalt går till. De kriterier som använts för ett visst objekt 
bör anges i redovisningen. 
Vid bedömning och klassificering har hänsyn tagits till följande kriterier: 

Huvudkriterier 

Kulturpåverkan 

Ju mindre påverkan, desto högre värde. Registrering sker av ingrepp som skogliga åtgärder, vägar, 
bebyggelse, kraftledningar etc. Ingreppen avser åtgärder som påverkat miljön eller som påverkar 
förutsättningar för skogliga naturvärden. För trädbärande hagmarker räknas dock inte bete och slåtter 
som negativ påverkan utan dessa hävdformer utgör förutsättningar att bevara stor solbelysta lövträd. 

Storlek och form 

Ju större areal, desto högre värde. De inventerade objekten är minst 1 hektar. Formen har också en viss 
betydelse då smalare och flikigare bestånd lättare påverkarkas av omgivande miljö, som 
barrplanteringar och vägar. 

Hotade arter 

Ju fler hotade arter och i större mängd, desto högre värde. Ju mer hotad en art är, desto högre värde ger 
den. 

Kontinuitet 

Ju längre kontinuitet, desto högre värde. Kontinuiteten kan gälla såväl vuxna träd som slutet 
trädbestånd, lågor, torrträd, gammelträd eller störningar som brand, bete och översvämning. 

Representativitet 

Ju mer utbredd en skogstyp är eller har varit i den naturgeografiska regionen, desto högre värde 
(geografisk representativitet). Ju mer ett bestånd har ett typiskt utseende och artsammansättning, desto 
högre värde (typrepresentativitet). 
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Successionsstadium 

Ju senare successionsstadium och ju högre ålder, desto högre värde. Särskilt viktigt vid bedömningen 
är trädens ålder. Mycket grova träd ger också särskilda kvaliteter, liksom tillgång till död ved. 

Säregenhet 

Unika objekt med avvikande, märkliga och särpräglade lövbestånd kan ges ett högt värde, särskilt om 
särprägeln medför förekomst av hotade arter. 

Mångformighet 

Högre mångformighet innebär ofta högre värde. Mångformigheten kan avse naturtyper, element, 
strukturer, avvikande substrat eller arter. Om det finns gott om en art som regionalt är ovanlig är en 
likformighet och större mängd fördelaktigare och ger högre värde än flera vanliga arter. 

Sällsynthet 

Förekomst av sällsynta skogstyper ger högre värde. Förekomst av signalarter ger högre värde, ju fler 
och i större mängd, desto högre värde. 

Förutsättningar för bevarandet av naturvärdena 

Ju högre förutsättningar för att bevara naturvärdena, desto högre värde. Skogstypen och områdets 
omgivningar inverkar båda på hur bästa kantlinje, form och läge skall vara för att bevara naturvärdena. 
Dessutom har ökad närhet till annan värdefull lövskog betydelse för förutsättningarna för bl a 
spridning av arter. 

Potential 

Ju högre förutsättningar att utveckla naturvärdena inom området, desto högre värde. Närhet till andra 
lövbestånd – oavsett ålder - är gynnsammare än omgivning med åkrar och granplanteringar. 
 

Stödkriterier 

 Kulturhistoriska värden 

 Symbol- och identitetsvärde 

 Utförd dokumentation och forskning 

 Värde för undervisning 

 Värde som genresurs 

 Värde för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser 

 Värde för landskapsbild 
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3. REDOVISNING 
 
Alla inventerade bestånd som hamnat i naturvärdesklasserna 1, 2, 3 eller 4, dvs de som inte förkastats 
på grund av olika skäl (exempelvis för stort barrträdsinslag), redovisas i denna rapport på kartor (det 
digitaliserade materialet utritade på en bas av gröna kartan i en skala på ca 1 : 30 000 motsvarande 
ytan hos det ekonomiska kartbladet). Dessutom har varje bestånd försetts med en kortfattad 
beskrivning. I huvudet finns följande rubriker: socken, naturvärdesklass, ekonomiskt kartblad och 
areal. Om objektet är uppdelat i olika delobjekt redovisas dessa i tabellform. Själva beskrivningen 
innehåller följande rubriker: allmän beskrivning, träd- och buskskikt, flora och fauna, övriga 
noteringar och naturvärdesbedömning. 
Bestånd som vid fältbesöket ansetts ha naturvärdesklass 4 och en areal som är mindre än 2,0 ha 
redovisas enbart i tabellform. 
 

3.1  Huvud 

 
6. Björk-, tall-, och alhage vid Gattorp 

 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
2,9 ha 

 

3.1.1  Rubrik 

Rubriken inleds med ett objektsnummer som är unikt inom kommunen. Objekten är numrerade från 
sydväst mot nordost. Därefter kommer själva rubriken med objektets trädliga karaktärsdrag samt ett 
geografiskt namn, oftast närmaste gård eller ett intillrinnande vattendrag. 

3.1.2  Socken 

Här redovisas den socken som objektet är beläget i. Om det ligger i fler än en socken skrivs den 
socken först som största delen av beståndet är beläget i. Götene kommun består av 20 socknar, från 
sydväst till nordost: Hangelösa, Ova, Ledsjö, Skeby, Broby, Skälvum, Vättlösa, Källby, Husaby, Kleva-
Sil, Götene, Holmestad, Västerplana, Kinne-Kleva, Kestad, Kinne-Vedum, Medelplana, Österplana, 
Fullösa och Forshem. 

3.1.3   Naturvärdesklass 

Naturvärdesklassens premisser diskuteras i avsnittet Bedömningskriterier (2.3) ovan. 

3.1.4   Ekonomiskt kartblad 

Här anges på vilket ekonomiskt kartblad beståndet är beläget. Om beståndet är beläget i skarven 
mellan två eller fler kartblad har det kartblad angivits där den största delen av beståndets areal ligger. 

3.1.5   Areal 

Beståndets areal anges i hektar (1 ha = 100 × 100 meter). Vissa bestånd är mosaikartade och bjuder 
omväxlande på trädbevuxna ytor och häll- eller gräsmarker. Dessa lövskogspartier är ofta omöjliga att 
avgränsa exakt på kartan varför de har fått en avgränsning som även innefattar ej trädbevuxna ytor. 
Arealangivelserna för dessa typer av bestånd är således något för stora i förhållande till den verkliga 
arealen lövskogsbevuxen mark. Om hällmarker o.dyl. ingår i det redovisade området har detta angivits 
under rubriken Övriga noteringar. Andra lövskogspartier som är svåra att avgränsa exakt, är de 
områden som har en diffus övergång från lövskogs- till barrskogsdominans. Detta har i allmänhet 
redovisats i texten under rubriken Träd- och buskskikt. Arealen är uträknad efter digitalisering i 
MapInfo. 
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3.2.  Tabell 
Om objektet har indelats i flera delobjekt redovisas dessa först kortfattat i tabellform enligt följande: 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 9,9 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 5,2 3 
3  Klibbalskog av översilnings-typ 4,9 2 

 
 
I tabellen redovisas: 

 delobjekts numrering inom objektet 

 den i delobjektet dominerande skogstypen, som följer den uppdelning som föreslås i Andersson 
1998. För en beskrivning av de olika skogstyperna, se under Lövskogarna i Götene kommun - en 
sammanfattning (4.) nedan. 

 delobjektets areal, uträknad efter digitalisering i MapInfo 

 delobjektets naturvärdesbedömning enligt kriterierna förklarade i avsnittet Bedömningskriterier 
(2.3) ovan 

 
 

3.3  Klartext 
Under klartexten beskrivs objektets geografi och dess biologiska värden, både art- och biotopmässigt. 
Det sorteras under följande rubriker; dessa behöver dock inte finnas med om inget anmärkningsvärt 
finns att beskriva under rubriken: 
 

Exempel Allmän beskrivning: Vid Ässgärdet norr om Husaby ligger denna blandlövskog 
bestående både av trivial- och ädellöv. Omgivningarna utgörs av åkermark. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog f.d. ängsmark frisk-torr typ. 
Trädskiktet domineras av medelgrov ek. Dessutom finns medelgrov alm, ask, klibbal, asp, 
björk och sälg och klen fågelbär och hägg. Trädskiktet är halvslutet efter nyligen utförd 
gallring. Föryngring noterad av hägg, fågelbär, ask och ek. Det är ont om ved i objektet, 
endast enstaka död stående klibbal och låga av klibbal noterade. Nypon- och hasselbuskar 
är vanliga i området. Ett fåtal krusbärsbuskar noterade. 
 
Flora och fauna: Flera stora grävlingsgryt finns i den branta dikeskanten. 
 
Övriga kommentarer: Viltbete har en stark lokal påverkan. I ytterkanten av objektet 
finns ett mycket djup dike och dikningen har haft en stark generell påverkan på objektet. I 
en nyligen utförd röjning har föryngring och buskskikt tagits bort. Dessutom har gallring i 
trädskiktet utförts. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena ligger främst i de mogna ekarna och i 
trädslagsblandningen. Beståndet är dock relativt ungt, det är ont om död ved och ingrepp 
har utförts i form av gallring och röjning. Gallring och röjning har troligen utförts i 
produktionssyfte. 
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3.3.1   Allmän beskrivning 

Den allmänna beskrivningen är en geografisk betraktelse, dvs var objektet är beläget på kartan, hur 
landskapet – främst topografin – ser ut runt omkring och i objektet, samt var delobjekten är belägna i 
objektet. Här kan också finnas en beskrivning av berggrunden. Om objektet har bedömts ointressant ur 
naturvårdssynpunkt (naturvärdesklass 4, Låga naturvärden) och dessutom är under 2,0 ha i areal står 
även andra intressanta uppgifter under denna rubrik, då de övriga (3.6 – 3.9) inte skrivs ut i detta fallet. 

3.3.2   Träd- och buskskikt 

Här anges framför allt dominerande trädslag, samt dominerande trädgrovlek och trädskiktets ålder i 
grova drag. Finns det markant grova och/eller gamla träd beskrivs också detta. Även trädskiktets 
slutenhet och andelen död ved anges här. 
Trädgrovlekarna anges som klen, medelgrov, grov eller mycket grov efter en på förhand uppsatt skala, 
där termerna har anpassats till vad som är normalt för respektive trädslag. Som exempel kan nämnas 
att ekar med en stamdiameter mellan 60 och 100 cm har skattats som grova medan alar i samma 
dimensioner har skattats som mycket grova. Mycket grova ekar bör klart överstiga en meter i 
stamdiameter. 
Trädskiktets ålder anges som ungt, moget eller gammalt. 
Föryngring i beståndet har kommenterats endast i de fall där den unga trädgenerationen på ett 
dramatiskt sätt kommer att förändra beståndets artsammansättning eller struktur då den växer upp. 
Normal föryngring av ek i ett ekbestånd har t.ex. inte kommenterats. 
Under samma rubrik anges även buskskiktets artsammansättning. I de flesta fall har även slutenheten 
kommenterats, men då har inte hänsyn tagits till eventuell förekomst av en ung trädgeneration. 
 

3.3.3   Flora och fauna 

Under denna rubrik har uppgifter om beståndets växt- och djurliv infogats. Uppgifterna bygger till 
största delen på iakttagelser som gjordes vid fältinventeringen av respektive bestånd. Informationen 
under denna rubrik är inte nödvändigtvis insamlad på ett enhetligt sätt, men kan trots detta ge 
indikationer på ett bestånds naturvärde. Vissa arter har dock noterats konsekvent (se artlista på 
fältblankett, bilaga 1). Fr.a. gäller detta epifytiska (=växande på träd) mossor och lavar som anses 
indikera lövskog med lång kontinuitet (Hallingbäck 1991). Dessutom har hotade arter konsekvent 
noterats, liksom en del kärlväxter hemmahörande i intressanta lövskogsmiljöer. Fåglar har medtagits 
om de sjunger eller har bo i beståndet och vissa däggdjur, t.ex. grävling, om de har gryt i beståndet. 

3.3.4   Övriga noteringar 

Övriga noteringar är allt som inte tidigare beskrivits, oftast småbiotoper och nyckelelment som 
lodytor, bäckar, trädhål, mulmträd o.dyl., samt störningar av både naturlig och mänsklig art som 
viltbete och vägdragningar. Benämningen kraftledning används här för alla typer av hängande 
ledningar – även teleledningar. Det bör dessutom påpekas att bete oftast inte innebär en – ur 
naturvärdessynpunkt – negativ påverkan. 

3.3.5   Naturvärdesbedömning 

I detta avsnitt diskuteras hur bedömningen av naturvärdesklassen har skett och eventuella hotbilder 
mot skogsområdets naturvärde. Här ges också förslag på skötsel i en del fall. Om området är speciellt 
lämpat för fritidsverksamhet eller är värdefullt för landskapsbilden anges även det här. 
 
 
 

 8



 

4. LÖVSKOGARNA I GÖTENE KOMMUN - EN SAMMANFATTNING 
 

4.1  Allmänt 
Götene kommun har en alldeles unik topografisk situation i det att en stor del av landskapet 
karaktäriseras och påverkas av kalkstensberget Kinnekulle. Dess olika bergartslager ger möjlighet till 
mycket varierade förhållanden – allt från torra alvarmarker direkt på kalkstensgrund via mycket rika 
alunskifferjordar till sura och fuktiga barrskogsmarker på gnejs och sandsten. 
De mest naturvärda lövskogarna ligger huvudsakligen i en krans nedanför Kinnekulles kalkstensklev, 
på alunskifferplatån. Alunskiffern är både lättvittrad och har ett mycket högt näringsvärde, vilket 
främjar ädellövträden framför triviallöv- och barrträden, samt ger en variationsrik lundflora.  
Det finns dock värdefulla områden även utanför Kinnekulle, vilket visas av beskrivningarna av 
Öredals- och Mariedalsån samt Årnäs nedan. 
 
Några områden har speciellt värdefulla lövskogar och dessa ska kortfattat beskrivas nedan: 

Öredalsån och Mariedalsån med Ovabäcken i kommunens sydvästra hörn (objekt 27, 30 och 34) 

Här har storleken faktiskt betydelse, i det att trädbestånden längs Öredalsån och Mariedalsån tillhör de 
areellt största i hela kommunen. En stor del av naturvärdena är knutna till de betade delarna av 
åravinerna med sina grova ekar och andra ädellövträd, men även de obetade äger stora naturvärden 
genom klibbalarnas förmåga att snabbt bilda död ved, se under klibbalskogarna nedan. 

Ekhagar vid Mariedals slott, Blomberg, Hjälmsäter, Frälsehagen m.fl. (objekt 46, 115, 191–198, samt 122) 

Götene kommun innefattar en mängd slott, säterier och stora gårdar. Runt dessa finns många 
välbevarade ekhagar med flerhundraåriga ekar. Naturvärdena i dessa är många. Vi har dock 
koncentrerat oss till trädskiktet där vi har funnit en mångfald rödlistade lavar, samt en hel del 
vedsvamp. I trädbevuxen hagmark kan det många gånger vara svårt att avgöra vilka naturvärden som 
skall prioriteras. Ängsflora gynnas ofta av ökad ljusinstrålning och ökat betestryck. Insektsfaunan vill 
ha variation av öppen, blommande mark och ett rikt buskskikt. Fåglar gynnas bl.a. av bärande träd och 
buskar och brukar trivas i ett initialt igenväxningsstadie där det finns gott om skyddande buskage och 
lövsly. Trädens naturvärden ökar om de får stå fritt då de kan utvecklas till grova solitärträd men 
klarar ett buskskikt som inte skuggar kronan. En del arter knutna till träd gillar om stammarna 
beskuggas medan andra vill ha solbelysta stammar. I stort sett kan dock sägas att en blandning av 
skogsmiljö och öppen mark ger den största biologiska mångfalden, så länge dessa områden är 
tillräckligt stora. Många arter kräver dessutom tillgång till brynmiljö för att fullborda sin livscykel. 

Ädellövlundar vid Munkängarna (objekt 259), Sannebo (131), Hjälmsäter (188) och Hästhall (204) 

Ädellövskogen – med undantag av bok – har nästan alltid uppstått på tidigare ängsmarker. Dessa 
områden var förhållandevis betesfredade i äldre tid och man gynnade också dessa träd här. Andra 
ädellövskogar härstammar från förfallna parker, vilket ofta är fallet på Kinnekulle. En annan miljö där 
man inte brydde sig att fälla ädellövträden var i branten där beståndet kan ge ett nästan 
urskogsliknande intryck. Naturreservatet Munkängarna vid Råbäcks och Hällekis säterier är välkänt av 
många. Det äger naturvärden av riksintresse kopplat till dess stora areal med mycket gamla och grova 
ädellövträd. I omgivningen finns fina gårdsmiljöer med alléer och vårdträd. Här finns även 
högintressanta trädbeklädda hagmarksområden; vid järnvägen nära Råbäcks säteri har exempelvis 
hittats ett flertal rödlistade lavar. 

Klibbalskogar vid Bestorp, Källemossen och Äskekärr (objekt 221, 229 och 286) 
Sumpskogar och kärr med al i trädskiktet skapar snart mycket död ved genom att alen inte blir så 
gammal och dessutom lätt blir svampangripen. Många nedbrytande rötsvampar trivs i den höga 
luftfuktigheten och högstubbarna är ofta fulla med olika tickor. Insekter som använder svamparna som 
värdväxter förekommer därför ofta i lövsumpskogarna. Den rötade veden är också utvecklingsplats för 
en mängd skalbaggar. Luftfuktigheten bidrar också till en rik snäckfauna. Lövkärren och 
sumpskogarna är viktiga födomiljöer för fåglarna, framför allt under vintern. Vissa fåglar – som 
siskorna – äter frön av al och björk, medan mesar och trädkrypare letar efter undanstoppade eller 
övervintrande insekter i sprickor och under barkflagor. Har alarna – som i de här objekten – en stark 
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sockelbildning visar detta att alarna funnit där under en ganska lång tid vilket ökar chanserna för att 
floran och faunan är artrik. 

Gårdsmiljöer kring Årnäs herrgård (objekt 296) 

Årnäs herrgård ligger vackert belägen vid Vänerns strand i kommunens nordöstra del. Den har en lång 
brukshistoria bakom sig och äger enastående kulturella värden. Omgivningarna präglas starkt av sina 
mycket gamla och grova träd, med bl.a. mycket grova ekar som vårdträd nära arbetarbostäderna och 
den stora allén fram till herrgården. Dessutom finns en parkartad del vid ån som mestadels består av 
triviallövträd. Många av gårdsmiljöns ädla lövträd äger en välutvecklad epifytflora av mossor och 
storbladiga lavar typiska för dammiga vägmiljöer. Ekarna har en påväxt av lavar och mossor typiskt 
för hagmarksekarnas fina epifytflora. Rikedomen på ihåliga träd och insektsrika miljöer är värdefullt 
ur många hålhäckande fåglars synpunkt, t.ex. staren, som minskat allmänt i hela landet under de 
senaste 10–20 åren. För vedinsekter utgör herrgårdens mycket grova träd en mycket värdefull miljö. 
Särskilt de mycket grova ekarna med döda stam- och grendelar utgör potentiella substrat för sällsynta 
och hotade skalbaggar. Den sällsynta blanksvarta trädmyran Lasius fuliginosus noterades på flera olika 
trädslag, bl.a. ek, asp och sälg. 

I denna inventering har totalt 311 lövträdsobjekt beskrivits med en sammanlagd areal på 2754,0 ha. 
Medelarealen är med andra ord 8,9 ha vilket är ganska stort betraktat med sydsvenska ögon. De 25 
objekt som fått högsta naturvärde, klass 1, har en sammanlagd areal på 658 ha. Detta ger en 
medelareal per objekt på 26,3 ha, en betydligt högre siffra än medeltalet av alla klasserna. Detta är inte 
underligt eftersom objektets storlek är en av parametrarna som främjar klassningen. Av objekten hade 
vidare 86 objekt ett högt naturvärde, klass 2, 113 visst naturvärde, klass 3, och 87 lågt naturvärde, 
klass 4. För de olika klassernas sammanlagda arealer, se tabell 1 nedan. De 311 bestånden är 
uppdelade i 567 delobjekt, dvs i medeltal 1,8 delobjekt per objekt. 
 
 

 
 
Figur A. Procentuell fördelning av antal objekt i de olika klasserna 
 



 

 
Klass Antal 

delobjekt 
Summa areal

(ha) 

1 29 296,6 
2 144 867,7 
3 225 888,9 
4 169 700,8 

Summa 567 2754,0 

Tabell 1. Klassernas olika numerära och areella fördelning delobjektsvis  

 

4.2  Kort beskrivning av de olika skogstyperna 
 
• Brantskog av ädellövrik typ – Hittas i bergssluttningar eller vid stup med mer eller mindre stora 

ras- och talusbranter. Den finns vanligtvis på blockig och näringsrik mark. Trädskiktet är ofta 
artrikt, men alltid med en dominans av ädla lövträd1. Skogstypen har normalt också ett 
välutvecklat buskskikt med typiska förekomster av skogstry och måbär, men också av hassel och 
olvon. Fältskiktet är av s.k. örttyp med typiska arter som vispstarr, skogssvingel, ärtvicker och 
blåsippa.  

• Brantskog av ädellövfattig typ – Denna skogstyp liknar föregående med undantag av att den växer 
på näringsfattig mark och att den karaktäriseras av frånvaron av ädla lövträd. Trädslagen är istället 
normalt asp, sälg, rönn och björk. Barrträden spelar också en större roll här än i den föregående 
skogstypen. Buskskiktet är ganska dåligt utvecklat och fältskiktet trivialare.  

• Ek-tallskog av bergig typ – Finns på torra, oftast bergiga, marker där ek och tall utgör de viktigaste 
trädslagen. Skogstypen är vanligast i sydöstra Sverige men finns här och var i Västergötland.  

• Ekskog av ristyp – I fr.a. sydvästra Sverige finns ekskog på magra hedmarker. Träden är ibland 
senvuxna, låga och knotiga. Trädskiktet domineras av ek, med inslag av asp och barrträd. 
Buskskiktet består ofta av enar från tider med öppen mark, samt brakved. Vanliga kärlväxter är 
blåbär, kruståtel, ängskovall, gullris, ekorrbär och vårfryle. 

• Ekhage – Detta är betad hagmark som domineras av ek. Stundtals kan buskskiktet vara rikt och då 
vanligtvis med ”det taggiga gardet”, dvs. taggiga och torniga buskar som hagtorn, slån, nypon, 
berberis och getapel. Här finns ibland även enar och hassel. Det finns många fina exempel på 
ekhagar med gamla träd i Götene kommun, främst på Kinnekulle.  

• Blandlövhage av ask-almtyp – Är också betad hagmark, men har ett trädskikt som domineras av 
ask och alm. Denna skogstyp är normalt belägen på friska till fuktiga och tämligen näringsrika 
marker. Den har ett buskskikt liknande ekhagen. 

• Triviallövhage2 – Trädskiktet består av rena bestånd till en blandning där björk och/eller asp 
dominerar. Ofta finns inslag av rönn, oxel, gran, tall och kanske ädla lövträd. Enar brukar 
tillsammans med brakved vara de vanligaste buskarna. På lite bättre marker liknar buskskiktet det 
hos ekhagen. I många fall är de rena björkhagarna tidigare slåttermark som överförts till 
betesmark. 

 

                                                      
1 Till de ädla lövträden räknas enligt ädellövskogslagen (SVL § 22–23) följande trädslag: alm, ask, fågelbär, 
lind, lönn, bok, avenbok och ek. 
2 Den här förekommande skogstypen Triviallövhage motsvarar Blandlövhage av asp-björk-typ och Björkhage i 
Andersson 1998. Till de triviala lövträden räknas framför allt björk, asp, sälg, rönn, oxel och al. 
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• Igenväxt löväng/hagmark av lind-ektyp – Det här är äldre träd- och buskbärande ängar på lite 
torrare marker, tidigare dominerade av lind och ibland med inslag av ek, som fått växa igen och 
bildar lövängsrester där de hamlade lindarna är karaktäristiska inslag. Oftast finns en mer eller 
mindre tät generation av yngre träd bland de äldre träden. Denna yngre generation består normalt 
av björk, asp, ek eller bok. 

• Igenväxt löväng/hagmark av ask-almtyp – Denna skogstyp finns normalt på friska till fuktiga 
marker. Här dominerar vanligtvis ask och alm de äldre träden. Dessa har också hamlingsspår. 
Även i denna skogstyp finns en yngre generation som ofta står tätt under de äldre. Här hittar man 
trädslag som klibbal, asp, björk och ek. 

• Hässlen – Har ett svagt till mycket svagt utvecklat trädskikt. Buskskiktet är däremot mycket väl 
utvecklat med nästan enbart hassel. Ibland kan hasselskiktet bli nästan trädlikt med stora buketter. 
Hässlena växer på goda, mullrika jordar. De är normalt ett kortvarigt successionsstadie som 
ganska snart växer igen med sekundära trädslag, ofta gran. 

• Hyggessuccessioner av lövrik typ – Är lövbestånd uppkomna efter avverkning där 
skogsvårdsåtgärdena saknats eller i efterhand gynnat lövbestånd. Detta är normalt unga bestånd i 
succession med ett dominerande trädskikt av triviallövträd som björk, asp, rönn och sälg. I 
kalktrakter – som på Kinnekulle – finns hyggen med kraftigt uppslag av ädellövträd, ofta ask. 
Hyggen får normalt ett tätt buskskikt av de buskar som fanns i det avverkade beståndet. 

• Sek. lövskog f.d. ängsmark, frisk–torr typ – Stora arealer av tidigare inägomark i södra Sveriges 
skogs- och mellanbygder täcks idag av lövrika skogar där inga eller endast få tecken på tidigare 
trädgenerationer kan iakttas. Typen utvecklas vid fri utveckling mot andra skogstyper. Ofta 
domineras trädskiktet av triviallövträd som björk och asp, men trädskiktets sammansättning kan 
variera mycket – allt ifrån sälg och rönn till ask och alm. Denna typ avser bestånd på något torrare 
mark. 

• Sek. lövskog f.d. ängsmark, fuktig typ – Liknar till stor del föregående skogstyp, men här avses 
bestånd på fuktigare mark. Trädskiktet blir dock något annorlunda med tanke på fuktighetsgraden. 
Här är fortfarande björk vanlig, men också klibbal, ask, gråal, jolster, asp, rönn och hägg 
förekommer.  

• Sekundär ädellövskog – Liknar till stor del de två föregående skogstyperna, men här avses bestånd 
av i första hand ädellövträd. Skogstypen finns normalt på rikare marker, såsom Kinnekulles 
alunskifferjordar. Det vanligaste trädslaget är ask som framförallt växer på de fuktigare–friskare 
jordarna, samt alm som är vanlig på friska jordar. I många fall samväxer dessa trädslag. 

• Blandädellövlund –Denna skogstyp växer framför allt på leriga, näringsrika jordar och på 
grönstensmarker. Ofta är marken blockrik. Artrikedomen i såväl träd- som buskskikt är 
kännetecknande för denna typ. Oftast finns även en rik lundflora i fältskiktet med arter som vårärt, 
blåsippa, gulsippa, tandrot, trolldruva och glansnäva. 

• Ask-almlund – Denna typ känns igen på ett högvuxet, slutet och moget trädskikt av alm-arter 
och/eller ask. Bestånden står på djupa, friska till fuktiga, mull- och kalkrika brunjordar. Normalt 
ger skuggan stabila förhållanden med hög och konstant markfuktighet.  

• Ek-hassellund – Denna typ avser ekskogar på djupa, mullrika jordar som har en lång tids slutenhet 
bakom sig. De flesta av ekarna under 100 år visar inga tecken på att ha vuxit upp i glesa 
hagmarksbestånd. Dessa träd är rakstammiga och höga, medan de äldre oftast är av hagmarkstyp 
med spärrgrenig krona. 

• Park, allé och vårdträdsmiljö – Särskilt runt kyrkor, slott, gods och större gårdar finns ofta 
samlingar av äldre lövträd i parker och alléer. Träden är ofta planterade och har många inslag av 
främmande trädslag. Strukturellt bildar de vanligtvis ljusa och glesa trädbestånd. Alléer och 
gårdsmiljöer medför ofta en damm- och stoftrik miljö som ger en speciell epifytflora. 
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• Sjöstrandsnår – Denna ”skogstyp” saknar oftast trädskikt. Den är kopplad till sjöstränder och 
långsamt flytande vattendrag. Vanligtvis dominerar gråvide, men jolster och bindvide är också 
vanliga. 

• Klibbalstrandskog – Utefter stränder av mer eller mindre näringsrika sjöar finns ofta en zon av 
klibbal. I flacka landskap kan denna zon vara ganska bred. Hydrologiskt beror dessa bestånd av 
sjöns vattenståndsvariationer som dock kan variera mellan åren. Socklar bildas ofta men är inte 
lika välutvecklade och stabila som i alkärren. På grund av strändernas ofta långa sträcka kan 
alstrandskogarna ibland täcka stora arealer. 

• Klibbalkärr – Dessa bestånd kännetecknas av hydrologiskt stagnanta förhållanden. Typiskt är 
stora trädsocklar med ormbunkar, örter och starr, samt nästan vegetationslösa ytor på dyigt 
underlag som är vattentäckta stor del av året. Alkärren ligger i sänkor i terrängen och är oftast små 
till ytan. Jordarterna är organiska (torvjordar). 

• Klibbalskog av översilningstyp – Denna skogstyp växer på översilad, fuktig mark. Ofta är 
terrängen sluttande eller också finns beståndet utefter ett mindre vattendrag. Ett typiskt läge är i de 
nedre delarna av drumlinsluttningar. Vissa bestånd täcker stora ytor, andra är av ravintyp och 
följer vattendragen. Jordarna är till största delen minerogena och kan vara allt från lera till morän 
och moiga–sandiga typer. 

• Lövrik myrmark – Fuktiga och för trädskiktet ogynnsamma förhållanden resulterar i glest, 
lågvuxet och med tiden senvuxet trädskikt. Mot alsumpskogarna skiljer sig denna typ genom det 
blandade trädskiktet och vanligtvis annorlunda bottenskiktet. Mot sekundära triviallövskogar 
skiljer sig denna typ genom mer utpräglad myrkaraktär samt att den har ett mindre slutet och 
lågvuxet trädskikt. Vissa varianter finns i laggar vid högmossar, andra är igenvuxna sumpkärr och 
sumpskogar utmed sjöar. Björk är konstant i denna skogstyp men i de flesta fall förekommer även 
klibbal, samt inslag av jolster, gran och tall. 

• Björkskog, f.d. mossodling – Under 1800-talet dikades ett stort antal myrmarker och odlades upp. 
Under 1900-talets senare hälft har många av dessa marker lämnats utan hävd och vuxit igen. En 
stor del av dessa täcks av björkdominerade, ofta sumpiga skogar. Dessa skogar kännetecknas 
också av att gamla dikessystem löper genom bestånden. På sikt ersätts ofta lövträden av gran. 

• Övriga typer – Här sorteras de skogstyper som vi varit tvungna att nyskapa då inga av Anderssons 
(1998) verkar stämma. Exempel är Igenväxande stenbrott: På otaliga ställen på Kinnekulles 
sluttningar har marken brutits för att komma åt underliggande sten, bl.a. alunskiffer. Dagbrotten 
växer nu igen med lövdominerade successioner och växtligheten är från början koncentrerad till 
områden där jordmassor skyfflats samman. Lövträden är till allra största del triviallöv men 
askföryngring är inte ovanligt. Då dessa igenväxande dagbrott är relativt vanliga på Kinnekulle 
och de inte riktigt passar till någon av de i inventeringen använda skogstyperna anges här skogstyp 
som just igenväxande stenbrott. Denna skogstyp skulle kanske närmast kunna liknas vid 
hyggessuccession lövrik typ men igenväxningen av brotten sker genom en primär etablering, ofta 
direkt på mineraljorden. 

 
Förutom Övriga typer finns dessa skogstyper noggrannare definierade i Andersson (1998). 
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        Figur B. Antal noteringar av olika skogstyper i Götene kommun 

 

4.3  Kommentarer till vissa arter funna under inventeringen 
 

4.3.1  Kärlväxter 

Guckusko (Cypripedium calceolus) – Hotkategori: 4, hänsynskrävande. Detta är en flerårig orkidé 
med stora, gula och rödbruna blommor. Den växer på fuktig, halvöppen, kalkhaltig mark i lövängar, 
ängsbarrskogar, rikkärr m.m. Guckusko är känd från Öland och Gotland samt från Dalsland, 
Västergötland och östergötland norrut till Torne Lappmark. Liksom alla orkidéer är guckuskon fridlyst 
i hela landet. Vi fann den vid Frälsehagen, Hjälmsäter och i klevskogarna vid Österplana hed, dvs 
objekt 122, 196 och 242. Dessutom är den känd från Munkängarna, objekt 259. 

Gulsippa (Anemone ranunculoides) – Gulsippan är ganska vanlig på kalkhaltig jord i södra Sverige. 
Denna jordmån är dock inte i sig så vanlig så man finner den bara på Öland och Gotland, samt enstaka 
kalkrika jordar som på Kinnekulle, exempelvis vid Munkängarna. 

Ramslök (Allium ursinum) – Denna vackra, vitblommande lökväxt som är så ovanlig över hela 
Sverige sett, kan växa oerhört ymnigt där den väl fått fäste. Så är fallet i Munkängarna och områdena 
runt omkring (objekt 259 m.fl.). Kravet är dock en djup, mullrik jord med högt näringstal. 

Sloknunneört (Corydalis pumila) – En liten bugande, rödviolett blomklase ovanför skira, flikiga blad 
möter oss sloknunneörten på Kinnekulle. Denna kalkälskare har här ett av sina nordligaste svenska 
utposter, men den är på intet sätt vanlig i andra delar av Sverige. 

Tandrot (Cardamine bulbifera) - Tandroten är ganska sällsynt på frisk, näringsrik och kalkhaltig 
mulljord. Den är en ljuslila korsblommig växt som ytterst sällan sätter frö. Istället har den 
groddknoppar i bladvecken, s.k. bulbiller (därav dess latinska artepitet) som tjänar som 
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förökningsorgan. Denna annars så ovanliga växt är ganska vanlig på Kinnekulle, framför allt på 
alunskifferplatån. 

4.3.2  Mossor 

Anomodon longifolius (Liten baronmossa) – Förekommer från Skåne till Uppland men undviker 
västkusten. Den är vanligare i kalktrakter där den växer på skuggiga ställen i lövskog. Den utvecklas 
bäst på fuktiga väggar och i skrevor av kalkberg, men kan också förekomma på stammar av gamla 
lövträd som bok, alm, ask, ek och hassel. Vi fann den vid Blomberg (objekt 115) och väster om 
Gössäter (objekt 271). 

Anomodon viticulosus (Grov baronmossa) – Den grova baronmossan är den vanligaste baronmossan 
i landet, men den finns endast i kalktrakter, där den växer på kalk- och grönstensklippor eller – i 
Götaland – även på stammar av ädla lövträd. Den är ganska vanlig i Götene kommun där den finns i 
de flesta äldre ädellövlundarna. 

Neckera complanata (Platt fjädermossa) – Denna fjädermossa växer helst på stammar av ädla 
lövträd men också på torra och beskuggade bergväggar av grönstensbergarter, ibland även på 
kalkstensklippor. Lokalerna vid Kinnekulle hör till den nordligaste gränsen. 

Nowellia curvifolia (Långfliksmossa) – Denna levermossa är tämligen allmän både i fattiga och i 
sydliga rika skogar men har ett stort indikatorvärde då den visar på jämn tillgång på ved i olika 
nedbrytningsstadier. 
 

4.3.3  Lavar 

Acrocordia gemmata (grå vårtlav) – Denna art förekommer mindre allmänt på gamla ädellövträd och 
asp i skuggiga till halvöppna miljöer, gärna i bokskogar. På Kinnekulle är den ganska vanlig och har 
mest hittats på gamla askar och någon ek. Den räknas som signalart. 

Arthonia byssacea (Ekpricklav) – Hotkategori: 2, sårbar. Ekpricklaven är en skorplav med mycket 
tunn bål. Dessutom har den ganska sällan fruktkroppar och kan därför vara svår att upptäcka i fält. 
Den växer på gamla ekstammar i halvöppet läge, någon gång andra ädellövträd. Leif Andersson, Pro 
Natura, fann den på Asparen/Lindö, objekt 310, år 1996. Detta är den enda uppgivna lokalen i länet. 

Calicium quercinum (ekspik) – Hotkategori: 2, sårbar. Ekspiken förekommer liksom den gulpudrade 
spiklaven Calicium adspersum fr.a. på bark av grova, exponerade ekar. Den har även hittats enstaka 
gånger på andra lövträd eller på död ved. Arten är känd från de flesta landskap söder om Dalälven 
samt från Medelpad. Under de senaste 50 åren har den dock minskat starkt och torde vara mycket 
sällsynt i sydvästra Sverige. I Götene kommun är den mindre ovanlig tack vare den stora mängden 
grova ekar i hagmarksmiljö, framför allt på Kinnekulle. Vi fann den i objekten 238 och 259, vid 
Värmagården och i Munkängarna. 

Chaenotheca phaeocephala (brun nållav) – Hotkategori: 4, hänsynskrävande. Denna lilla nållav har 
ett litet brunaktigt huvud med gult mjöl på undersidan. Den växer på veden av framför allt gamla 
uppspruckna ekar men även på lador. Denna art är på kraftig tillbakagång, så det är viktigt att skydda 
dess växtplatser och se till att den har kontinuerlig tillgång på substrat. 

Gyalecta flotowii (blek kraterlav) – Hotkategori: 4, hänsynskrävande. Denna lilla skorplav har bleka, 
små kraterlikande fruktkroppar och finns stundtals på stammarna av gamla ädellövträd som helst står 
halvöppet. Vi hittade den på askar i objekt nr 259, den stora ädellövlunden Munkängarna. 

Gyalecta ulmi (almlav) – Hotkategori: 4, hänsynskrävande. Almlaven har använts som signal- och 
indikatorart vid många inventeringar,dels för att den är ganska lätt att känna igen och dels för att den 
indikerar en värdefull miljö där flera andra skyddsvärda arter kan finnas. Den växer på stammar av 
äldre ädellövträd, ofta alm eller ask. Vanligtvis finns den på lövängar eller lövängsrester. Den kan 
växa fuktigt och något skuggigt som vid Mariedalsån, objekt 30, men även ganska torrt och öppet som 
på asken vid parkeringsplatsen vid Lukasgården (objekt 266). Man kan också hitta den vid 
Munkängarna (objekt 259), vid Kårtorps gård (objekt 250) och vid Mariedals slott (objekt 46). 
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Microcalicium disseminatum (ärgspik) – Denna lilla spiklav ser ut som små stubbar med svarta 
fruktkroppshuvuden som har grönaktig ovansida. Den är parasit antingen på andra spik- och 
knappnålslavar eller på frilevande alger, helst på gamla ekar. I Götene kommun finns den åtminstone 
vid Frälsegården, objekt 234. 

Opegrapha illecebrosa (gammelekslav) – Hotkategori 1: akut hotad. Denna klotterlav har en alldeles 
kritvit bål med löst sammanvävda hyfer som gör att den ser bomullsaktig ut i hög förstoring. 
Gammelekslaven växer normalt på gamla grova ekar i halvskuggig miljö, exempelvis parker, 
hagmarker och glesare skogar. BN3 hittade denna sällsynthet i Munkängarna, objekt 259. 

Ramalina baltica (hjälmbrosklav) – Hotkategori: 4, hänsynskrävande. Denna hängande busklav 
skiljer sig från sina släktingar genom sina hjälmlika soral. Den växer huvudsakligen på gamla ekar 
som vid objekten 271 och 310 (Gössäter och Asparen/Lindö). Vid Hjälmsäter (objekt 197) har man 
funnit den på askar. 
Schismatomma decolorans (grå skärelav) – Hotkategori: 4, hänsynskrävande. Grå eklav växer som 
namnet antyder främst på barken av gamla ekar. Växtplatserna är ofta belägna i halvöppna skogar och 
hagmarker. Arten förekommer från Skåne till Uppland och har under senare tid noterats på flera nya 
lokaler. Arten har nyligen blivit funnen som ny för Bohuslän, Halland och Kinnekulle av BN. Just på 
Kinnekulle hittar man den i de öppnare delarna av Munkängarna, objekt 259. 
Schismatomma pericleum (skärelav) – Hotkategori: 2, sårbar. Växer, liksom föregående art, på 
gamla ekar, men förekommer gärna i mera slutna bestånd, och även på lite yngre träd, än denna. Den 
kan även förekomma på gran. Arten förefaller vanligast i sydöstra Sverige. Vi fann den endast endast 
vid Gössäter, objekt 271. 
Sphinctrina turbinata (kort parasitspik) – Hotkategori: 4, hänsynskrävande. Denna art växer som 
parasit fr.a. på laven Pertusaria pertusa (porlav) men också på andra lavar av samma släkte. Den 
växer gärna på relativt gamla ekar eller bokar, företrädesvis i öppna eller halvöppna lägen. Kort 
parasitspik förekommer från Skåne till Uppland. På senare tid har flera nya lokaler för arten upptäckts. 
På Kinnekulle kan man finna den vid Munkängarna (objekt 259) och vid Hönssäters kapell (objekt 
261). 

4.3.4  Svampar 

 
Inonotus dryadeus (tårticka) – Hotkategori 3, sällsynt. Denna hattbildande ticka har en ettårig 
gråbrun-aktig fruktkropp med karaktäristiska genomskinliga brunrödgula vätskedroppar på ytan. 
Tårtickan växer på basen av gamla ekar i både öppna och slutna trädbestånd på godare jordar. Vi 
hittade den i objekt 188, vid Hjälmsäter. 
 

4.3.5  Insekter 

 
Bålgeting (Vespa crabro) – Hotkategori: 2, sårbar. Bålgetingen bygger sina bon nästan uteslutande i 
gamla träd, främst ek. I äldre tid är bålgetingen funnen från Skåne till Gästrikland samt i Norrbotten. 
Den tycks ha försvunnit från stora delar av sitt forna utbredningsområde under de senaste decennierna. 
Bålgetingen är numer vanligast i sydöstra Sverige, men finns även sällsynt exempelvis på Kinnekulle 
där den är funnen vid gården Hjälmsäter i objekt 191. 

                                                      
3 BN står för Björn Nordén, Botaniska institutionen på Göteborgs Universitet. 
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5. Objektsbeskrivningar 
 
 
1. Medelålders björk/barrholmar vid Kinnevad 
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
0,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget alldeles söder om Råstensbäcken, vilken utgör gränsen 
mellan Götene och Skara kommun. Några hundra meter längre österut går vägen mot Skara. Öster, 
väster och söderut finns åkrar och norr ut gränsar objektet till bäckvegetationen 
I trädskiktet finns främst björk och gran. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 

 
 
2. Ung, trivial lövskog sydväst om Smedgården 
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
1,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna unga lövskog är belägen i kommunens södra del. Till större delen är den 
omgiven av åkermark. 

 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 

 
 
 
3. Hyggessly vid Erikstorp 
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
2,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta parti med lövsly är beläget i kommunens södra del, strax söder om Sven-
Jonsgården. Det utgör en del av ett annars barrdominerat skogsparti som ligger ute i åkermarken. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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4. Björksly med underväxande gran väster om Lommagården 
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
1,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta ännu lövdominerade parti, är beläget i kommunens södra del, strax 
nordväst om Lommagården och Samängen. Ungskogen utgör en nordlig del av ett större, annars 
barrdominerat skogsparti. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 

 
 
 
5. Al och björkdominerad igenväxningsmark strax öster om Tomten 
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
2,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta långsmala objekt är till större delen omgivet av barrdominerad skog, med 
undantag av den nordvästligaste delen vilken angränsar till betesmark.  
 
Träd- och buskskikt: Den södra delen domineras av björk och har nyligen gallrats. Här finns även 
enstaka gamla tallar. Norrut längs den östra kanten, sträcker sig ett stråk med relativt ung al. Här är det 
dock inte särskilt blött. I den norra delen finns en del äldre klibbal med antydan till sockelbildning. 
Här är inslaget av gran stort och gränsen mot barrdominans diffus. Här finns även inslag av död ved 
(främst av al), samt ett litet partisom betas. Bitvis är det mycket blött med inslag av sumphålor. 
Genom området rinner en bäck som dock är påverkad av dikning. Föryngringen domineras av gran.  
 
Naturvärdesbedömning: Området besitter inga högre naturvärden. Större delen består av ung al- och 
björkskog. Den norra delens äldre och blötare partier som delvis är påverkade av bete och har inslag 
av död ved, motiverar dock steget upp från lägsta klassificering. 
Granens föryngring är god och den håller på att överta platsen som ledande trädslag i de östra delarna. 
Detta är i och för sig en naturlig succession, men förloppet har påskyndats och förstärkts av skogliga 
åtgärder som gynnat granen. För bl.a. vattenkvaliteten skull, vilken är viktig för många insekter och 
groddjur, är det önskvärt att lövet får fortsätta att dominera omkring bäckar och andra vattendrag. 
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6. Björk-, tall- och alhage vid Gattorp 
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
2,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Några hundra meter väster om Ovabäcken, något sydväst om Lundsbrunn ligger 
denna triviallövhage. Hagen är inklämd mellan Gattorps gård och Björkelund och omgärdas i övriga 
delar av öppen mark.  
 
Träd- och buskskikt: Hagen domineras av björk, tall och klibbal i medelåldern eller något äldre (50–
70 år). Träden är medelgrova. I hagen finns enstaka enbuskar. 
 
Naturvärdesbedömning: Träden är ej särskilt gamla men ändå i mogen ålder. Trädskiktet i 
kombination med bete ger karaktär av skogsbete vilket är motiveringen till att objektet bedömdes till 
klass tre. Det ligger dock ej högt i sin klass.  
 
 
 

7. Grå- och klibbal längs Ovabäcken   
 
Socken 
Ova 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 61, 08362 

Areal 
15,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget sydväst om Lundsbrunn, en bit norr om Jönsegården och 
söderut längs Ovabäcken ned till kommungränsen.  
 
Träd- och buskskikt: Längs bäcken, som meandrar fram och ger ett opåverkat intryck, finns i norra 
delen gott om både grå- och klibbal och träden är ganska grova. Här finns även björk, asp och gran. 
Samtliga trädslag är av medelgrov dimension, utom granen, som är klen. Det finns även en del grova 
ekar, inslag av medelgrova fågelbärsträd samt klen hägg. Förekomsten av död ved är relativt rik, både 
av grå- och klibbal. Här finns stående och liggande ved i olika nedbrytningsgrader, men endast enstaka 
är mycket grov. Området ger ett orört, dock inte uråldrigt, intryck. Buskskiktet begränsar sig till 
enstaka videbuskar. 
I södra delen domineras bäckens kantvegetation av medelgrov klibbal. Här finns också inslag av hägg 
samt enstaka nypon- och snöbärsbuskar och i höjd med Kroken står ett antal grova ekar. 
I norra samt sydöstra delen angränsar objektet till granplanteringar.  
 
Flora och fauna: Längst ned i bäckfårans fuktigaste del växer signalarten strutbräken. Dessutom 
noterades två stycken spillkråkor inom objektets gränser. Spillkråkan är i vår del av landet inte klassad 
som rödlistad, men väl en viktig nyckelart genom att den varje år hackar ett nytt bohål och på så sätt 
bereder plats för andra hålhäckare så som skogsduva och pärluggla, vilka båda är upptagna på den 
röda listan.  
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena är på det hela taget högre i de västra delarna än i de östra. 
Träden är ganska gamla och grova och här påträffades ett antal mindre bohål, främst i asparna. För 
spillkråkan är grovleken ett viktigt kriterium då den väljer träd för sitt bohål. De grova asparna är 
värdefulla nu när de lever, men än mer då de inom en snar framtid börjar dö och ytterligare förbättra 
dödvedssituationen.  
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Bäckens lopp är opåverkat och ger upphov till sumphålor samt diverse störningsmoment så som 
översvämningsytor och jordflykt. Bitvis är brynvegetationen välutvecklad. Inslaget av död ved är i 
olika nedbrytningsgrader är viktigt för många olika insekter och för insektsätande fåglar. Sammantaget 
ger dessa karaktärer området ett orört intryck och objektet klassas i den näst högsta 
naturvärdesklassen, klass 2. 
Barrplanteringen i norr och sydost bör ej tillåtas att påverka den framtida 
vegetationssammansättningen omkring bäcken. 
 
 
 

8. Björkdominerat skogsparti vid Svanströms skrotupplag 
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
1,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungeför en kilometer norr om gränsen mot Skara 
kommun, några hundra meter väster om Käbbagården och vägen mot Skara. Trädskiktet domineras av 
björk och trädens ålder varierar mellan relativt unga till ung medelålder. 

 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

9. Råstensbäcken längs med kommungränsen i söder 
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
19,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Gränsen mot Skara kommun i Götene kommuns sydligaste del löper längs 
Råstensbäcken och skogsvegetationen längs denna utgör detta objekt. De östra delarna av bäcken löper 
genom ett öppet jordbrukslandskap, medan de mer nordvästliga delarna omgärdas av skog – ofta 
granplanteringar. Bitar av området har påverkats mycket negativt av effekter från skogsbruket, detta 
gäller särskilt de mellersta delarna.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 9,9 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 5,2 3 
3  Klibbalskog av översilnings-typ 4,9 2 
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Delobjekt 1 – Vegetation längs Råstensbäcken mellan Mossen och pälsfarmen 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet är sammansatt av flera olika vegetationstyper och successioner. 
Trädslagsblandningen är stor. Stora delar består dock av klibbal i olika åldrar. Längst österut är 
vegetationen kraftigt påverkad av en nyligen utförd avverkning söder om bäcken. Hygget sträcker sig 
ända fram till bäcken – endast en gles trädrad är kvarlämnad. Här finns flera mycket grova 
balsampopplar med bohål. 
Västerut betas området ända fram till bäcken. Alarna här är normalt medelålders, men enstaka är av 
något grövre dimension. Väster om Lindåsegården finns ett parti med äldre, grövre alar (ca 30 cm i 
diameter) samt grov sälg. Ännu längre västerut upphör betet och igenväxning med asp, sälg, hassel 
och al pågår. På vissa ställen har popplarna och asparna börjat att självgallra. Inslaget av död ved i 
området är relativt stort och domineras av klibbal i olika nedbrytningsstadier och -former. Flera andra 
trädslag finns dock också bland den döda veden, exempelvis sälg som även har mycket grova stående 
och liggande representanter. I buskskiktet finns hassel, måttliga mängder vide och en, samt enstaka 
druvfläder.  
 
Flora och fauna: I östra delen med omgivningar observerades flera större hackspettar samt en 
gröngöling. Signalarten gullpudra påträffades samt diverse svampar: sälgticka Phellinus conchatus, 
kuddticka P. punctatus samt hjortticka Datronia mollis. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en relativt vanlig naturtyp i kommunen. Delobjektets 
naturvärdeskvalitet varierar. Här finns ett tiotal mycket grova och ett fåtal mycket gamla träd av 
klibbal, balsampoppel och sälg. Det finns också ganska gott om död ved – även grov sådan – vilket är 
gynnsamt för många insekter och svampar. I många träd finns också bohål. Trädslagsblandningen är 
stor vilket skapar förutsättningar för hög diversitet inom flera organismgrupper. Bäckens fluktuationer 
ger upphov till sumphålor och störningar i form av t.ex. översvämningsytor. Delobjektets klassificeras 
till den näst högsta naturvärdesklassen, klass 2.   
 
 
Delobjekt 2 – Yngre vegetation omkring Råstensbäcken 
 
Träd- och buskskikt: Klibbal, asp, sälg och gran i klena dimensioner dominerar. Här finns även 
inslag av klen lönn och fågelbär samt medelgrov hägg. I buskskiktet, som inte är särskilt välutvecklat, 
finns fläder och vide. 
 
Övriga noteringar: Söder om kommungränsen har avverkning skett ända fram till bäcken, endast en 
mycket smal alkorridor har lämnats. 
 
Naturvärdesbedömning: Beskuggningen av löv vid vattendraget, den stora trädslagsblandningen, 
samt placeringen mellan två delobjekt med högre naturvärden är det som hindrar att detta område 
klassificeras i den lägsta klassen. Naturvärdena i detta område är dock ganska låga och delobjektet 
ligger ej högt i sin klass, vilken är den näst lägsta, klass 3. 
 
 
Delobjekt 3 – Råstensbäcken, västra delen 
 
Träd- och buskskikt: Den östra delen är betad ända fram till bäcken. Den dominerande klibbalen är 
25–30 cm i diameter och vissa av träden är ganska gamla. Här finns också grova aspar. Längs bäcken 
har dock plockhuggning/gallring av al skett. Västerut upphör betet och här kantas bäcken av en gles 
blandlövskog. Vedinslaget är ganska omfattande och består främst av al. Här finns flera mycket grova 
högstubbar/torrträd av al, men även lågor av asp påträffas. 
På norra sidan är barrträd bitvis bortgallrade och bitvis dominerande ända ned till bäcken med endast 
en smal remsa av al kvarlämnad. Längs i väst är inslaget av underväxande hassel stort. Topografin ger 
intrycket av att någon slags täkt, troligtvis av sand, tidigare har pågått.  
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Flora och fauna: Här påträffades den närings- och skuggkrävande arten strutbräken. 
 
Naturvärdesbedömning: Den meandrande bäcken kantas bitvis av gammal klibbal. Vissa bitar är 
betade, medan andra börjar ge ett orört intryck med mycket död ved, många hålträd och vältor. 
Naturvärdeskvaliten är ojämn. Delar av området är hårt åtgånget av barrplanteringar samt 
plockhuggning och gallring. Delobjektet bedöms att ha höga naturvärden men ligger ej högt i sin 
klass. 
 
 
 

10. Ungsly i stor trädslagsblandning vid Lindåsen  
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 61 

Areal 
1,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget alldeles norr om Råstensbäcken, vilken utgör gränsen 
mellan Götene och Skara kommun. Några hundra meter längre österut går vägen mot Skara. Öster, 
väster och söderut finns åkrar, endast norr ut gränsar objektet till skogsmark. 
I trädskiktet finns t.ex. rönn, al, björk, gran, tall och sälg. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

11. Löv invid gården vid Västermark  
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 62 

Areal 
4,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Objektet ligger invid gården vid Västermark och består av lövträd i gårdsmiljö 
och allé. I sydost gränsar objektet till vidsträckt öppen jordbruksmark och i nordväst till barrskog. 
 
Träd- och buskskikt: Dominerande trädslag i objektet är grov ask och lönn. Enstaka exemplar av 
askarna och lönnarna är mycket grova. Förutom nämnda trädslag finns även grov lärk och kastanj, 
medelgrov asp och klen björk. De grövre träden är koncentrerade till allén.  
I utkanterna av objektet växer yngre lövträd, främst av triviallöv. Trädskiktet är till större delen glest. I 
buskskiktet dominerar enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Delar av objektet har tidigare betats. Hävden upphörde dock för ett bra tag 
sedan. Utgrävningar har nyligen utförts i delar av objektet och i samband med detta har avverkning av 
lövträd skett. Ingreppet har haft en stark lokal påverkan. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett fragmenterat objekt av ringa storlek. De befintliga naturvärdena 
ligger i de grövre lövträden. Detta ger objektet endast ett visst naturvärde. 
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12. Fuktskog intill Dalaån vid Ledsjö 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 62, 083 63 

Areal 
19,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Längs med Dalaåns strandkant vid Ledsjö växer fuktskog av klibbal. Objektet 
sträcker sig i väst-östlig riktning på båda sidor om E 20. Delarna närmast vägen är starkt påverkade av 
plockhuggning, gallring och avverkning. Den östra delen uppvisar mindre tecken på sentida påverkan. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilnings-typ 14,9 3 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,2 4 

 
 
Delobjekt 1 – klibbalsdominerad fuktskog vid Dalaån 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet består framförallt av medelgrov klibbal utom i de västra, mer störda 
delarna där klibbalen är klenare. Övriga förekommande trädslag är medelgrov fågelbär, asp och klen 
lönn, björk, rönn och gran. Enstaka mycket grova sälgar finns i den östra delen av delobjektet. I den 
mindre påverkade östra delen finns en hel del döda klibbalar, både stående och liggande. Allågorna är 
av varierande nedbrytningsgrad. I övrigt finns en mindre mängd björkved och en grov granlåga. 
Trädskiktet är till större delen halvslutet undantaget delar med nyligen utförda ingrepp där det är 
glesare. Föryngringen av al dominerar. Viss föryngring av rönn är även noterad. I den östra delen finns 
en del videbuskage. 
 
Övriga kommentarer: Objektet ligger längs Dalaån och på låglänta områden intill bäcken bildas 
nyckelelement i form av sumphål. Enstaka träd med bohål och enstaka rotvältor noterades även. 
Vattenstörning har en stark generell påverkan längs bäcken i beståndet. I de västra delarna finns en 
bäverhydda och bävern har påverkat objektet genom fällning av en betydande mängd unga och enstaka 
mogna lövträd.  
Ingreppen är störst i de västra delarna och delarna runt E 20 där plockhuggning och på sina ställen en 
mer omfattande avverkning utförts. Öster om E 20:an sträcker sig en kraftledning utmed bäcken.  
 
Naturvärdesbedömning: Området saknar trädkontinuitet, träden är medelålders och har kommit upp 
på tidigare betad mark. I vissa delar har den sentida påverkan varit stor; plockhuggning och 
avverkning har utförts, även på den mjuka och fuktiga marken ända fram till vattnet. De befintliga 
naturvärdena är måttliga och ligger framförallt i de mer orörda delarna i öster där grenverket börjar 
sluta sig allt mer över ett växande förråd av döda träd. Trädbevuxna bäckkanter är viktiga för 
vattenkvaliteten och speciellt viktigt är detta när omgivande mark är åkrar som ligger utan skyddande 
växttäcke stora delar av året. Delobjektet ges härmed ett visst naturvärde, men de östra delarna av 
objektet gränsar till ett högre betyg. Dessa delarna är mindre påverkade men beståndet är fortfarande 
av relativt måttlig ålder och likåldrigt. 
Avverkning har i området intill E 20:an utförts på lösmark och ända fram till ån. Detta leder till ökat 
partikelläckage och näringsläckage från intill liggande jordbruksmark vilket i sin tur påverkar 
vattenkvaliteten negativt. Åtgärder bör undvikas i området närmast vattnet. 
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Delobjekt 2 – Triviallöv på sluttningar mot Dalaån 
 
Träd- och buskskikt: Det glesa trädskiktet består av klent triviallöv som klibbal, asp och björk. De 
mogna träd som finns i delobjektet utgörs av björk. Det är gott om lövföryngring av ovan nämnda 
trädslag i luckor efter avverkning och gallring. Här finns också en viss förekomst av enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Objektet har i stor utsträckning påverkats av avverkning och gallring. I delen 
öster om E 20 finns mindre partier med planterad gran. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet består av ung lövskog på tidigare betad mark. Stora delar av 
objektet är starkt påverkade av ingrepp som avverkning och gallring. Låga naturvärden. 
 
 
 

13. Blandlöv intill Råstensbäcken vid Stomstaden 
 
Socken 
Hangelösa/Ova 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 62 

Areal 
1,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Delvis lövklädda kanter intill Råstensbäcken vid Stomstaden. Lövbeståndet är 
mestadels ungt med någon mogen asp och al. Vissa delar har avverkats och objektet har blivit 
fragmentartat runt bebyggelse och granplanteringar. Gränsen mellan Götene och Skara kommun löper 
genom objektet längs med bäcken. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

14. Ungt triviallöv vid Lövängen 
 
Socken 
Hangelösa/Ova 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 62 

Areal 
4,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Tidigare betad mark vid Lövängen strax väster om Myråsen. Området växer 
igen med triviallöv och barrträd. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen består av sekundär lövskog på f.d. ängsmark, framförallt av frisk-
torr typ men i mindre partier även av fuktig typ. Förekommande trädslag är medelgrov tall och klen 
björk, asp, sälg och gran. Gran, tall och björk är något mer vanligt förekommande än sälg och asp. 
Den södra delen av objektet är mer barrdominerat med gran som tränger upp under björken och med 
mogen tall längst i söder. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet är i ett successionsstadium efter upphörd hävd med ringa 
naturvärden knutna till lövträden. Träden är av måttlig ålder och barrdominansen ökar allt mer, främst 
i de södra delarna. Låga naturvärden. 
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15. Blandad slyskog väster om Kvarnen  
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 63 

Areal 
1,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget söder om Hökaskog, alldeles invid kommungränsen. 
Landskapet runt omkring är m.e.m. öppet. Trädskiktet består av slyskog av björk, ek, gran, tall och 
asp, cirka 10-15 år gammal. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 

 
 
16. Stenig björkhage i Klintabacken.    
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 63 

Areal 
3,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Klintabacken kallas den sydvända sluttning som objektet är beläget i. 
Sluttningen är en del av ändmoränen Ledsjöryggen och på andra sidan vägen mot Dalakvarn sträcker 
sig området även över på nordsidan av moränen. I norr övergår området i barrskog och i söder 
angränsar det till öppen mark. 
  
Träd- och buskskikt: Trädskiktet i denna steniga, gamla betesmark domineras av medelgrova björkar 
som står ganska glest. Vissa av dessa börjar bli gamla och det finns även endel ganska grova ekar och 
sälgar i hagen. I hagen står också rikligt med gamla enar. 
 
Flora och fauna: Hagen har troligtvis en rik flora. 
 
Naturvärdesbedömning: Ett ganska fint exemplar av en för regionen icke ovanlig typ av hage. Vissa 
björkar börjar bli gamla och betet har troligtvis varat under en längre tid. Riktigt gamla träd saknas 
dock. Området klassificeras till klass 3, måttliga naturvärden. 
 
 
 

17. Upphört bete i medelålders björkhage    
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 63 

Areal 
1,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Denna, tills nyligen betade hage är belägen längs vägen västerut från Ledsjö 
mot Eggby, alldeles söder om Hökaberg. Ett par hundra meter söderut är gränsen mot Skara kommun. 
Hagen är mestadels omgiven av åkermark.  
 
Träd- och buskskikt: Medelålders björkar dominerar som trädslag. Ett par grova ekar finns 
insprängda. Föryngringen av rönn är god.  
 
Övriga noteringar: En mindre grustäkt finns i de centrala delarna. 
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Naturvärdesbedömning: Det finns inga tecken på kontinuitet av björk i trädskiktet. De naturvärden 
som finns är knutna till ekarna, vilka har för tät och närliggande vegetation omkring sig för att må bra. 
För att förhindra att ekarna dör bör vegetationen omkring dessa röjas bort och hållas efter – helst med 
hjälp av betande djur.  
 
 

 
18. Hagmark med ek och al nordväst om gården Berget 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 63 

Areal 
7,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Hit kommer man om man i kommunens södra delar passerar förbi Hökaskog på 
vägen mot Eriksberg. En kilometer längre söderut går gränsen mot Skara kommun. Österut övergår 
marken i skog och västerut i mer öppna ytor. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 5,6 2 
2  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,9 3 

 
 
Delobjekt 1 – Ek hage med alinslag 
 
Träd- och buskskikt: Objektet utgörs av en hage som är kuperad och stenig med fristående ekar på 
höjderna och mycket blöta alkärr i svackorna. Slutenheten i trädskiktet varierar med topografin och 
från norr till söder. På höjderna i södra delen finns de flesta solitärerna med en fin, tät grässvål 
omkring sig och i svackor samt längre norrut står träden tätare. Vissa bitar, särskilt i de nordvästra 
delarna, är grandominerade eller på gränsen till det. Ekarna har en diameter på 50–110 cm och även 
alen är ganska grov. Vissa av alarna står på socklar.  
 
Flora och fauna: På minst en av ekarna påträffas den gulpudrade spiklaven, Calicium adspersum, 
vilken är en s.k. signalart. 
 
Övriga noteringar: Rörligt markvatten noterades vid inventeringen. Troligtvis hyser även grässvålen 
naturvärden. Naturvårdsröjning har skett för att främja solitärträdens utveckling. 
 
Naturvärdesbedömning: De solitära ekarna börjar bli riktigt gamla och detta är en bristvara i 
landskapet idag. Socklarna som vissa alar utbildat, samt vissa äldre träd, tyder på att även detta 
trädslag funnits i området under lång tid. Variationen i fuktighet främjar hög biologisk mångfald, bl.a. 
trivs flera arter fladdermöss och insekter i den här miljön. Även det rörliga markvattnet är en positiv 
faktor i naturvärdesbedömningen för området som klassas i näst högsta klassen, klass 2. 
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Delobjekt 2 – Fuktsvacka med klibbal och björk 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet är en del av en hage och utgörs av ett sumpstråk med relativt ung 
klibbal och björk. Det finns spår efter gamla alar i form av stubbar med grova socklar. Inslag av 
enstaka grova ekar finnes, dock ingen död ved. Buskskiktet begränsas till enbuskar. Föryngringen är 
god av al och gran.  
 
Naturvärdesbedömning: Området är klassat i kategori 3, måttliga naturvärden. De befintliga 
naturvärdena är kopplade till delobjektets sumpiga karaktär som, särskilt i kombination med lövträden, 
främjar insektsproduktionen. Spåren efter en tidigare generation av al, som stått där såpass länge att 
den hunnit bilda socklar, tyder på en viss kontinuitet i trädslaget. Idag finns här dock inga gamla träd, 
några äldre ekar undantaget. 
 
 

 
19. Igenväxningsmark vid Berget 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 63 

Areal 
2,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget mellan Hökaberg och Erikstorp, ungefär en kilometer 
norr om kommungränsen mot Skara. Det ligger alldeles öster om gården Berget, ja det inkluderar 
t.o.m. den dithörande trädgården. Norrut är marken betad med varierande grad av öppenhet, medan 
landskapet söderut mot vägen består av åkermark.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,4 3 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,1 4 

 
 
Delobjekt 1 – Fågelbär- och ekhage i igenväxningssuccession 
 
Träd- och buskskikt: Området utgörs av gammal betesmark och i trädskiktet finns gamla och grova 
träd av fågelbär och ek samt ett slyuppslag av främst björk och al. Betet upphörde troligtvis under 
1970-talets senare hälft. Den östra delen av delobjektet är blötare än resten. 
 
Övriga noteringar: En kraftledning skär igenom området. 
 
Naturvärdesbedömning: Förekomsten av grova ädellövsträd och sumphålorna i östra delen motiverar 
placeringen i naturvärdesklass 3. Men objektet är litet och påverkat av både bebyggelse och 
kraftledning. 
 
 
Delobjekt 2 – Klena björkar, alar m.m. i hage 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden.  
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20. Ädellöv omkring Lilla Erikstorp 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 63 

Areal 
3,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Dessa två områden är belägna väster och söder om gården Lilla Erikstorp, i den 
allra sydligaste delen av kommunen. Söderut, ända fram till gränsen mot Skara kommun och även 
bortom denna, består landskapet av öppen åkermark, men norr om gården ligger ett skogsparti som 
omger Erikstorpasjön. Hit kommer man om man svänger av väg E20 österut (i höjd med Ledsjö), mot 
Eggby.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 2,4 2 
2  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 1,4 2 

 
 
Delobjekt 1 – Gammal ek- och alhage sydöst om gården Lilla Erikstorp 
 
Träd- och buskskikt: Hagen är stenig och har en välutvecklad grässvål. I sydöstra hörnet dominerar 
klibbal som trädslag och det är ganska grova, solitära träd på fina socklar. I andra delar av hagen 
dominerar grova ekar (diameter kring 80–90 cm ), varav två börjar bli mycket grova. Men överlag är 
trädslagsblandningen i hagen är stor och här finns såväl grova oxlar och lönnar som något klenare 
fågelbär. I buskskiktet finns enar. 
 
Övriga noteringar: I hagens centrala delar finns resterna av en gammal fångstgrop samt ett 
fornminne. Troligvis hyser också grässvålen naturvärden, inventeringen av hagen skedde dock vid fel 
tidpunkt för att kunna undersöka detta. 
 
Naturvärdesbedömning: Ekhagar är idag en bristvara i landskapet och är ofta förknippade med höga 
naturvärden. De grova solitärträden är värdefulla, men i detta delobjekt finns dock inga riktiga 
jätteträd. Det klassificeras till den den näst högsta klassen, höga naturvärden, men ligger ej högt i sin 
klass. 
 
 
Delobjekt 2 – Ädellövsträd i allé och hage kring gården Lilla Erikstorp 
 
Träd- och buskskikt: Här finns ask och ek, hästkastanj och lind, svartpoppel och flera andra trädslag 
representerade. Vissa av träden är mycket grova och gamla, men även yngre träd, lämpliga som 
efterträdare, finnes. Inslaget av död ved begränsas till några enstaka grova, stående träd. Under träden 
på norra sidan av vägen är ädelgran planterad.  
 
Flora och fauna: Kryptogamsamhället på de grova alléträden är av acetabulum-typen och mycket 
artrikt. 
 
Övriga noteringar: Två fornlämningar finns i området. 
 
Naturvärdesbedömning: Den ädellövsklädda arealen har minskat kraftigt i hela landet och de partier 
som fortfarande domineras av dessa trädslag är dåligt skyddade. Därför är även dessa gårdsmiljöer 
med gamla ädellövsträd värdefulla och skyddsvärda, även då de är artificiella miljöer. De gamla och 
grova träden börjar få håligheter i stammarna och intressanta kryptogamsamhällen. Positivt är att det 
här även finns yngre trädgenerationer i anslutning till de äldre och dessa kommer att fungera som 
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lämpliga efterträdare och förhindra att kontinuiteten bryts. Den stora trädslagsblandningen inverkar 
också positivt på den biologiska mångfalden i området. Objektet klassas i naturvärdesklass 2, höga 
naturvärden, men ligger dock ej högt i sin klass. 
 
Planteringen av ädelgran under lövträden, längs vägens norra sida, kommer i framtiden att hotar 
lövträdens föryngring och bör tas bort snarast, då de redan i ett tidigt stadium kommer att påverka 
stammarnas begynnande allékryptogamflora negativt.  
 
 
 

21. Ekdominerad hage/skogsbete i Åsen – sydöstra hörnet av kommunen 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 63 

Areal 
6,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i den sydöstligaste delen av kommunen, alldeles invid 
gränsen mot Skara kommun. Området kallas Åsen och gränsar söderut mot Åsängarna men i övriga 
väderstreck mot skog. 
 
Träd- och buskskikt: Hagen är omväxlande mycket gles – med stora mellanliggande ytor av öppen 
karaktär – och omväxlande helt sluten, samt alla varianter däremellan. Den är stenig och har troligtvis 
varit betad under lång tid. Det trädslag som är mest frekvent förekommande är ek, även om 
trädslagsblandningen är stor. Många av ekarna är relativt grova med en diameter på 50–90 cm. Här 
finns också flera grova aspar, ibland angripna av aspticka Phellinus tremulae, och ett par mycket 
gamla björkar. På en av björkarna i sydvästra delen av området är sprickbarken över 10 cm djup. I 
nordöst finns rikligt med hassel och vissa av hasselstammarna mäter över 15 cm i diameter. Inom 
objektets gränser finns också en- och krusbärsbuskar. Även luft- och markfuktigheten varierar i den 
kuperade hagen. I nordväst finns t.ex. en ekbevuxen och brant nordvänd sluttning där luftfuktigheten 
är hög och jämn och vid huset i nordost finns en sumpig göl. Det finns även ett litet fuktigare parti 
med klibbal i sydost. I objektet finns också ett litet inslag av död ved och 8–10 träd med bohål.  
 
Flora och fauna: Signalarten gulpudrad spiklav Calicium adspersum påträffades på en av ekarna i 
hagen. På marken, bl.a. i den nordvända sluttningen, växer blåsippa. 
 
Naturvärdesbedömning: Områdets mosaik av gläntor och slutna partier samt variationen i mark- och 
luftfuktighet ger upphov till flera olika miljöer och naturtyper i nära anslutning till varandra, vilket i 
dagens storskaliga markutnyttjande har kommit att bli mer och mer sällsynt. Mosaiken är värdefull för 
många arter i flera olika organismgrupper, t.ex. insekter, fåglar och fladdermöss. De gamla och grova 
träden av ek, asp och björk indikerar att en viss kontinuitet i dessa trädslag finnes i området som 
troligtvis varit betat under en lång tid. Idag finns flera olika generationer av dessa trädslag, vilket är 
viktigt för att förhindra att den framtida kontinuiteten bryts. Flera viktiga nyckelelement finns i 
området som klassas i den näst högsta klassen, klass 2.  
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22. Löv intill Kinneviken i Vänern 
 
Socken 
Källby/Skeby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 70 

Areal 
25,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av trädklädda delar längs Vänerstranden i Kinneviken, söder 
om Källby. Området är påverkat av närheten till Vänern och den vatten- och vindstörning detta 
innebär. Tidigare var här öppen betesmark eller slåttermark och generellt finns ingen lång skoglig 
kontinuitet. Naturvärdena ligger främst i strandvegetationen som utgörs av sjöstrandsnår och 
klibbalstrandskog. Dessa naturtyper, speciellt de med riklig tillgång på död ved, är viktiga för 
fågelfaunan och för insekter och kryptogamer.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 2,2 4 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 5,5 3 
3  Klibbalstrandskog 2,5 2 
4  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 3,3 4 
5  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 8,0 3 
6  Klibbalstrandskog 4,2 2 

 
 
Delobjekt 1 – Öppen del av badplats vid Truve 
 
Träd- och buskskikt: Badplatsen är välskött och nästan parklik. Skogstypen förs till parker, alléer, 
vårdträdsmiljöer. Trädskiktet domineras av medelgrov björk och ek, enstaka klen tall finns också. 
Trädskiktet är glest. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Blandskog vid Truve badplats 
 
Träd- och buskskikt: Område med tätare trädskikt runt den öppnare badplatsdelen. Trädskiktet 
domineras av medelgrov klibbal och björk. Klibbalen dominerar framförallt närmast vattnet i västra 
delen av området där den är högvuxen med underväxt av täta häggsnår. Utöver redan nämnda trädslag 
finns en del grov tall, enstaka medelgrov bok, en del medelgrov ek, fågelbär och gran och klen hägg 
och asp.  
Trädskiktet är halvslutet. Föryngring av ek, rönn, al, bok, björk, fågelbär och hägg noterad. 
Buskskiktet är välutvecklat endast i partierna närmast Vänern där det är gott om videbuskar. 
 
Flora och fauna: I de fuktigare partierna i klibbalstrandskogen är palmmossan Climacium dendroides 
vanlig. 
 
Övriga kommentarer: Vattenstörning vid vattenståndsvariationer och vind har stark påverkan på 
beståndet i delarna närmast Vänern. Här finns – förutom stranden – sumphål och strandsump. 
Plockhuggning har haft en stark lokal påverkan.  
 
Flora och fauna: Här finns svampen kuddticka Phellinus punctatus. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena ligger främst i strandvegetationen närmast Vänern. 
Trädskiktet är moget men inte gammalt. Produktion av död ved förekommer i strandzonen där det 
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finns en del klenare lågor. I övrigt är området ”välstädat” och döda träd saknas. Härigenom bedöms 
delobjektet endast ha ett visst naturvärde. 
 
 
Delobjekt 3 – Strandskog vid Åvarpet 
 
Träd- och buskskikt: På den flacka stranden vid Åvarpet finns ett brett bälte av klen, lågvuxen och 
knotig klibbal. Ung knäckepil växer bland klibbalen. Här finns klen klibbalsved, klena lågor och döda 
grenar. Viden är vanligt i buskskiktet. 
 
Övriga kommentarer: Här finns lite sumphål/kärr och strandsumpar. Vattenstörning har en stark 
generell påverkan. I delarna närmast vattnet är även vinden viktig som beståndsdanande kraft. 
 
Naturvärdesbedömning: Sammanhängande område av klibbalstrandskog. Beståndet är likåldrigt och 
har uppkommit på tidigare öppen mark, antagligen betesmark eller slagen strandäng. Beståndets ålder 
är måttlig och vedförekomsten består framförallt av döda grenar. Vid fri utveckling är detta en 
skogstyp som snabbt producerar stor mängd död. Naturtypen är viktig bl.a. för fågellivet. Högt 
naturvärde. 
 
 
Delobjekt 4 – Sommarstugeområdet Kristningemarken 
 
Träd- och buskskikt: Sommarstugorna vid Kristningemarken vid Vänerstranden skuggas av 
triviallöv och barrträd. Skogstypen är parker, alléer, vårdträdsmiljöer och hela området sköts mer eller 
mindre som en trädgård. Trädskiktet domineras av medelgrov björk. I fuktigare partier finns klen till 
medelgrov klibbal. Därtill kommer inslag av medelgrov tall, enstaka medelgrov gran och klen ek. 
Trädskiktet är glest. Dominerande föryngring är björk och al. 
 
Övriga kommentarer: Plockhuggning, röjning, bebyggelse/tomtmark har stark generell påverkan på 
beståndet. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 5 – Blandskog norr Kristningemarken 
 
Träd- och buskskikt: Längs med järnvägsspårets västra sida löper en bälte med blandskog.  
Skogstypen utgörs till största delen av sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ, respektive 
fuktig typ i sänkor. Dominerande trädslag är klen klibbal och medelgrov björk och tall. Dessutom 
finns det inslag av medelgrov asp och svartpoppel och klen rönn, sälg och gran. Trädskiktet är 
halvslutet. Föryngrande trädslag är asp, al, björk, sälg och gran. Måttlig vedförekomst. Döda träd 
noterade av klibbal, asp, björk och tall. Enbuskar framförallt i norra delen av området. Kaprifol i den 
södra delen. Videbuskage vid vattnet. 
 
Övriga kommentarer: En bäck rinner igenom delobjektet. Plockhuggning och röjning har haft lokal 
stor påverkan.  
 
Naturvärdesbedömning: Blandskog av måttlig ålder och grovlek. En del död ved. Detta 
sammantaget ger delobjektet ett visst naturvärde. 
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Delobjekt 6 – Strandskog vid Varvässlekroken 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen består till större delen av klibbalstrandskog och sjöstrandsnår. 
Torrare partier en bit ifrån stranden utgörs av sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. 
Dominerande trädslag är lågvuxen och medelgrov klibbal. Björk utgör också en större del av 
trädskiktet och är oftast medelgrov. Därtill förekommer en del grov alm, medelgrov rönn och klen asp, 
sälg, gran och tall. Trädskiktet är halvslutet. Föryngring av asp, björk och sälg noterad. Ved av 
framförallt al, både stående död klibbal och lågor av klibbal. Dessutom en del björkved. I vissa delar 
god tillgång på klen ved, främst av klibbal och viden. Välutvecklade videsnår i ett bälte närmast 
vattenbrynet. Utanför buskagen tar vassbältet vid. 
 
Övriga kommentarer: Bäck/rännil, sumphål/kärr, rotvältor. Vattenstörning och vind har en stark 
påverkan i delarna närmast vattnet. Norra delarna intill reningsverket används som soptipp och en 
massa skräp har här kastats ner i strandskogen. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena ligger i strandskogen (klibbalstrandskog och sjöstrandsnår). 
Tillgången på döda träd och grenar börjar bli god. Naturtypen är framförallt viktig för fåglar, insekter 
och kryptogamer. Området utgör värdekärnan i objektet, speciellt delen vid Misterna. Området 
bedöms hålla ett högt naturvärde, som ökar vid fri utveckling. Vatten- och vindstörning bibehåller 
naturtypen. 
 
 
 

23. Björksumpskog vid Varvässlekroken 
 
Socken 
Skeby/Källby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 70 

Areal 
11,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Innanför Varvässlekroken i Källbys södra kant ligger denna fuktskog. Lokalen 
begränsas av en järnväg i väster, ett bostadsområde i norr, ett barrdominerat skogsområde i öster och 
öppen jordbruksmark i söder. I objektets sydöstra kant finns ett fornminne. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av medelgrov till grov björk. Inslaget av medelgrov 
klibbal är stort på många ställen. Därtill finns en del medelgrov asp och gran och enstaka medelgrov 
tall, svartpoppel och klen hägg och sälg. I södra delen av objektet består trädskiktet främst av yngre 
björkar och sälgar. I den nordöstra kanten av området står enstaka mycket grov oxel. 
Föryngring utgörs främst av al, asp och rönn. Här finns det rikligt förekomst av döda träd, framförallt 
av stående och liggande björkved. Dessutom finns här gott om död klibbal och någon enstaka död tall. 
 
Övriga kommentarer: Svampangrepp har haft en lokalt stark påverkan i beståndet. Aggressiva 
angrepp av framförallt björkticka Piptoporus betulinus och fnöskticka Fomes fomentarius har dödat ett 
stort antal träd. Vattenstörning påverkar i första hand de områden som översvämmas ofta. Nyligen 
utförd avverkning av gran och björk kommer att få stor påverkan på objektet. Graninslaget har minskat 
i och med åtgärden, vilket gynnar lövträden. Ingreppet har lett till relativt omfattande körskador på den 
fuktiga marken. En kraftledningsgata utgör objektets gräns åt sydöst. På andra sidan kraftledningen är 
skogen till större delen barrdominerad. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är fuktskog uppkommen på tidigare öppen mark. Objektet domineras 
av björk som håller på att bli grov och är såpass moget att produktionen av död ved är riklig. Mängden 
död ved ökar lokalens värde som insekts- och fågellokal. Sentida ingrepp har haft stor påverkan. 
Objektet har ett visst naturvärde. 
Lövträden höll på att konkurreras ut av granen. Avverkningen där gran tagits bort i större utsträckning 
än björk och al har gynnat lövfasen. Utfört ingrepp kan därför säga ha gynnat naturvärdena knutna till 
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lövträden. Objektet går med all säkerhet samma öde till möte igen, dvs granen kommer åter att vinna 
mark. Att på detta sätt öka lövträdens konkurrenskraft ett tag är motiverat då lövinblandning och död 
lövved är något som saknas i våra brukade skogar. 
 
 
 

24. Triviallövhagar och alskogar vid Trädgårdstorp  
 
Socken 
Skeby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 70 

Areal 
8,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet är beläget på svagt sluttande mark mellan riksväg 44 och Vänern i 
höjd med Skeby. Omgivningarna är till största delen öppen jordbruksmark. Vissa delar gränsar dock 
till barrdominerade bestånd. Objektet består av likåldriga björk- eller klibbaldominerade bestånd på 
fuktig f.d. betesmark. De högsta naturvärden återfinns i delobjekt 2, en triviallövhage med divers 
vedsvampsflora där tillgången på döda träd är mycket stor. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 1,5 3 
2  Triviallövhage 3,1 2 
3  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,8 3 
4  Klibbalskog av översilningstyp 0,8 3 
5  Klibbalskog av översilningstyp 1,0 3 

 
 
Delobjekt 1 – Klibbalskog 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen domineras av översilad klibbalskog. Beståndet är likåldrigt och har 
vuxit upp på tidigare betad fuktig mark. Trädskiktet domineras av medelgrov klibbal, men det finns ett 
visst inslag av medelgrov björk. Dessutom noterades enstaka medelgrov sälg, tall och klen ask och 
lönn. Trädskiktet är halvslutet. Alföryngring dominerar men skott av lönn, ask, rönn, hägg, björk och 
enstaka granplantor finns också.  
 
Övriga kommentarer: Vattenstörningen har endast en ringa påverkan i objektet. Plockhuggning har 
dock haft en stor påverkan lokalt. Dikning har utförts i objektets kant mot åkern. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett likåldrigt och ungt bestånd uppkommen efter upphörd hävd. 
Lokalen saknar grova träd och det är ont om död ved. Föryngringen är artdivers och en förändring i 
trädskiktets sammansättning är troligen förestående. Delobjektet har ett visst naturvärde. 
 
 
Delobjekt 2 – Triviallövhage 
 
Träd- och buskskikt: Denna triviallövhage har ett trädskikt som domineras av medelgrov björk. 
Inslag finns av medelgrov klibbal, sälg och tall samt klen rönn och gran. Man kan också finna enstaka 
mycket grova klibbalar och björkar. Trädskiktet är halvslutet till slutet. I delar av objektet finns 
föryngrar sig granen ganska starkt. Det är ställvis mycket gott om död ved i objektet, framförallt av 
björk men även en del klibbal, sälg, gran och tallved. Buskskiktet är väl utvecklat i glesare delar av 
området. De vanligaste buskarna är nypon, enbuskar och berberis, men dessutom finns här även en del 
olvon och krusbär. Berberisen är delvis högvuxen, det finns en del äldre olvonbuskar och en del 
trädformiga och grövre enbuskar. 
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Flora och fauna: Blåmossa Leucobryum glaucum är ganska vanlig i området. Man kan också hitta 
svampar som kuddticka Phellinus punctatus, tegelticka Daedaleopsis confragosa och hjortticka 
Datronia mollis. Dessutom finss här en riklig förekomst av de mer allmänna arterna sprängticka 
Innonotus obliquus, eldticka Phellinus igniarius,fnöskticka Fomes fomentarius, björkticka Piptoporus 
betulinus och klibbticka Fomitopsis pinicola. 
 
Övriga kommentarer: Hela området betas men i stora delar är trädskiktet såpass slutet att grässvål i 
princip saknas. Här finns en tämligen riklig förekomst av träd med bohål, exempelvis under flera av 
sprängtickorna. Det är i området mycket rikligt av vedlevande svampar. Plockhuggning har haft en 
mindre påverkan i objektet. Äldre diken finns i delar av området och kraftledningsbyggnation genom 
objektet har haft en lokalt stor påverkan. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet består av ett björkdominerat moget bestånd uppkommen på 
tidigare öppen mark, som nu är i ett successionsstadie där självgallring och produktion av död ved 
startat. Naturvärdena knutna till trädskiktet ligger främst i den rika förekomsten av vedsvamp och den 
mycket rika förekomsten av död ved, varav en del är grövre. Död lövved är en bristvara i vårt landskap 
och våra brukade skogar. Lokalen har därmed bl.a. betydelse som fågellokal och det är också gott om 
bohål och mycket gott om födosökspår på stammarna. Buskskiktet i de södra delarna är äldre. 
Delobjektet har givits ett högt naturvärde. Negativt är att granen tränger upp bland björken i de inre 
delarna och kommer troligen att ta över i framtiden. 
 
 
Delobjekt 3 – Triviallövskog 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av medelgrov björk. Inslag finns dessutom av grov 
klibbal, medelgrov asp och klen rönn och gran. Trädskiktet är halvslutet, men börjar att bli mer slutet. 
Ett fåtal björklågor finns inom delobjektet. 
 
Övriga kommentarer: Här finns några mindre sumphål. Plockhuggning, röjning och dikning har haft 
en viss negativ påverkan på objektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Triviallövdominerat bestånd där trädskiktet börjar att bli moget. Dock finns 
inga grova träd och det är ont om död ved. Ett visst naturvärde. 
 
 
Delobjekt 4 – Aldungar och videsnår 
 
Träd- och buskskikt: Det glesa trädskiktet domineras av medelgrov klibbal med inslag av enstaka 
klen björk. Icke trädbärande delar är i ett igenväxningsstadie och här växer videsnår på torvjord. I 
videsnåren finns en del knäckepil. Här finns en tämligen rik förekomst av klenare Salix-ved. 
Buskskiktet utgörs främst av de täta videbuskagen. I den sydöstra delen mot kraftledningsgatan finns 
en del getapel och rikligt med olvonbuskar. 
 
Övriga kommentarer: I denna fuktiga mark finns en del sumphål. Videbuskagen har uppkommit 
efter upphört bete på den fuktig marken. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet består av olika långt gången igenväxning av f.d. betad mark. 
Generellt är dock trädåldern låg och det saknas grova träd och grövre död ved. Detta ger enbart ett 
visst naturvärde. 
Videbuskagen är en igenväxningsfas och dessa delar kommer troligen att övergå i sekundär lövskog på 
f.d. ängsmark eller klibbalskog översilningstyp. 
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Delobjekt 5 – Alskog 
 
Träd- och buskskikt: Dominerande trädslag i denna översilade skog är medelgrov klibbal. Träden är 
rakstammiga och beståndet är likåldrigt. Inslag av grov sälg och fågelbär; medelgrov hägg, gråal och 
rönn samt klen björk finns också.  
 
Övriga kommentarer: Man kan notera ett svagt inslag av viltbete. Dessutom har plockhuggning haft 
en ringa påverkan på beståndet. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här är ett likåldrigt klibbalbestånd av måttlig ålder uppkommen på f.d. 
betad mark. Ett mindre antal grova och något äldre sälgar finns kvar sedan den hävdade perioden. 
Dessa återfinns i kanten mot den öppna marken i sydost. Annars saknas i princip grövre träd och det är 
ont om döda träd. Ett visst naturvärde. 
 
 
 

25. Fuktskog väst om Nyholm 
 
Socken 
Skeby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 70 

Areal 
3,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet är beläget intill riksväg 44 vid Nyholm, söder om Källby och är en 
fuktskog med klibbal på f.d. betesmark. Ytan med klibbaldominerad fuktskog var tidigare mycket 
större men markerna har avverkats och omförts till barrskog. Omgivningarna består också av allt mer 
barrdominerade skogar. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av översilad klibbalskog. Beståndets uppkomst efter upphört 
bete har skapat ett jämnårigt och homogent trädskikt som domineras av medelgrov klibbal. Alen är 
relativt högstammig och rakvuxen. Visst inslag av andra träd finns, i synnerhet i den nordvästra delen. 
Dessa är medelgrov hägg, björk, tall och klen sälg och gran. I de östra delarna finns en del gläntor 
bland alen och här är träden yngre. Föryngringen består framförallt av klibbal. Här även en viss 
föryngring av hägg noterats. I den nordvästra, nyligen avverkade delen finns en del allågor och 
stående alved. Generellt är det dock ont om döda träd. Här finns däremot gott om videbuskar. Vissa 
blöta gläntor domineras helt av dessa. En del enbuskar finns kvar från den tidigare perioden som 
betesmark. 
 
Övriga kommentarer: Genom objektet flyter en bäck och här finns även en del sumphål. Man har 
avverkat en del träd i objektets nordvästra del. Plockhuggning har haft en lokal påverkan. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta objekt är ett likåldrigt albestånd av måttlig ålder på f.d. betesmark. 
Det har ingen kontinuitet som fuktskog, men äger ändå ett visst naturvärde. Stora delar av omgivande 
skogsområden har avverkats och omförts till barrskog. 
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26. Löv i bostadsområde Källby 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 70 

Areal 
6,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet består av triviallövdominerade träddungar mellan bostadsområden i 
södra Källby. Vissa partier håller dock på att bli barrdominerade. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 

 
 
27. Öredalsån 
 
Socken 
Skeby/Hangelösa 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 60, 083 70, 083 61 

Areal 
107,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av de lövklädda delarna av Öredalsåns stränder. Objektets södra 
del ligger vid Djupedal och det följer sedan ån nedströms åt nordväst ända tills det mynnar i Vänern 
vid Truve, öster om Lidköping. I den södra delen heter ån Djupedalsbäcken men under större delen av 
sträckan som har inventerats och beskrivs här är namnet Öredalsån. Längs med större delen av 
objektet utgör ån kommungräns mellan Götene och Lidköpings kommun.  
 
Stora delar av åbrinkarna längs Öredalsån var tidigare betade och växer nu igen allt mer. Betade 
bäckdalar var förr vanligare och de delar av Öredalsån som fortfarande betas utgör viktiga rester av 
denna naturtyp. De största naturvärdena är knutna till de ännu betade sträckorna längs Öredalsån 
(framförallt delobjekt 8 men även västra stranden i delobjekt 3 och 4). Längs med vissa sträckor har 
betet upphört på ena sidan och fortgår på andra sidan av ån. Generellt är betet koncentrerat till den 
västra sidan, dvs i Lidköpings kommun.  
 
På sina ställen har igenväxningen gått så långt att stränderna istället fått en mer naturskogsliknande 
karaktär. Bäckdalen har efter upphört bete slutit sig mer och mer, det börjar bli gott om död ved och 
trädskiktet blir allt mer skiktat. Naturvärden som naturskog har framförallt delobjekt 5 och till viss del 
områden i delobjekt 9. Fri utveckling bör råda i dessa områden vilket kommer att leda till ökad 
självgallring med större mängd döda träd. Vissa delar hotas dock av inträngande barrträd. Framförallt 
gäller detta delobjekt 9 där omgivningarna består av barrproduktionsskog. Skogsåtgärder som gynnar 
lövträden längs ån höjer naturvärdena i dessa delarna. 
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 9,8 2 
2  Klibbalskog av översilningstyp 7,1 3 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 6,3 3 
4  Klibbalskog av översilningstyp 4,1 2 
5  Klibbalskog av översilningstyp 5,7 2 
6  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,0 2 
7  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 2,6 2 
8  Ekhage 10,7 1 
9  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 41,8 2 

10  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 1,1 3 
11  Sekundär ädellövskog 7,4 2 
12  Klibbalskog av översilningstyp 7,2 2 

 
 
Delobjekt 1 – Delvis betade bäckdalgångar vid Djupedalsbäcken 
 
Allmän beskrivning: Objektets södra del utgörs av en delvis betat bäckdal. Landskapet runt omkring 
är öppet, utom i östra delen där övergången mot barrdominerad skog är flytande. 
 
Träd- och buskskikt: Objektet är till större delen betat med varierande grad av betestryck, vilket ger 
upphov till olika grad av slutenhet. I de västra, obetade delarna är viltbetet omfattande. Marken är 
torr–frisk på höjder och sidor samt fuktig i lägre liggande partier. I sydöstra delen är inslaget av gran 
stort och har delvis karaktär av skogsbete. Här finns också några grova, invuxna ekar (4–5 st, diameter 
ca 110 cm) och det är relativt gott om en och hassel. Objektets mellersta delar domineras av ung till 
medelålders klibbal, medan skogen i området väster om vägen är tätare, snårigare och blir successivt 
äldre ju längre västerut man kommer. Här, på norra sidan av bäcken, finns en mycket gammal ek vars 
diameter är över två meter. Allra längst i väst är alen relativt gammal och grov, mellan 25–40 cm i 
diameter och inslaget av hägg är stort. Barret är här bortgallrat. 
Objektets förråd av ved är ganska stort, framför allt i de västra delarna, och domineras av alved i olika 
nedbrytningsgrader, både stående och liggande. Ett fåtal stående och liggande döda granar kan man 
också hitta och t.o.m. grova sådana. 
Buskskiktet är glest med enstaka nypon- och krusbärsbuskar.  
  
Flora och fauna: Längst ned i bäckdalgången växer strutbräken och lite längre upp gullpudra. På den 
mycket grova eken är epifytfloran rik och gul dropplav Cliostomum corrugatum, som är rödlistad, 
påträffades. 
 
Naturvärdesbedömning: Området är av varierande kvalitet ur naturvårdsaspekt. De högsta värdena 
finns i de östra delarna, vars karaktär av skogsbete och inslag av grova ekar är mycket värdefullt, samt 
i de västra delarna som ger ett orört intryck och hyser ett relativt stort inslag av ved. I både östra och 
västra delarna finns gamla och grova träd.  
Jätteeken norr om bäcken i västra delen har högsta skyddsvärde då den är mycket, mycket grov och 
gammal. Sprickbarken är grov och hyser en skyddsvärd kryptogamflora och troligtvis finns det mulm i 
trädets inre håligheter.  
Områdets variationsrikedom i trädslag, betestryck och solljusexponering skapar förutsättningar för 
många olika arter av insekter, kärlväxter och fåglar. Förekomsten av död ved inne i skogen, i 
anslutning till öppna, betade marker, är viktig för många insekter som har olika krav på livsmiljö i 
olika stadier av sin utveckling.  
Bäcken är orörd och bitvis når betet hela vägen fram till vattnet. Dessutom förekommer flera andra 
viktiga nyckelelement såsom sumphålor och rotvältor. 
Längs sydöstra kanten av objektet finns några grova ekar som mår dåligt p.g.a. omgivande vegetation 
och bör därför friställas. Jätteeken på västra sidan av vägen, norr om bäcken barkgnags av de betande 
djuren. Dess värdefulla kryptogamflora bör skyddas mot detta. 
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Delobjekt 2 – Djupedalsbäcken omgiven av barrskog 
 
Träd- och buskskikt: I denna del av ån i höjd med Geteryggen omges Djupedalsbäcken av barrskog. 
I delar av objektet är trädskiktet runt Öredalsån mer eller mindre barrdominerat och endast allra 
närmast vattnet finns en tunn bård av lövträd, framförallt av klibbal. I delobjektets södra ände, där 
stränderna är flackare, är lövträdens utbredning något större. Klibbalen är det dominerande trädslaget i 
delobjektet men inslaget av gran är också stort. 
Döda träd av klibbal, asp, björk, sälg och gran är noterade. Lövveden är mestadels klen och har fällts 
av bävern. Det glesa buskskiktet består av hassel. 
 
Flora och fauna: Här finns strutbräken. 
 
Övriga kommentarer: Öredalsån med sitt slingrande förlopp är i sig ett nyckelelement.  
Inom delobjektet finns ett bäverdämme och bävern har fällt en stor mängd klena träd. Även 
vattenstörning har en stark lokal påverkan på beståndet.  
Plockhuggning av gran har utförts i området. Stubbarna som finns kvar efter plockhuggningen är 
mestadels gamla. 
 
Naturvärdesbedömning: Åstrandens trädskikt består i denna del av klibbal närmast vatten och i 
övrigt klena triviallövsträd med ett stort inslag av gran. Det är relativt gott om klen lövved efter 
bäverns framfart. Naturvärdena knutna till lövträden är i dagsläget måttliga men bevarandet av dylika 
lövträdsinslag i för övrigt barrdominerade skogar är viktig. Naturvärdena kommer att öka vid 
skogsåtgärder som verkar för att utvidga zonen av lövträd intill bäcken. 
 
 
Delobjekt 3 – Öredalsån vid Holmängen 
 
Träd- och buskskikt: I detta parti av Öredalsån finns ett betydande inslag av barrträd, framförallt i de 
södra delarna av delobjektet. Dess omgivningar består övervägande av öppen jordbruksmark. 
Trädskiktet domineras av klibbalar som generellt är grövre närmast vattnet. Dessutom blir alen grövre 
norrut i delobjektet. I de södra delarna där graninslaget är större är alen klenare. Förutom klibbal och 
gran förekommer det ek, fågelbär, hägg, asp, björk, rönn, sälg, tall och vildapel. Grövre ek finns och 
står en bit upp på åbrinkarna. Trädskiktet är halvslutet. Föryngring av al, ek, asp, björk noterad. Det är 
relativt gott om döda träd, framförallt av klibbal och asp. 
Getapel är noterad i buskskiktet. 
 
Övriga kommentarer: Öredalsåns slingrande lopp och bäckdalen som vattnet har skapat är i sig 
nyckelelement. Vattenstörning, nuvarande bete och till mindre del bävern är naturliga störningar som 
påverkar delobjektet. Det är på den västra stranden (i Lidköpings kommun) som visst bete 
förekommer.  
Plockhuggning och viss avverkning av gran har utförts i delobjektet.  
 
Naturvärdesbedömning: I denna del består trädskiktet på Öredalsåns brinkar av både löv- och 
barrträd. Inom delobjektet finns en del grov al och ek. Det är relativt got om döda träd. Delar betas 
fortfarande. Därför har delobjektet ett ganska högt naturvärde. 
 
 
 
 

 38



 

Delobjekt 4 – Öredalsån i höjd med Tolingaskogen 
 
Träd- och buskskikt: Öredalsåns stränder är i denna del relativt branta. Den västra stranden ligger 
inom nu betad mark, medan betet har upphört på den östra stranden. Trädskiktet domineras av 
medelgrov till grov klibbal. Det halvslutna trädskiktet innehåller också grova träd av ek, björk och asp. 
Föryngringen domineras av al och är kraftigast på den östra sidan, där hävden har upphört. Döda träd 
av framförallt klibbal finns i delobjektet. Buskskiktet består av enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Öredalsåns slingrande lopp och bäckdalen som vattnet har skapat är i sig 
nyckelelement. Från åbrinken mynnar källor. 
Vattenstörning har en stark lokal påverkan. På östra stranden har betet upphört medan den västra 
alltjämt betas. 
 
Flora och fauna: Strutbräken växer på stränderna i den södra delen av delobjektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en del av Öredalsån där framförallt den östra stranden växer igen 
allt mer. Västra stranden ligger inom betesmark. Klibbalen som växer närmast vattnet är grov. Inom 
området förekommer dessutom en del andra grova lövträd som ek, björk och asp. 
 
 
Delobjekt 5 – Bäckdal vid Lilla Gatängen 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet är halvslutet och domineras av grov klibbal i de södra delarna och i 
övrigt av medelgrov asp och sälg. Dessutom finns ett inslag av grov rönn, gran och medelgrov 
fågelbär, hägg och björk och klen ask, ek, och tall. Här finns gott om döda triviallövträd, dels beroende 
av svampangrepp och dels av bäverns fällningar. I området har även noterats träd med bohål. 
Buskskiktet består av enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Öredalsån i sig och dess slingrande lopp är i sig ett nyckelelement. 
Svampangrepp, vattenstörning och bäverns fällning av träd har en lokal stark påverkan i området. 
Betesstörningen på den västra stranden har en ringa påverkan. Plockhuggning har utförts inom 
området. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet är ett område av Öredalsån där beteshävden har upphört eller 
minskat och där trädskiktet nu blir allt tätare. Istället börjar denna del att få andra naturvärden av 
naturskogskaraktär. Tillgången på döda träd är god längs åstränderna efter angrepp av vedsvampar och 
bäverns framfart.  
 
 
Delobjekt 6 – Åbranter söder om Sträte  
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av klibbalskog översilningstyp i delarna närmast vattnet och 
av sekundär lövskog på f.d. ängsmark av frisk–torr typ i de övre delarna. Dominerande trädslag är 
medelgrov klibbal i de lägre liggande delarna. I de högre liggande delarna i norra delen av delobjektet 
finns medelgrov och grov ek med underväxt av hasselbuskar. Övriga noterade trädslag utgörs av grov 
björk, medelgrov gran och vildapel och klen fågelbär, hägg, asp, rönn och sälg. Trädskiktet är 
halvslutet. Lövföryngringen domineras av al i de lägre delarna och av asp och ask i de högre liggande 
delarna. Det är relativt gott om klen hasselved. En hel del klibbalar har dött när de hamnat under 
vattenytan vid dämning av vattnet. Dessutom finns en del döda aspar och enstaka död sälg, ek och 
björk. 
Buskskiktet är bäst utvecklat i de högre liggande delarna och domineras där av hasselbuskar. En del av 
hasselbuketterna är grova. Det finns även mindre inslag av nyponbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Ån är i sig ett nyckelelement. Bäckar och rännilar skär ned i den lösa sandiga 
marken i ravinen.  
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Nuvarande bete, vattenstörning och mindre ras och skred har en stark lokal påverkan. Kanterna är 
sandiga och relativt lösa, ras och jordförflyttning förekommer. Bävergnag finns på några få ställen 
men bäverns inverkan på beståndet har varit ringa. Plockhuggning har också haft en liten påverkan och 
byggnationen av dammen har haft en stark lokal påverkan på trädskiktet. 
 
Naturvärdesbedömning: Inom delobjektet finns en del grövre träd och en del död ved. Delobjektet 
har ett ganska högt naturvärde.  
 
 
Delobjekt 7 – Ädellöv i herrgårdsmiljö  
 
Träd- och buskskikt: I anslutning till gården vid Öredal finns grova ädellövträd. Träden står i 
parkmiljö och i en allé intill herrgården. De står därför i de flesta fall öppet och har kunnat utvecklats 
till grova träd med omfångsrika kronor. En mindre del av delobjektet är ekhage. Dominerande trädslag 
är grov alm, ask, lind och lönn, med mycket grova exemplar av alm, lind och lönn. Här och var finns 
också enstaka grova klibbalar, björkar och aplar. Eftersom träden står i parkmiljö och i en allé finns 
det ingen död ved. Trädskiktet är glest.  
 
Övriga kommentarer: Inom området finns en mycket grov och mycket gammal ek, en s.k. flaskhals-
ek. Eken har grov sprickbark och mulm. Det nuvarande betet har endast ringa påverkan.  
 
Naturvärdesbedömning: Här finns grova till mycket grova ädellövsträd, däribland en mycket 
gammal och grov ek. Delobjektet har därigenom ett högt naturvärde. Tyvärr finns det i princip ingen 
återväxt av ädellövsträd eftersom föryngring saknas. Då träden dör kan därför ett generationsglapp i 
förekomsten av grova ädellövträd inträffa. Träden kan dock ersättas m.h.a. nyplantering. 
 
 
Delobjekt 8 – Ekhage i ådalen vid Sträte 
 
Träd- och buskskikt: Norr om Sträte är dalgången runt Öredalsån relativt flack och här betas 
området. Närmast vattnet dominerar grov klibbal och trädformig hägg. En bit från vattnet domineras 
trädskiktet av grov ek och skogstypen är ekhage. En del av ekarna har nått mycket grova dimensioner. 
Mycket grova träd av ek, hägg, klibbal, björk, rönn, sälg, gran och tall noterade. Trädformig grov hägg 
finns. Trädskiktet är glest. Där lövföryngring finns består den framförallt av al. I norr övergår 
naturtypen till betad skog med ett tätare trädskikt och mindre inslag av ek. Här går också delobjektets 
norra gräns.  
Delobjektet innefattar även delar av de lövklädda stränderna söder om vägen. Sluttningarna är branta 
och domineras av ek, bl.a. ett par mycket grova. Där betet upphör går delobjektets södra gräns. Där 
vägen korsar Öredalsån har en damm byggts och i denna del finns unga och klena lövträd. Det är gott 
om döda träd, döda ekgrenar och döda träd i vattnet.  
Nyponbuskar och hagtorn dominerar i buskskiktet. Dessutom finns det hassel, slån och enbuskar.  
 
Flora och fauna: Strutbräken är vanlig inom delobjektet. 
 
Övriga kommentarer: Det är gott om värdefulla nyckelelement i denna del av Öredalsån. Som 
nyckelelement noterades ån, källor och källpåverkad mark, sumphål och kärr, träd med bohål, grov 
sprickbark (framförallt på björk) och grova döda ekgrenar i solöppen miljö. De grövsta ekarna börjar 
få ett avdöende grenverk nedtill och det är relativt gott om grova ekgrenar på marken under träden. 
Vattenstörning har en stark lokal påverkan i området intill ån där beståndet är danat av detta. 
Nuvarande bete har en stark generell påverkan i hela delobjektet. Spår av bäver finns inom området i 
form av ett par fällda träd.  
Plockhuggning har utförts i delar av området, framförallt av al. Byggnation av teleledning har haft en 
ringa påverkan på beståndet. Byggnation av damm har haft en lokal stark påverkan och dödat en del av 
beståndet när det hamnat under vattenytan.  
 

 40



 

Naturvärdesbedömning: Delobjektet består av fuktskog och hagmark i dalgången vid Öredalsån. 
Hävdade åraviner var mer utbrett förr i tiden och naturvärdena i området består främst av det 
bibehållna betet i dalgången. Delobjektets trädskikt är mosaikartat med grova ekar i hagmarksmiljö 
intill fuktskog närmast vattnet, mindre alkärr i flacka partier invid ån och en hel del olika 
nyckelelement. Inslaget av grova träd är stort, framförallt av klibbal, hägg och ek, och tillgången på 
döda träd är god. Delobjektet har givits det högsta betyget men ligger trots höga naturvärden lite lågt i 
sin klass och gränsar till ett lägre betyg. 
Vissa delar har ett något lågt betestryck och tecken på startande igenväxning kan skönjas. Ökat 
betestryck motverkar detta annars kan en framtida röjning bli aktuell.  
 
 
Delobjekt 9 – Ravinskog vid ån mellan Öredal och Dalvik 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet sträcker sig mellan Öredal och Dalvik. I söder gränsar delobjektet 
till den betade ådalen vid Sträte och norrut härifrån blir åbrinkarna brantare och en ravinliknande 
dalgång har bildats. Trädskiktet innehåller längs denna sträcka en mindre andel ädellöv än vid Sträte 
och Dalvik. Omgivningarna utgörs framförallt av barrskog. Skogstypen är klibbalskog av 
översilningstyp närmast vattnet och sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk–torr typ lite högre upp 
från vattnet där klibbalen inte är lika dominerande längre. Dominerande trädslag är medelgrov klibbal 
och gran. I norra delarna är klibbalen grov. Dessutom finns det inslag av grov ek, medelgrov alm, 
lönn, hägg, björk, rönn, sälg och klen ask, bok och asp. Delar av bäckravinen innehåller ett relativt 
stort inslag av barrträd och längs vissa delar är trädskiktet endast lövdominerat precis intill bäcken. 
Södra delarna av objektet betas och området påminner lite om skogsbete. I denna del finns det en del 
grova ekar. Trädskiktet är framförallt halvslutet. Föryngringen består av hägg, al, lönn, gran, asp, 
björk och ek. Föryngringen av lönn finns framförallt i de norra delarna, där det också finns en del klen 
bok.  
Det är gott om död ved i delobjektet i helhet, speciellt i de norra delarna. Mycket av den döda veden 
har skapats av bäver.  
 
Flora och fauna: Strutbräken är mycket vanligt förekommande längs Öredalsån, så även i detta 
område, speciellt på små uddar och öar i ån. 
 
Övriga kommentarer: Det är gott om källor som bryter fram från de branta åbrinkarna. 
Vattenstörning har en stark generell påverkan på objektet. Vattnet har med tiden grävt sig djupt ner i 
marken och i detta område bildat en ordentlig ravin runt Öredalsån. Mindre ras är relativt vanligt 
förekommande. Bävern gör sig påmind och träd fällda av den syns titt som tätt.  
I delobjektet har påverkan i form av avverkning, plockhuggning och röjning varit stor på många 
ställen. Barrplanteringarna tränger sig närmre och barrinslaget är stort. Öster om Änkegården har en 
damm byggts. I området runt dammen har påverkan över huvud taget varit stor, både genom 
byggnationen av dammen och genom avverkning av lövträd. Därför är det ont om mogna lövträd i 
denna del. Den norra delen av området, mot Dalvik, har varit mindre utsatt för negativa ingrepp.  
 
Naturvärdesbedömning: I denna del av Öredalsån är barrinslaget stort och ingrepp, bl.a. i form av 
avverkning av lövträd, har haft en negativ inverkan. Ravinen är brant och i de mer opåverkade delarna 
sluter sig trädskiktet allt mer och det börjar bli gott om död ved. Betyget är något lågt i sin klass p.g.a. 
ingreppens negativa påverkan på naturvärdena knutna till lövträden.  
Granen vandrar allt mer in från intilliggande barrplanteringar. Det hela förvärras av att alen avverkats 
på sina ställen.  
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Delobjekt 10 – Allé vid Dalvik 
 
Träd- och buskskikt: I allén och intill husen vid Dalvik består trädskiktet framförallt av grova lindar 
och lönnar samt med ett mindre inslag av mycket grov björk. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet består av lövträd i allé och i gårdsmiljö. Det har ett visst 
naturvärde tack vare trädskiktet som framförallt består av grova och även av några mycket grova 
ädellövträd. 
 
 
Delobjekt 11 – Lönndominerad del av Öredalsån vid Alvhem 
 
Träd- och buskskikt: Norr om Dalvik är åravinen inte längre så brant och djup och längs Öredalsån 
mellan Alvhem och Dalvik domineras trädskiktet till stor del av lönn. Dessutom finns en del mycket 
grov klibbal och björk. Närmast vattnet växer fortfarande en hel del klibbal men i övrigt är området 
lönndominerat med inslag av grov alm och ek och medelgrov ask, björk och sälg och klen hägg, asp 
och rönn. Dessutom finns en del tysklönn. Lönnarna och klibbalarna är framförallt medelgrova.  
Trädskiktet är halvslutet i de södra delarna för att bli mer slutet i de norra delarna. De södra delarna 
har varit utsatta för större påverkan och beståndet är glesare då det har plockhuggits ganska intensivt. I 
denna del är trädskiktet tvåskiktat och består av en del mogna träd med underväxt av föryngring. 
Föryngringen utgörs framförallt av lönn och ask. En del död ved av lönn, klibbal och sälg har noterats.  
Hasselbuskar finns här och var. Hasselbuketterna är mindre omfångsrika.  
 
Flora och fauna: Här finns en hel del strutbräken. Kuddtickan Phellinus punctata är också ganska 
vanlig. 
 
Övriga kommentarer: Ån är i sig ett nyckelelement. Dessutom har träd med grov sprickbark noterats 
som nyckelelement. 
Vattenstörning påverkar området närmast ån. Mindre ras och skred påverkar i de mer branta delarna.  
De södra delarna har varit utsatta för en relativ intensiv plockhuggning.  
Ett fornminne i form av en äldre stenbro finns inom delobjektet. 
 
Naturvärdesbedömning: En del av Öredalsån som skiljer ut sig genom sitt stora inslag av lönn. Här 
finns också en del död ved. I trädskiktet finns en del mycket grov al och björk. Ingrepp i form av 
plockhuggning har varit stor i den södra delen. 
Vidare plockhuggning förhindrar att värdefulla kriterier som gamla träd och ved skapas. 
 
 
Delobjekt 12 – Öredalsån mellan Truve och Alvhem 
 
Träd- och buskskikt: I denna den sista biten innan Öredalsån mynnar i Vänern gränsar ån till öppen 
mark – en golfbana i väster och jordbruksmark i öster. Trädskiktet är halvslutet. Åns kanter är 
klibbalsdominerade och alen är grov till mycket grov. Dessutom finns det inslag av grov ek, ask och 
lönn och medelgrov asp, björk, sälg och tall och klen fågelbär, hägg, rönn och balsampoppel.  
Lövföryngringen är delvis kraftig i kanterna mot öppen mark (åker). Föryngring av asp, ask, al, lönn 
och gran är noterad. I området finns en del död ved av lönn, hägg, klibbal, asp och sälg. 
Bland buskarna är hasseln vanligt förekommande. Dessutom finns det ett inslag av nypon, snöbär och 
hagtorn, den sistnämnda även som trädformig.  
 
Flora och fauna: Det är mycket gott om strutbräken på åbrinkarna i denna delen.  
 
 
Övriga kommentarer: Ån i sig utgör ett viktigt nyckelelement. Dessutom noterades träd med bohål.  
Vattenstörning har en beståndsdanande effekt vid översvämningar och åns meandrande lopp. Mindre 
spår av bäver finns inom området och skador av viltbete syns på föryngringen..  
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Diverse ingrepp har påverkat delobjektet. Dessa är granplantering, plockhuggning, röjning, 
anläggandet av golfbana och tippning av sopor.  
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en del av Öredalsån där ingrepp har haft en relativt stor påverkan 
på beståndet. Kanten av träd är smalare här än annars. Det finns dock grova klibbalar och ekar i 
delobjektet.  
Fri utveckling kommer att höja naturvärdena i området.  

 
 
 
28. Löv vid bäck, norr om Keisers 
 
Socken 
Skeby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 70 

Areal 
3,1 ha 

 
Allmän beskrivning: Bäcken norr om Keisers är bevuxen med lövträd. Objektet omges av landsväg 
och bebyggelse i väster. I öster gränsar det till barrskog och öppen mark. 
 
Träd- och buskskikt: Medelgrova klibbalar dominerar i de norra delarna av objektet medan det i de 
södra delarna av objektet företrädesvis växer yngre träd. Här finns också en mycket grov tysklönn. 
 
Övriga kommentarer: Vattenstörning påverkar skogen i översilade områden närmast bäcken. 
Plockhuggning och uppsättning av teleledning har haft en stark lokal påverkan i beståndet. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet består av ett igenväxande område intill bäck. De flesta träden är 
klena och deras ålder är måttlig. I detta relativt unga bestånd finns det heller inte någon betydande 
mängd döda träd. Objektet har ett visst naturvärde. 
 
 
 

29. Fuktskog vid Skebybäcken 
 
Socken 
Skeby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 71 

Areal 
1,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Fuktskog i dungar intill Skebybäcken omgiven av öppen åkermark. Undantaget 
dessa dungar är det ont om träd runt bäcken. Dominerande trädslag är klen klibbal. Beståndet är 
påverkat av plockhuggning. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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30. Mariedalsån 
 
Socken 
Broby/Ova/Ledsjö 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 71, 083 62, 083 72 

Areal 
76,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av lövträd runt Mariedalsån. Det sträcker sig från Ivarsgården 
norr om Broby söderut längs med Mariedalsån förbi Ova och Mariedals slott. Södra änden av objektet 
utgörs av den djupa bäckravinen vid Lundsbrunn och de mer flacka åstränderna öster om Dalakvarn.  
Förr var bäckdalar i högre grad utsatta för beteshävd och de partier av Mariedalsåns stränder som 
fortfarande betas är en viktig rest av detta landskap och är av den anledningen skyddsvärda. De betade 
områdena är koncentrerade till gårdar och herresäten och runt dessa är inslaget av ädla lövträd, ofta 
grövre sådana, större. Runt Mariedals slott ligger värdefulla ekhagar som inte behandlas här utan utgör 
ett eget objekt.  
Förutom naturvärden knutna till denna hävdade mark hyser delar av Mariedalsån höga naturvärden 
som naturskogsliknande bäckravin. Detta gäller främst delarna mellan Mariedal och Lundsbrunn 
(delobjekt 4). I denna del är åstränderna branta, trädskiktet är slutet och i ravinen som bildats runt ån 
är miljön fuktig året om och tillgången på död ved är stor. Denna del av Mariedalsån har för 
närvarande de högsta naturvärdena och är mycket skyddsvärd.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 25,6 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,5 3 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 6,8 2 
4  Brantskog av ädellövrik typ 30,2 1 
5  Klibbalskog av översilningstyp 12,1 3 

 
Delobjekt 1 – Fuktskog från Broby till Mariedals slott  
 
Träd- och buskskikt: Längs Mariedalsån från Ivarsgården i norr och söderut till slottet vid Mariedal 
består trädbeståndet runt Mariedalsån av både ädellöv och triviallöv. Framförallt är ån kantad av 
klibbal, gråal, ask och alm. De grövre träden är en rest från när åstränderna i större utsträckning än 
idag var betade. 
Runt boningshus och gårdar dominerar de ädla lövträden. De som finns i anslutning till gårdarna är 
ofta grövre och det finns grova och mycket grova exemplar av alm, ask och ek. Runt Nolebo och runt 
Källtorp betas åstränderna och mindre ytor utgörs här av ekhage och blandlövhage av ask-alm-typ. 
Inslaget av ädellöv – framförallt ask och alm – blir över huvud taget allt mer dominerande ju närmre 
Mariedals slott man kommer. I fuktiga, låglänta partier intill vattnet förekommer klibbalkärr. Utöver 
klibbal, gråal, ask och alm förekommer ek, lind, lönn, fågelbär, hägg, asp, björk, rönn, sälg, vildapel, 
kastanj och balsampoppel. Trädskiktet är halvslutet. Föryngringen domineras av al och ask. Generellt 
är det ont om döda träd längs ån. De som finns är främst gråal. 
Buskskiktet är välutvecklat framförallt i anslutning till gårdarna längs ån. Nypon-, hassel-, hagtorn- 
och snöbärsbuskar är de noterade buskarna. 
 
Övriga kommentarer: Mariedalsån utgör i sig ett viktigt nyckelelement i landskapet. Övriga 
nyckelelement noterade inom delobjektet är sumphål/kärr och träd med bohål.  
Vattenstörningen har en stark generell påverkan i området. Vattnet förändrar hela tiden förloppet på 
ån, gräver sig djupare ned i marken och skapar en meandrande vattenfåra. I delar som ligger inom 
hagmark har betet en stark lokal påverkan. Mindre ras och skred från åns kanter har en ringa påverkan 
på beståndets utformning. Bävergnag finns på trädstammar vid Broby kyrka. 
Plockhuggning har på många ställen längs med ån haft en stark lokal påverkan. Ån korsas av en 
kraftledning vid upprepade tillfällen vilket också har påverkat objektet negativt.  
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Naturvärdesbedömning: Detta delobjekt består av en lång sträcka av lövbestånd intill Mariedalsån. 
Trädskiktet är ganska jämnårigt och träden har ännu inte uppnått någon hög ålder undantaget en del 
individer som fått stå kvar sedan de etablerats under en mer öppen period. Området håller på att 
utveckla värdefulla strukturer, en hel del av träden håller på att bli grövre och grenverket sluter sig allt 
mer över ett växande förråd av döda träd. Här och var längs ån finns grova ädellövträd och delar av 
åstränderna betas fortfarande. Detta är värdefulla rester från när stora delar av åstränderna utgjordes av 
hagmark. Delobjektet är stort och dess betyg ligger högt i sin klass.  
Förr var stora delar av åstränderna betade. Betade åstränder och bäckraviner blir allt sällsyntare och 
det är därför viktigt att hävden bibehålls i de delar som fortfarande betas. Bevarandevärdet blir 
speciellt viktigt när det dessutom finns grova ädellövsträd som inte klarar igenväxing och 
beskuggning. 
I de mer slutna delarna förhindrar alltför intensiv vidare plockhuggning skapandet av värdefulla 
kriterier som gamla och grova träd, döda träd och en naturlig skiktning och åldersfördelning. 
 
 
Delobjekt 2 – Aspskog vid Källtorp 
 
Träd- och buskskikt: Öster om gården vid Källstorp ligger ett triviallövdominerat skogsbestånd som 
tidigare varit ängsmark. Det vanligaste trädslaget är medelgrov asp, men de äldsta träden i området 
utgörs av ett antal grova ekar som vuxit upp i en öppnare period. Dessutom finns ett mindre inslag av 
medelgrov fågelbär, klen ask och gråal. En del döda träd finns här, framförallt i form av asplågor men 
även enstaka död ask och sälg. 
 
Övriga kommentarer: Området ligger inom betesmark men tycks inte vara påverkat av detta i större 
grad.  
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet är ett jämnårigt och relativt ungt bestånd av asp. En del död ved 
har bildats. Det finns en del grova ekar som dock skuggas av asparna. Delobjektet har endast ett visst 
naturvärde. 
 
 
Delobjekt 3 – Igenväxande hagmark vid Mariedal  
 
Träd- och buskskikt: På åstränderna söder om Mariedals slott har betet upphört eller minskat relativt 
nyligen. Området håller på att växa igen med ek, fågelbär, gråal, klibbal, asp, björk, rönn, sälg och tall. 
Intill vattnet är alen mer frekvent De äldsta träden inom delobjektet utgörs av grövre ek och björk. På 
östra åstranden står en ek med en diameter som överstiger 1,5 meter. Delar av området ligger inom 
nuvarande betesmark. Föryngring av björk, ek och asp dominerar. Det förekommer även viss 
föryngring av gran och rönn. Döda träd av gråal och asp är noterade i delobjektet. 
 
Övriga kommentarer: Inom området noterade nyckelelement utgörs av åstranden, träd med bohål 
och grov sprickbark på björk. Vattnet har en beståndsdanande kraft i de lägre liggande delarna. Även 
betesstörning och mindre ras och skred påverkar beståndet. Bäverns fällning av träd har en liten 
påverkan i området. Delar av området har plockhuggits och röjts. 
 
Naturvärdesbedömning: De höga naturvärdena är främst knutna till de grövre lövträd som finns i 
området. Dessa grova ekar och björkar har etablerats under en öppnare betesperiod. Undantaget en ek 
på den östra stranden har ekarna har inte uppnått några riktigt grova dimensioner. De fyller dock en 
viktigt funktion i området för återväxt av jätteekar. I omgivningarna runt Mariedals slott är det gott om 
riktigt grova ekar. När dessa träd så småningom dör behövs det ekar som kan ta över eventuell 
värdefull flora och fauna och bli nästa generation jätteekar. Därför är en jämn åldersfördelning hos 
ekarna i omgivningen viktig. 
Området har varit betat i större utsträckning än idag. Bibehållet och intensifierat bete bevarar 
naturvärdena. 
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Delobjekt 4 – Ravinskog mellan Mariedal och Lundsbrunn  
 
Träd- och buskskikt: Bäckdalen vid Mariedalsån mellan Lundsbrunn och Mariedal är variationsrik 
och hyser höga naturvärden. Nedströms från Dalakvarn är åbrinkarna branta och en promenad härifrån 
längs den markerade vandringsstigen tar en in i en fuktig ravin bevuxen med frodig blandskog.  
I ravinen finns en stor mängd olika trädsorter som ask, ek, lönn, fågelbär, gråal, klibbal, asp, björk, 
rönn och sälg. Längs med hela delobjektet finns gran insprängt lite här och var och en hel del av 
granarna har uppnått betydande dimensioner. Partivis är ask, gråal och sälg något mer dominerande. I 
den övre delen av ravinen mot Dalakvarn är al något mer frekvent, framförallt gråal. I området runt 
Sörbo är asken dominerande och enstaka askar har uppnått mycket grova dimensioner. I de högre 
liggande delarna vid Sörbo står några ekjättar, rester från den öppna betesmark som tidigare fanns här. 
En bit nedströms från Sörbo blir ådalens kanter brantare och sälg blir allt mer vanligt förekommande. 
Träden är framförallt av dimensionerna medelgrov och grov. Det är gott om döda träd i ravinen, 
framförallt av gråal, klibbal, björk, sälg och gran. Veden är av olika nedbrytningsgrader och av olika 
dimensioner. 
Hasselbuskar dominerar i buskskiktet, men även en del olvonbuskar är noterade. 
 
Flora och fauna: Bäckraviner utgör en viktig miljö för många fuktälskande växter och några noterade 
arter i fältskiktet är ormbär, kabbeleka, gullpudra, stinksyska, skavfräken, strutbräken och svalört. 
Bland mossorna kan man hitta epifyterna trädporella Porella platyphylla och krusulota Ulota crispa 
samt den på stubbar och dö ved-växande stubbsprötmossan Herzogiella seligeri. Bland lavarna hittar 
man bl.a. den rödlistade almlaven Gyalecta ulmi (hotkat. 4, hänsynskrävande) och signalarten lunglav 
Lobaria pulmonaria, som båda växte på en gammal och mycket grov ask med spår av hamling nere i 
ravinens botten. Bland svamparna förekommer lönntickan Oxyporus populinus. Strutbräken är rikligt 
förekommande utmed ån. Vid återinventering under sommarmånaderna noterades lundarv i närheten 
av Mariedal. Samtidigt noterades även en rik och divers marksvampflora. 
 
Övriga kommentarer: Ravinen är rik på diverse olika nyckelelement. Den slingrande åns 
strandkanter och ravinen i sig är viktiga miljöer. Dessutom finns här mindre forsar, källor, rasbranter, 
sumphål och kärr, träd med bohål, rotvältor och lågor i vatten. Jätteekarna har grov sprickbark och 
mulm i sina stamhåligheter och under några av dem finns gryt. En mycket grov ask visar spår efter 
tidigare hamling.  
Vattnet har under århundraden skapat miljön och den djupa ravinen. I de lägre liggande delarna, som 
regelbundet översvämmas, är vattenstörningen en beståndsdanande kraft. Svampangrepp, ras och 
skred har en lokal stark påverkan. 
I objektet finns spår av viss plockhuggning. På några ställen har dessutom sopor slängts över 
ravinkanten. Det ingrepp som har haft störst påverkan i objektet är dock granplanteringen i ravinens 
högst belägna delar. 
 
Naturvärdesbedömning: Ravinen som bildats runt Mariedalsån vid Lundsbrunn håller mycket höga 
naturvärden. Området har tidigare varit öppnare och de flackare partierna har varit utsatt för bete. Tack 
vare de branta partiernas otillgänglighet har troligtvis en viss trädkontinuitet funnits även under 
hävdade och mer öppna perioder. Ravinen har efter upphört bete slutit sig mer och mer och uppvisar 
idag flera kriterier för naturskog. Det är exempelvis gott om död ved och trädskiktet börjar bli allt mer 
skiktat. Luftfuktigheten är hög och jämn. Det finns gott om nyckelelement och miljön är över huvud 
taget variationsrik.  
Området har höga botaniska värden och vid inventeringen noterades ett stort antal 
naturvårdsintressanta växter. Den stabila och fuktiga miljön skapar dessutom livsrum för en värdefull 
lägre fauna. I ån finns dessutom bäcköring. Förutom de höga naturvärdena har området ett stort 
rekreationsvärde. Längs med ån slingrar en vandringsstig på de branta åbrinkarna och över smala 
broar. Här och var vid stigen finns skyltar uppsatta som informerar om en del växter man kan se i 
omgivningarna.  
Fri utveckling bör råda i ravinen vilket leder till ökad självgallring med större mängd döda träd och 
mer skiktning bland träden. Eventuell röjning kan bli aktuell för att bevara jätteekarna. Granen förökar 
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sig med varierande framgång. Åtgärder kan behövas för att hindra en alltför omfattande spridning från 
ovanliggande granplanteringar vilket skulle kunna konkurrera ut lövträden. 
 
 
Delobjekt 5 – Lövskog invid Dalaån sydost om Dalakvarn  
 
Träd- och buskskikt: I de sydöstra delarna ovanför Dalakvarn, motsvarande delobjekt 1, är ån 
bredare och åbrinken lägre och flackare. Skogstypen utgörs till större delen av klibbalskog av 
översilningstyp, framförallt närmast vattnet och på den norra sidan av ån. Där dominerar likåldrig 
medelgrov klibbal. Mindre partier av objektet består av sekundär lövskog på f.d. ängsmark.  
Förutom klibbal är björken relativt vanlig, framförallt av klen dimension men det finns även en del 
mogna exemplar. Övriga förekommande trädslag utgörs bl.a. av enstaka grov ek. Här finns endast en 
sparsam förekomst av döda träd. Dessutom finns en del klen ved där bävern har varit framme och 
gnagt, framförallt av klen asp. Buskskiktet är dåligt utvecklat men enstaka druvflädersbuskar 
noterades. 
 
Övriga kommentarer: Objektet utgörs av lövskog runt Dalaån, i låglänta delar nära vattnet bildas 
nyckelelement i form av sumphål och små kärr. Vattenstörning har en stark lokal påverkan i de delar 
närmast vattnet som regelbundet översvämmas. Bävern påverkar också objektet starkt i vissa delar.  
Objektet har varit utsatt för ingrepp i form av plockhuggning och gallring, framförallt på den södra 
strandbanken. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här är ett yngre bestånd av lövträd på strandbanken vid Dalaån som inte 
besitter några högre naturvärden. Större delarna har utsatts för ingrepp i form av plockhuggning och 
gallring. 
 
 
 

31. Björkallé till Äle 
 
Socken 
Broby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 71 

Areal 
2,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Vägen in till en gård söder om Broby kantas av björkar. 
 
Träd- och buskskikt: Denna allé domineras av grov björk med inslag av några mycket grova 
exemplar. I allén finns dessutom några enstaka medelgrova almar och lönnar. 
 
Flora och fauna: Epifytfloran är inte speciellt artrik. Man kan dock finna sprängticka Inonotus 
obliquus på en del av björkarna.  
 
Naturvärdesbedömning: Allé med grov björk. Trädridån ger variation i de vida öppna 
jordbruksmarkerna runt Broby. Ett visst naturvärde. 
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32. Fuktskog runt Pukaregårdsbäcken vid Hangelösa 
 
Socken 
Hangelösa/Skeby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 71, 083 61 

Areal 
13,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Pukaregårdsbäcken flyter fram genom ett till större delen öppet 
jordbrukslandskap i kommunens sydvästra del. Objektet utgörs av bäckstränderna bevuxna med 
lövträd och sträcker sig från Sven-Jonsgården i söder förbi Hangelösa och slutar norr om Hangelösa. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 10,6 3 
2  Klibbalskog av översilningstyp 2,7 3 

 
Delobjekt 1 – Pukaregårdsbäcken öster om Hangelösa  
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet sträcker sig från Sven-Jonsgården i söder och norrut till 
Pukaregården. Trädskiktet domineras av medelgrov klibbal men inslaget av medelgrov sälg är relativt 
stort. Dessutom finns en del ask av samma dimensioner. Trädskiktet är yngst i de södra delarna. 
Föryngring av al efter avverkning har gett bukettformigt växtsätt. 
 
Övriga kommentarer: Vattenstörningen längs bäcken har en stark generell påverkan på objektet. I de 
södra delarna betas vissa partier. Avverkning och plockhuggning har haft stor påverkan på objektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet består av ett klibbaldominerat trädskikt som ännu inte nått 
någon högre ålder och som påverkats starkt av avverkning och plockhuggning. Trädkontinuitet saknas 
och beståndet har kommit upp på tidigare öppen mark. De befintliga naturvärdena knutna till 
trädskiktet är fortfarande relativt måttliga. Dock främjar trädbevuxna bäckkanter vattenkvaliteten och 
är speciellt viktigt när omgivande mark är åkrar som ligger utan skyddande växttäcke stora delar av 
året. Delobjektet har ett visst naturvärde. 
Objektets utveckling till ett moget bestånd med grova träd, olikåldrighet och död ved motverkas av 
den intensiva plockhuggning. 
 
 
Delobjekt 2 – Pukaregårdsbäcken norr om Hangelösa  
 
Träd- och buskskikt: Dominerande trädslag är klen klibbal men det finns även medelgrov björk, sälg 
och enstaka tall. Beståndet är ungt och det är ont om döda träd. Enstaka död al är dock noterad. 
 
Övriga kommentarer: Vattenstörning påverkar området i partierna närmast bäcken. Delar av området 
ligger inom betesmark. Nyligen utförd röjning och plockhuggning har en måttlig negativ påverkan. 
 
Naturvärdesbedömning: Liksom ovanstående delobjekt saknas här trädkontinuitet, träden är av låg 
medelålder och har vuxit upp på tidigare öppen mark. Delvis har sentida påverkan varit stor och 
plockhuggning och avverkning har utförts. De befintliga naturvärdena knutna till trädskiktet är 
måttliga. 
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33. Triviallöv intill Gategården 
 
Socken 
Hangelösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 71 

Areal 
1,9 ha 

 
Träd- och buskskikt: Intill Gategården ligger ett område bevuxet framförallt av triviala lövträd. 
Träden är av måttlig ålder. Dominerande trädslag är medelgrov asp och björk, inslag av medelgrov 
klibbal och klen ek och tall. 
 
Objektsbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

34. Bäckvegetation längs med Ovabäckens norra del 
 
Socken 
Hangelösa/Ova 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 61, 083 71 

Areal 
8,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta långsmala objekt ligger väster om Lundsbrunn och följer Ovabäcken som 
meandrar fram omgiven av skog i södra delen och genom ett öppet landskap i norra delen. 
 
Träd- och buskskikt: Olika dimensioner av klibbal dominerar vegetationen längs bäcken; de grövsta 
är ända upp till 80 cm i diameter och mycket gamla. Här finns dessutom ett flertal andra trädslag 
representerade, främst i de mellersta till södra delarna där man bl.a. finner medelgrov ask, gran, tall, 
gråal, hägg, lönn, fågelbär och äpple samt grov och mycket grov sälg och ek. De grova ekarna är dock 
belägna i områdets nordligaste del där det också finns gott om hassel och vide. Buskskiktet är annars 
begränsat till enstaka buskar av bl.a. druvfläder, skogstry och vinbär.  
Objektets värdekärna är belägen kring den väg som skär genom objektet i dess mellersta del, samt 
några hundra meter norr och söder om denna väg. Värdekärnan består söder om vägen av ett parti med 
mycket gamla och grova klibbalar. Några av alarna står på grova socklar och här finns ett stort inslag 
av både liggande och stående alved i flera nedbrytningsgrader – även grov ved. Dessvärre har gran 
planterats ända fram till bäcken i kärnans sydligaste del och står nu tätt omkring de gamla alarna. I 
värdekärnans norra del finns också stora, orörda, mycket värdefulla videsnår där luftfuktighet är hög 
och dödvedsinslaget av bl.a. Salix stort.  
  
Flora och fauna: Kring bäcken växer strutbräken tämligen allmänt. I områdets värdekärna påträffades 
också flera intressanta svampar, bl.a. den sällsynta trollhanden Hypocreopsis lichenoides, som i riklig 
mängd växte i snåren inte långt norr om vägen. En annan, i regionen, sällsynt art som påträffades var 
tegelticka Daedaleopsis confragosa. Andra svampar som konstaterades i objektet var hjortticka 
Datronia mollis och kuddticka Phellinus punctatus. I objektets värdekärna påträffades även sotlav 
Cyphelium inquinans. 
  
Naturvärdesbedömning: Detta objekt besitter mycket höga naturvärden. Alsocklarna och de gamla, 
grova alarna indikerar att kontinuitet i detta trädslag är mycket möjlig i flera trädgenerationer, vilket är 
viktigt för organismer som är knutna till detta trädslag och har begränsade spridningsmöjligheter. Det 
är även av betydelse för den kontinuerliga beskuggning som träden orsakat, vilket påverkar 
kärlväxtflorans sammansättning. Inslaget av döda sälgar har stor betydelse för flera, idag ovanliga, 
arter av insekter – samt för svampar, och det snåriga, orörda partiet norr om vägen hyser en mycket 
värdefull svampflora. Ett flertal träd med bohål påträffades samt några rotvältor.  
Bäcken som meandrar fram genom landskapet är opåverkad ända till den når fram till åkern längst i 
norr (där har den abrupt grävts ned och fortsätter norr ut under jord). Den orsakar störningar i form av 
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bitvis omfattande jordflykt, sockelbildning och sumpiga översvämningsytor. Även en liten fors finnes. 
Det finns också partier som börjar ge ett orört intryck, d.v.s. som har börjat självgallra och även har 
inslag av grov död ved och mycket gamla träd. I norr finns bitvis även värdefull brynvegetation, 
bestående främst av viden, här finns också enstaka mycket grova ekar (upp till 140 cm i diameter). 
  
Den gran som planterats ända fram till bäckens kant i södra delen av värdekärnan bör tas ned och lövet 
tillåtas att expandera utåt sidorna. Det bör även röjas rent under och omkring de grova ekarna längst 
norrut, då dessa annars dör i förtid p.g.a. den underväxande vegetationen.  
Det är även önskvärt att objektet förbinds med det lövdominerade området som ligger strax söder om 
detta objekt. Detta innebär att gran aktivt måste röjas bort och hållas undan så att en korridor skapas. 
 

35. Ekdominerad åkerholme söder om Skälvum  
 
Socken 
Skälvum 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
2,1 ha 

 
Allmän beskrivning: Mitt ute på åkern, synlig från riksväg 44 i höjd med Skälvum, på vägens södra 
sida, ligger Kungsholmen. Det är denna åkerholme, vilken idag betas, som beskrivs här nedan.  
 
Träd- och buskskikt: Holmen domineras av ekar med diametrar omkring 40–50 cm. Andra 
förekommande trädslag är grov tall samt något klenare och yngre björk och gran. Ett par av tallarna är 
mycket gamla.  
Hagen är bitvis röjd och gallrad, troligtvis i naturvårdssyfte, för att hålla den öppen. Det är gott om 
hassel i buskskiktet och enstaka enbuskar finns också. Föryngringen domineras av ek och asp.  
 
Övriga noteringar: I områdets norra del finns fornminnen.  
 
Naturvärdesbedömning: Av träden är det endast några av tallarna är riktigt gamla individer. Ekarna 
börjar visserligen bli grova men har långt kvar innan de kan räknas som intressanta p.g.a. sin ålder och 
storlek. Objektet har endast ett visst naturvärde. 
Betestrycket är idag ganska lågt (alt. nyligen återupptaget), det är önskvärt att det är så pass högt att 
slyuppslag förhindras, bl.a. för att förhindra att undervegetation växer upp i ekarnas kronor. 
 
 
 

36. Hage på gamla fornåkrar, norr om Sunträlje    
 
Socken 
Skälvum 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
5,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Sunträlje ligger drygt två kilometer norr om Lundsbrunn, längs vägen mellan E 
20 och riksväg 44. Strax norr om den lilla byn – på östra sidan av vägen – ligger denna hage. I alla 
väderstreck är landskapet öppet runt om objektet utom mot nordost där det är skog. 
 
Träd- och buskskikt: Hagen är klibbaldominerad med inslag av grova ekar och askar. Enstaka alar är 
riktigt gamla och senvuxna, men här finns också ung björk, gran och rönn. I buskskiktet utmärker sig 
särskilt ung hassel och nyponbuskar. Hagen växlar i slutenhet. 
 
Övriga noteringar: Inom objektets gränser finns flera fornlämningar. 
  
Naturvärdesbedömning: Positiva karaktärer för bedömningen är störningarna i form av bete och 
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vattenpåverkan. Variationen i slutenhet och de gamla träden av ek och ask, bidrar ytterligare till att 
höja naturvärdena, som trots detta ej klassas högre än i naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden, då de 
gamla träden endast utgörs av en handfull träd.  
 

 
 
37. Lövsly vid Älebäcken 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
1,5 ha 

 
 
Träd- och buskskikt: Det unga trädskiktet består av triviallövsly med underväxande gran. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 

 
 
38. Alsumpskog i Sunträlje 
 
Socken 
Skälvum 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
0,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Sunträlje ligger drygt två kilometer norr om Lundsbrunn, längs vägen mellan E 
20 och riksväg 44. I norra delen av den lilla byn, alldeles innan landskapet öppnar sig, ligger detta lilla 
kärr. Söderut ligger hus och trädgårdar samt en gammal allé. 
 
Träd- och buskskikt: Objektet utgörs av ett litet kärr med klibbalar. Alarna har en diameter på mellan 
5–25 cm och är i yngre medelåldern. I kanterna står björk och ask samt någon enstaka hasselbuske. 
 
Naturvärdesbedömning: Klibbalsdominerad vegetation är relativt vanligt i kommunen. De är ofta 
rika på liv av olika slag. Detta kärr är visserligen mycket blött men av ringa storlek och ålder. Det blir 
därför endast måttligt höga naturvärden. 
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39. Gles och klen björkskog vid Hästhagen 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
1,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i gränszonen mellan skogsbygd och öppet landskap. 
Cirka 1,7 kilometer längre österut går väg E 20 och bara 200-300 meter västerut börjar Husaby 
socken. Trädskiktet domineras av klena björkar. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

40. Asp- och alskog på fastigheten Vättlösa 7:3    
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
1,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Området ligger mellan Sunträlje och samhället Götenes södra del och kan nås 
via småvägar från båda håll. Det ligger i norra kanten av en stort grandominerat skogsområde och är 
en del av en länk till ett annat skogsområde i nordöst. Västerut breder ett stort område med öppna fält 
ut sig.  
 
Träd- och buskskikt: Grova träd av asp och klibbal är de dominerande trädslagen i objektet, som 
bitvis är mycket blött. Men här finns också ett flertal mycket grova tallar och ett stort inslag av gran. 
Granarna är yngre än de andra trädslagen och är också rikligt representerad i föryngringen tillsammans 
med aspplantor. Övergången mot grandominerat i söder är ej skarp utan flytande. 
Inslaget av död ved är stort. Särskilt gott är det om asplågor i olika nedbrytningsgrad – även grova 
sådana. Det finns också ved av al och björk – både stående och liggande sådan. Genom området rinner 
en bäck. Här finns också sumphål, enstaka rotvältor och ett flertal träd med bohål. 
 
Flora och fauna: I beståndet finns gott om träd angripna av både aspticka Phellinus tremulae, och 
klibbticka Fomitopsis pinicola. På en av de grova asparnas bas påträffades slanklav Collema flaccidum 
vilket är en signalart. Vid nyckelbiotopsinventeringen påträffades rävticka Inonotus rheades, även den 
en signalart. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en ovanlig skogstyp som är skyddsvärd i hela landet och endast ett 
fåtal liknande finns innanför kommunens gränser. Här finns gott om grova träd och död ved – marken 
har varit trädbevuxen sedan en lång tid tillbaka. Luftfuktigheten är hög och jämn och det finns ett visst 
mått av s.k. nyckelelement. Objektet har klassats i naturvärdesklass 2, höga naturvärden. 
Inom en snar framtid kommer granen som nu tränger på underifrån att växa upp i det äldre lövet och 
att dominera som trädslag. Aspen och i viss mån klibbalen kommer att konkurreras ut. Detta är i och 
för sig en naturlig succession, men förloppet påskyndas och förstärks genom skogliga åtgärder som 
gynnar granen. Det kan därför vara motiverat att på artificiell väg hålla undan granen till förmån för 
asp och al med tanke på att skogstypen är så pass ovanlig och att det idag inte finns något liknande 
område i närheten som passa som efterträdare. 
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41. Björksly med underväxande gran på Bölaholm 2:1    
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
1,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Cirka 1,2 kilometer längre österut går väg E 20 och bara 700-800 meter 
västerut, över åkern börjar Husaby socken. Trädskiktet i objektet domineras ännu så länge av björksly, 
men snart kommer granen att ta överhanden. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 

 
 
 
42. Ädellöv kring Likällegård 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
2,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Likälle ligger väster om väg E20, en knapp kilometer söder om maskinmuseét. 
En allé leder fram till husen öster ifrån och runt om gården ligger öppna fält. 
 
Naturvärdesbedömning: Måttliga naturvärden. 
 
 
 

43. Blandat löv och barr längs väg E 20, söder om maskinmuséet 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
3,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget på båda sidor om väg E 20, i höjd med Likällegård. Det 
är mer eller mindre omgivet av skog. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,8 3 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,7 4 
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Delobjekt 1 – Blandad skog med ek och vide vid Likällegård 
 
Träd- och buskskikt: Detta område är ej enhetligt utan tämligen varierat. Den sydöstra delen 
är mogen skog med stort graninslag. Här finns även grova ekar och sumphål med viden. I den 
sydvästra delen är skogen mer luckig och av igenväxningskaraktär med bl.a. videsnår. I 
buskskiktet finns också hassel. Här finns även rasbranter. Norrut är skogen återigen äldre. 
Gränserna mot omgivande barrdominerande områden är flytande. 
  
Naturvärdesbedömning: De gamla ekarna, sumphålen, rasbranten och videinslaget motiverar 
måttliga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Ungskog med stor trädslagsblandning öster om väg E 20  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

44. Björk- och ekdominerad hage söder om Lidåker 
 
Socken 

Vättlösa 
Naturvärdesklass 

3 
Ekonomiskt kartblad 

083 72 
Areal 

0,9 ha 
 
 
Allmän beskrivning: 100 meter öster om E 20 och några hundra meter söder om maskinmuseét vid 
Lars-Olofsgården ligger denna hage som till större delen omges av öppen mark. 
 
Träd- och buskskikt: De trädslag som dominerar i hagen är ekar, vars diametrar är cirka 40 cm, samt 
något yngre och klenare björkar. Betestrycket i hagen är lågt, vilket resulterat i att bl.a. ung asp och 
gran finns som igenväxningsrepresentanter.  
 
Naturvärdesbedömning: De grövre ekarna och björkarna i kombination med betet är det enda som 
förhindrar att objektet klassificeras i den lägsta klassen. Objektet ges måttliga naturvärden. Objektet 
ligger ej högt i sin klass. 
 
 
 

45. Vegetation längs bäcken vid Lundängen 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72, 08373 

Areal 
6,3 ha 

 
 
Allmänbeskrivning: På östra sidan av väg E 20, mitt emellan Ledsjö och Vättlösa, finns denna 
bäckdal. Den omges övervägande av öppen mark men står med sin södra del i förbindelse med skogen 
vid Lundängen. 
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 5,1 2 
2  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 1,2 2 

 
 
Delobjekt 1 –Betade partier med klibbal längs bäcken.  
 
Träd- och buskskikt: Trädens ålder och grovlek längs bäcken varierar beroende på vilken 
del av området man besöker. Längst norr ut är klibbalarna grova och fina och här finns också 
inslag av ek- och björkhagar. Partiet söder om detta, mellan åkrarna, samt fliken som sträcker 
sig västerut längs vägen består av mycket ung al samt ung björk. Det finns dock inslag av 
grövre björk i detta parti och dessutom en björkhage med medelgrova björkar. Alldeles där 
vägen korsar bäcken finns några mycket grova alar, lite död ved och hägg. Här står också 
några grova, gamla hasselbuketter. Söder om vägen är alen återigen ung, men här finns några 
ekar som börjar bli rejält grova (80–130 cm i diameter). Liknande ekar står även i sydväst där 
det för övrigt också finns en björkhage med relativt gamla och grova björkar.  
 
Flora och fauna: De båda signararterna gullpudra och strutbräken växer nära bäcken i områdets södra 
del, dessutom växer gulpudrad spiklav Calicium adspersum på vissa av ekarna. Under en stor, grov 
gran i söder finns ett kraftigt gryt.  
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en av de fina, betade bäckdalgångarna som finns i kommunen. 
Kvaliteten inom delobjektet varierar med trädens ålder samt med den meandrande bäckens framfart, 
vilken orsakar en fors, sumphålor och översvämningsytor. De grova ekarna och inslaget av gammal al, 
samt förekomsten av de skuggkrävande signalarterna strutbräken och gullpudra, visar att här sedan en 
lång tid tillbaka funnits träd. Delobjektet klassas till 2, höga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Skogbevuxen bäckdal vid Lundängen 
 
Träd- och buskskikt: I denna del av objektet är bäckvegetationen obetad sedan en lång tid tillbaka. 
Skogen är mogen och sluter ganska tät. Klibbalen dominerar som trädslag – den står ibland på socklar 
– men här finns också inslag av grov asp samt grov ek och björk, vilka vittnar om att området tidigare 
varit mera öppet. Längre upp på sidorna av bäckdalgången är granen talrik. Dödvedsinslaget består 
främst av klibbal i olika nedbrytningsgrader, men här finns också stående och liggande döda aspar, 
även grova sådana. Flera av de levande asparna är svampangripna. I buskskiktet finns främst 
druvfläder och hassel. 
 
Flora och fauna: I sydligaste delen finns ett stort bestånd av druvfläder samt rikligt med signalarten 
strutbräken. På en ek upptäcktes gulpudrad spiklav Calicium adspersum, vilken också är en signalart 
 
Övriga noteringar: Namnet Lundängen, vilket är beteckningen på ett större område i vilket 
delobjektet ingår, tyder på att området även under sin tid som hagmark varit trädbevuxet. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturtypen är inte vanlig, varken regionalt eller nationellt. Flera tecken 
tyder på att dalgången sedan en lång tid tillbaka varit bevuxen med träd (såsom tidigare nämnda 
socklar, grova ekar, namnet och den rikliga förekomsten av strutbräken). Här finns också flera viktiga 
faktorer som grov aspved, hålträd, översvämningsytor och andra nyckelelement.  
Negativt för de befintliga naturvärdena är den intilliggande granplanteringen som troligtvis kommer 
göra det nödvändigt att i framtiden hålla efter granen.  
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En annan mer akut åtgärd är den röjning som bör utföras under den grova eken allra längs söderut i 
området. Detta för att förhindra att underväxande vegetation växer upp i ekens krona, vilket skulle 
orsaka att den dör i förtid.  
Betyget blir det näst högsta; klass 2, höga naturvärden.  
 
 
 

46. Lövskogar och förstklassig ekhage vid Mariedals slott 
 
 
Socken 
Ova 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 72, 08371 

Areal 
38,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Dessa lövskogar och ekhagar är belägna söder om Mariedals slott och väster om 
ån. I söder gränsar området mot barrdominerade skogar och norrut, bortanför slottet, mot åker. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalkärr 6,2 1 
2  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 23,5 2 
3  Ekhage 8,5 1 

 
 
Delobjekt 1 – Invuxna jätteekar i klibbaldominerat bestånd 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet är av variabel sammansättning. Här finns bl.a. ask, lönn och 
fågelbär, samt asp och björk. Det är dock klibbal som dominerar i trädslagsblandningen och det finns 
även gott om död ved av detta trädslag. I buskskiktet finns gott om hassel och enstaka andra buskar, 
t.ex. hagtorn.  
Träden är överlag medelgrova, med undantag för de jätteekar, med diametrar mellan 140–200 cm, som 
står insprängda innanför objektets gränser. Dessa är belägna främst längs västra kanten. Även i det 
grandominerade området öster om objektet finns flera mycket stora ekar insprängda. Ett fåtal grova 
alar finns också inom delobjektets gränser. I öster sluttar marken brant ned mot 
alsumpen/översilningsytan. Även innanför delobjektets gränser finns mindre partier av 
granplanteringar. 
 
Flora och fauna: På de grova, mycket fina ekarna påträffas gulpudrad spiklav Calicium adspersum, 
sotlav Cyphelium inquinans och gul dropplav Clistomum corrugatum. 
 
Naturvärdesbedömning: De mycket höga naturvärdena är knutna till inslaget av jätteekar som finns i 
området. Ekarna har grov sprickbark, håligheter med mulm och lämpliga bohål för bl.a. fladdermöss. 
Flera av ekarna mår idag dock dåligt, p.g.a. den täta vegetation de omgärdas av och som växer upp i 
dess kronor. En ek med en diameter på ca två meter är redan i så dålig kondition att det är tveksamt 
om den går att rädda. Det finns också ett värdefullt inslag av andra grova träd. 
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Ekhagar är en naturtyp som är representativ för regionen samt en bristvara i dagens jordbrukslandskap. 
Då ekarna här hyser mycket höga biologiska värden, samt det faktum att de står i anslutning till den 
mycket skyddsvärda ekhagen alldeles söder om slottet, bör detta område omgående restaureras så att 
hotet mot ekarna försvinner (d.v.s. friställning av dem). Man bör även friställa yngre ekar redan nu, för 
att säkerställa den framtida kontinuiteten. 
Också i alsumpspartierna finns relativt höga naturvärden då här finns inslag av grova träd och rikligt 
med död ved i olika nedbrytningsstadier. 
 
 
Delobjekt 2 – Lövskog med mycket stor trädslagsblandning 
 
Träd- och buskskikt: I västra delen av området finns bok, björk, sälg och klibbal i medelgrova till 
grova dimensioner. Längre österut försvinner bokinslaget och flera andra trädslag kommer in istället, 
varav ek, ask, fågelbär och lönn kan nämnas. Det är dock de triviala lövträden med al i spetsen som 
dominerar. Enstaka björkar, alar och ekar är 50–70 cm i diameter men de flesta träd är klenare.  
I branten i öst ökar ek- och lönninslaget och mängden död ved är ganska stort. Här finns lågor av både 
löv- och barrträd i olika nedbrytningsgrader. I alsumppartierna och branten är luftfuktigheten hög och 
späds på ytterligare av det rörliga markvattnet i området. 
Längs den nordvästra kanten står några invuxna ekar.  
 
Flora och fauna: I bottenskiktet finns flera mossor som indikerar god tillgång på näringsämnen: 
rosmossa Rhodobryum roseum, kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus och hasselmossa 
Eurhynchium angustirete m.fl. Troligtvis finns flera intressanta kärlväxter i området, men p.g.a. 
marken under inventeringen var täckt med snö och is var detta svårt att undersöka. Signalarten 
gullpudra noterades dock. 
 
Övriga noteringar: Det finns fornlämningar inom området. 
 
Naturvärdesbedömning: En ovanlig naturtyp. De största värdena är knutna till branten, 
sumppartierna och områdets variationsrikedom i fuktighet och trädslagsblandning, vilket ger upphov 
till flera mindre biotoper inom området. Det rörliga markvattnet, de grova träden av klibbal, ek och 
björk, dödvedinslaget samt den höga luftfuktigheten i sump- och brantpartierna skapar förutsättningar 
för en speciell kärlväxtflora, flera insekter och fåglar, samt en mängd kryptogamer.  
Ekarna längs nordvästra kanten utgör också ett värdefullt inslag. Dessa bör friställas från omgivande 
vegetation och, om möjligt, införlivas i den intilliggande ekhagen för att förhindra att igenväxning sker 
igen. Objektet ges höga naturvärden, men ligger dock ej högt i sin klass då inslaget av gamla och 
grova träd är ringa. De framtida värdena bedöms dock vara mycket höga om området får vara orört. 
 
 
Delobjekt 3 – förstklassig ekhage söder om slottet 
 
Träd- och buskskikt: I de två hagarna står sammanlagt ca 50 ekar. Flera av dessa är fantastiskt fina! 
De är grova, mycket, mycket gamla, har håligheter med mulm, grov sprickbark, bohål och 
”knäsocklar”. Diametrarna ligger för flera träd en bit över två meter. Det finns döda och av ålder 
döende, grova ekar, både stående och liggande, samt nedfallna grova grenar. Ekarnas silhuetter är 
flasklikt avsmalnande uppåt som är karaktäristiskt för riktigt gamla träd. I den västra delen närmast ån 
är ekarna yngre och inte så jättelika som i den östra delen. Träden här är mellan 80–150 cm i diameter. 
Ett fåtal träd av andra trädslag finns här, främst i den norra delen som är något igenväxande. Inom 
delobjektets gränser finns endast ett fåtal buskar. 
 
Flora och fauna: På de grova ekarna i östra delen växer flera signalkryptogamer. Här finns almlav 
Gyalecta ulmi, gulpudrad spiklav Calicium adspersum, sotlav Cyphelium inquinans gul dropplav och 
fällmossa Antitrichia curtipendula. Även svampfloran är intressant med flera signalarter: svavelticka 
Laetiporus sulphureus, korkmussling Daedalea quercin, samt ekkrös Exidia truncata. Då det finns 
gott om grova, döda och döende träd och riklig förekomst av mulm samt flera viktiga rötsvampar, 
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finns troligtvis en mycket intressant insektsfauna i området. Höga värden kan även vara knutna till den 
välbetade grässvålen.  
Under en av ekarna längst i nordöst finns ett stort gryt. 
 
Övriga noteringar: En mer omfattande inventering av floran och faunan bör göras.  
 
Naturvärdesbedömning: Ekhagar är idag en bristvara i det öppna landskapet och ofta förknippade 
med höga naturvärden. Detta objekt är ett mycket värdefullt exempel av sådana p.g.a. den höga ålder 
de mycket grova ekarna har. Ekarna besitter alla de viktiga karaktärer och egenskaper som man kan 
förvänta sig av åldriga träd: håligheter, grov sprickbark, mulm o.s.v. Här finns också ett inslag av 
grova döda och döende träd. Delobjektet värderas i klassen mycket höga naturvärden. Väster om 
vägen är ekarna yngre än öster om den. Detta är fördelaktigt då det medverkar till att förhindra att 
kontinuiteten bryts då de äldre träden dör. Vidare är det viktigt att tänka på att redan nu friställa ännu 
yngre ekar i närheten för att säkerställa kontinuiteten i det långa loppet. I den kil som pekar söderut, 
ungefär i mitten av delobjektet, står en mycket grov ek med underväxande vegetation av rönn. 
Underväxande sly bör röjas bort för att förhindra att den växer upp i kronan, vilket annars orsakar att 
eken dör i förtid. Även i de intilliggande barrdominerande partierna finns ekar som bör friställas.  
I den västra hagen är betestrycket något lågt vilket är orsaken till att ung björk har trängt upp i norra 
delen av hagen.  
 
 
 

47. Ek- och alhage, samt ekar på golfbana, mellan Mariedal och Sunträlje 
 
 
Socken 
Skälvum 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
12,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Ungefär en kilometer nordöst om Mariedals slott, i riktning mot Sunträlje, 
ligger detta fina objekt mitt ute på slätten. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 3,6 2 
2  Klibbalkärr 3,1 2 
3  Ekhage 5,8 2 

 
Delobjekt 1 – Grova ekar på golfbana 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet utgörs av solitära ekar som står ute på en golfbana. 
Ekarnas diameter är mellan 60 och 100 cm.  
 
Naturvärdesbedömning: Gamla ekhagar är en naturtyp som är representativ för regionen, men idag 
en bristvara i det öppna landskapet. Ekarna i detta delobjekt har ännu inte antagit jättedimensioner, 
men närheten till de förstklassiga ekarna alldeles söder om Mariedals slott gör de här, något yngre, 
ekarna till viktiga efterträdare åt slottsekarna. Därigenom förhindras att en månghundraårig kontinuitet 
i trädslaget bryts, då avståndet mellan de båda områdena är inom ett rimligt spridningsavstånd (och 
utan mellanliggande hinder), för arter som är knutna till gamla ekar. Delobjektet tillges höga 
naturvärden. 
 
 

 58



 

Delobjekt 2 – Albestånd i beteshage 
 
Träd- och buskskikt: Det dominerande trädslaget i denna hage är grov klibbal, men här finns inslag 
av flera andra trädslag såsom medelgrova granar och sälgar samt mycket grova ekar. I södra delen är 
trädskiktet av lundkaraktär och övergår sedan norrut till kärr. Här finns alar som är mycket grova, som 
står på välutvecklade socklar och enstaka av mycket hög ålder. Bland den döda veden finns också 
främst klibbal – både stående och liggande. Enstaka av högstubbarna är riktigt grova.  
Buskskiktet är bitvis mycket välutvecklat med enbuskar och hassel, samt enstaka andra buskar av bl.a. 
nypon. 
 
Övriga noteringar: Markfuktigheten och slutenheten varierar så att flera olika småbiotoper bildas. 
Även ängsfloran hyser stora värden. 
 
Naturvärdesbedömning: En ovanlig naturtyp som p.g.a. den varierande markfuktigheten och 
slutenheten hyser flera olika småbiotoper i en fin mosaik. Gamla trädindivider av klibbal och socklar 
av samma trädslag samt gamla grova ekar talar för att det funnits träd i hagen sedan en lång tid 
tillbaka. 
I hagens södra del finns en grov ek som är i behov av röjas från underväxande vegetation. Om inte 
detta sker kommer vegetationen växa upp i ekens krona och orsaka en förtidig död.  
Objektets originalitet samt dess variationsrikedom, motiverar dess placering i den näst högsta klassen 
– höga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 3 – Delvis restaurerad ekhage 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av ekar som börjar bli ganska grova. I de södra samt 
nordöstra delarna är hagen röjd och gallrad – troligtvis i restaureringssyfte för att friställa ekarna. 
Främst har gran gallrats bort. Detta bör även ske i de övriga delarna av hagen då den bitvis är mycket 
igenvuxen. Även en bit av hagen söder om vägen, där det står grova ekar, ingår i detta delobjekt.  
Här finns gott om hassel- och enbuskar samt enstaka nypon- och slånbuskar. 
 
 
Flora och fauna: På minst en av ekarna finns gulpudrad spiklav Calicium adspersum, vilken är en s.k. 
signalart. 
 
Övriga noteringar: Även ängsfloran i hagen är värdefull. I sydvästra delarna finns en fornlämning 
och i hagens centrala delar står bikupor. 
 
Naturvärdesbedömning: Gamla ekhagar är idag en bristvara i det öppna landskapet. Ekarna i detta 
delobjekt har ännu inte antagit jättedimensioner, men närheten till de förstklassiga ekarna alldeles 
söder om Mariedals slott gör dessa yngre ekar till viktiga efterträdare åt slottsekarna. Därigenom 
förhindras att en månghundraårig kontinuitet i trädslaget bryts, då avståndet mellan de båda områdena 
är inom ett rimligt spridningsavstånd (och utan mellanliggande hinder), för arter som är knutna till 
gamla ekar.  
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48. Hage norr om Frumaden med inslag av ädellövträd    
  
 
Socken 
Skälvum/Ova 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
5,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Väster om Lundsbrunns samhälle och norr om vägen mot Mariedal ligger dessa 
remsor av lövskogsbevuxen betesmark. Runt om gränsar marken mot åker eller mot den intilliggande 
nyanlagda golfbanan. 
 
Träd- och buskskikt: Det här är en hage som befinner sig i en relativt sen fas av igenväxning. 
Vegetationen består främst av ganska klen björk, asp och ask, men det finns ett fåtal grova ekar och 
två mycket gamla, grova lindar samt någon enstaka grov björk. I buskskiktet finns bl.a. nypon och 
hagtorn. 
 
Naturvärdesbedömning: Ek-lindhagarna är ett stadigt minskande inslag i dagens landskapsbild och 
även detta objekt är i en ganska sen fas av igenväxning. Därför bör det röjas omkring ädellövträden 
och hagen bör hållas öppen med bete.  
Inslaget av grova träd är dock ringa och även om objektet gränsar till högre naturvärden, blir dessa 
endast måttliga. 
 
 
 

49. Klibbal längs bäck nordväst om Lundsbrunn    
 
 
Socken 
Skälvum 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
2,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekts östligaste del är beläget alldeles norr om Lundsbrunns samhälle 
och på västra sidan av vägen norrut mot Skälvum. Till största delen löper bäcken genom ett öppet 
jordbrukslandskap.  
 
Träd- och buskskikt: I den västra delen av bäckområdet dominerar mogna träd av klibbal och 
svartpoppel trädskiktet. Enstaka alar är mycket grova och ett visst inslag av död ved finnes. Här finns 
även ek, sälg och hägg samt lite alm. En bit västerut ökar alminslaget och några av dessa träd går upp 
till 60 cm i diameter. Bäckfåran är djup och ravinliknande och några av alarna står på socklar. 
Trädskiktet är moget, välslutet och börjar ge ett orört intryck. Stubbar efter gamla, grova alar vittnar 
om en viss kontinuitet i detta trädslag. Ännu längre västerut betas ena sidan av bäcken och här växer 
alen bitvis i rosettform. Längst i väst betas hela bäckdalgången. 
 
Flora och fauna: I de mellersta delarna växer strutbräken. 
 
Övriga noteringar: Längst i öst finns en gammal, övergiven pälsfarm som lämnats kvar åt naturen att 
ta hand om. 
 
 
 
Naturvärdesbedömning: Aldominerade bäckdalgångar är en representativ vegetation i södra delen av 
kommunen. Detta är ett fint exemplar tack vare sin ålder samt variationen i slutenhet och i 
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trädslagssammansättning. Här finns också en del mycket grova träd av sälg, ek, svartpoppel och 
klibbal, samt ett visst mått av värdefulla nyckelelement, främst i form av sumphål och brynvegetation. 
I objektet finns två grova ekar som bör friställas då de annars kommer att dö i förtid av den 
underväxande vegetationen. Om möjligt bör de sedan betas under för att förhindra att buskar och sly 
växer upp i ekkronorna på nytt.  
Området besitter höga naturvärden. 
 
 
 

50. Medelålders björkparti norr om Ekedal 
 
 
Socken 
Skälvum 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
1,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget på båda sidor om vägen mellan Skälvum och 
Lundsbrunn, strax norr om samhället Lundsbrunn. Runt om breder vidsträckta åkrar ut sig. Trädskiktet 
i objektet domineras av björk. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

51. Allé och trädgårdar omkring Stora Skatte- och Frälsegården i Sunträlje 
 
 
Socken 
Skälvum 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
3,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Genom södra delen av Sunträlje, längs vägen norrut från Lundsbrunn mot 
Skälvum, löper denna fina gamla allé och dess omgivande trädgårdar.  
 
Träd- och buskskikt: I allén finns några mycket gamla askar och i de omgivande trädgårdarna finns 
gott om gamla och medelålders träd av olika ädellövträd. Buskarna som finns är trädgårdsbuskar. 
 
Övriga noteringar: Objektet är endast översiktligt inventerat då det till största delen består av 
trädgårdar. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövdominerade bestånd utgör en mycket liten areal av den totala 
skogsytan i landet och endast en försvinnande liten areal är skyddad, trots att dessa träd har en mycket 
rik flora och fauna knutna till sig. Det är därför svårt att låta den ringa storleken inverka alltför mycket 
i bedömningen av sådana här allé- och gårdsobjekt. 
Objektets inslag av mycket gamla och grova ädellövträd ger därför, trots att miljön är skött och ej 
naturligt uppkommen, det näst högsta betyget, 2. Ett extra plus för de mycket gamla, grova askarna i 
allén. 
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52. Björksträng i nybyggt villaområde 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
6,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna kvarvarande, lilla björkridå är inklämd mellan ett nybyggt villaområde i 
nordligaste delen av Lundsbrunn och hus längs vägen mellan Skälvum och Lundsbrunn. Inte mycket 
att hurra för. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

53. Bokdominerad ädellövspark i Lundsbrunn 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
0,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Området inkluderar en lundliknande park samt grova ädellövträd i direkt 
anslutning till kuranläggningshusen. Objektet så gott som omgärdas av bebyggelse, endast västerut 
angränsar området till öppet landskap. 
 
Träd- och buskskikt: Parken är bokdominerad med inslag av ek i södra delen och lind i norra. Träden 
är fullvuxna och bildar en lundliknande miljö. Bokarna är upp till 150 cm i diameter och ett femtontal 
är över 80 cm. Totalt sett är trädslagsblandningen mycket stor i objektet med bl.a. lönn, ask, hägg, 
rönn, sälg, svartpoppel m.fl. Det nordvästligaste hörnet är det enda som undantagits från den 
traditionella parkskötseln, vilket resulterat i att där är lite mera vildvuxet med ett välutvecklat 
buskskikt av druvfläder och fläder samt en stor trädslagsblandning. Närmast vägen, i området runt 
omkring husen, finns främst lind och kastanjeträd. 
 
Övriga noteringar: I parken har det grävts dikesliknande kanaler, troligtvis för att ha något att bygga 
prydnadsbroarna över. Objektet är huvudsakligen till för rekreation för kurortens gäster. Inom 
objektets gränser finns ett flertal större och mindre hus. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövträdsdominerade bestånd utgör en mycket liten areal av den totala 
skogsytan i landet och endast en försvinnande liten areal är skyddad, trots att dessa träd har en mycket 
rik flora och fauna knutna till sig. Objektets inslag av mycket gamla och grova ädellövträd ger därför 
(trots den traditionella parkskötseln där all död ved tas bort) det näst högsta betyget, 2. Ett extra plus 
för det vildväxande hörnet i nordväst samt för den stora trädslagsblandningen.  
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54. Blandat löv vid Lundsbrunns elljusspår 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
4,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta område är beläget öster om kuranläggningen. Genom objektet är ett 
elljusspår anlagt. Västerut ligger kuranläggningen medan landskapet österut är mer öppet. Den 
sydöstra delen är kuperad efter, troligtvis, en grustäkt. 
  
Träd- och buskskikt:. I södra delen växer ung björk med underväxande gran och inslag av grövre 
ekar, omkring 70 cm i diameter. Här finns också mellangrova askar och aspar, ofta med bohål. Mot 
norr blir marken successivt fuktigare för att i det nordöstra hörnet slutligen bli mycket blött. I dessa 
delar dominerar björk och vide. Dödvedinslaget är lågt och buskskiktet inte särskilt välutvecklat, 
bestående av vide och snöbärsbuskar. 
Delar av de centrala partierna är öppna.  
 
Flora och fauna: Sälgticka Phellinus conchatus och kuddticka Phellinus punctatus påträffades på 
sälgar i de mellersta delarna.  
 
Övriga noteringar: Högt rekreationsvärde tack vare närheten till kurorten. 
 
Naturvärdesbedömning: En trivial typ av igenväxningsmark, dock fortfarande med spår – i form av 
grövre träd – efter en mer öppen fas. Ett plus i bedömningen för förekomsten av grova aspar, hålträd 
och sumphålor. Måttliga naturvärden. 
 
 
 

55. Askskog mittemot sågen i Dalasjö, Lundsbrunn    
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
1,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta lilla område ligger inklämt mellan villorna i östra delen av Lundsbrunn. 
Tvärs över vägen ligger sågen. 
 
Träd- och buskskikt: Objektet domineras av ung till medelålders ask närmast vägen och längre in av 
björk, också relativt ung. En grövre ek finnes och lite alm. Föryngringen av alm och ask är god. I 
buskskiktet finns rikligt med skogstry, kaprifol och snöbärsbuskar. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövskog – dock ganska ung – inga nyckelelement, ingen död ved eller 
andra särskilda naturvärdeskvaliteter. Måttliga naturvärden. 
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56. Yngre blandlövskog i östra Lundsbrunn 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
1,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I Lundsbrunns östra utkant finns detta asp och björkdominerade skogsparti med 
inslag av ek. Föryngring av ek och rönn är god. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

57. Björk och al i sydöstra utkanten av Lundsbrunn 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
5,3 ha 

 
Allmänbeskrivning: Objektet angränsar till Lundsbrunns samhälle, närmare bestämt vid sjukhemmet 
i dess sydöstra del. Omgivningarna i de andra väderstrecken varierar och består ömsom av skog och 
ömsom av öppna partier.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,8 3 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,3 4 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,2 4 

 
 
Delobjekt 1 – Björk och al på blöt mark 
 
Träd- och buskskikt: I den norra delen är graninslaget stort, medan områdets södra del är 
blötare med sumppartier och har omväxlande björk, klibbal eller vide som dominerande 
trädslag. Det är gott om klen, död björkved i olika nedbrytningsstadier. Åldern varierar som 
naturligt är i sådana här blöta miljöer där flera träd dör innan de blivit varken grova eller 
gamla. Enstaka alar är mycket gamla.  
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en vanlig skogstyp. Vissa partier börjar bli riktigt fina i den 
bemärkelsen att träden börjar bli gamla, svampangripna och död ved börjar skapas. Det är redan gott 
om död björkved. Objektet är dock påverkat av plockhuggning och dikning och bedöms ha måttliga 
naturvärden.  
 
 
 
 

 64



 

Delobjekt 2 – Relativt ung björk vid tidigare grustäkt 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 

 
 
Delobjekt 3 – Relativt ung björk med underväxande gran 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

58. Triviallövskog och olika sorters hagar söder om Stora Lund  
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
12,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Öster om Lundsbrunn – på den stora fastigheten Stora Lunds ägor – ligger detta 
objekt. Det består av tre olika slags hagar och, längst söderut, ett skogsområde. De tre hagarna ligger i 
direkt anslutning till gårdens byggnader och omges i de andra väderstrecken av mer eller mindre 
öppen mark. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 5,6 3 
2  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 3,6 2 
3  Triviallövhage 0,8 3 
4  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,9 3 

 
 
Delobjekt 1 – Asp och björk med död ved i Kaspiska havet 
 
Träd- och buskskikt: Den sydöstra delen domineras av asp och här finns gott om aspved i 
flera olika nedbrytningsstadier – dock ej grov sådan. Topografin antyder att någon slags täkt 
(jord eller torv) har skett här. Marken är sumpig. En bit norr ut, där marken ibland är av 
myrkaraktär, tar klen björk överhanden i trädskiktet. Inslag av grövre ek, asp, sälg, fågelbär 
och björk finns, främst i kanterna. Asp-, ask- och granföryngringen är god och i buskskiktet 
finns enstaka buskar av olvon, benved och vide. 
 
Övriga noteringar: Fornminnen finns i norra delarna. 
 
Naturvärdesbedömning: En vanlig trivial lövsskog, dock med inslag av död ved, blöta partier och 
grövre träd, vilket motiverar att delobjektet ges måttliga naturvärden. 
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Delobjekt 2 – Blandade trädslag i hage vid Stora Lund 
 
Träd- och buskskikt: I denna parkliknande hage finns åtminstone 13 olika trädslag representerade, så 
gott som samtliga i medelgrova till mycket grova dimensioner. Här finns de vanliga askarna, ekarna 
och granarna samt lite mer ovanliga trädslag som hästkastanj, tysklönn och idegran. I de centrala 
delarna av området står en jättebok med en diameter på nära två meter! Inslag av död ved finns – dock 
sparsamt. Norra delen är björkdominerad. 
Buskskiktet är rikt på snöbär men annars begränsat till enstaka buskar av hassel, hagtorn och krusbär. 
Föryngringen av ask är mycket god på dessa marker.  
 
Övriga noteringar: Ev. har betet nyligen upphört. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövdominerade bestånd utgör en mycket liten areal av den totala 
skogsytan i landet och endast en försvinnande liten del är skyddad, trots att dessa träd har en mycket 
rik flora och fauna knutna till sig. Objektets inslag av mycket gamla och grova ädellövträd ger därför, 
trots att miljön är konstlad och ej naturligt uppkommen, ett högt naturvärde. Ett extra plus för 
jätteboken, vilken utgör ett mycket ovanlig inslag i regionen, samt för den stora trädslagsblandningen.  
 
 
Delobjekt 3 – Enstaka björkar i hage 
 
Träd- och buskskikt: Den södra änden betas fortfarande och där står glest med relativt gamla och 
grova björkar. I den norra änden har betet upphört, träden står tätare och askföryngringen är god. 
 
Naturvärdesbedömning: Björkhagar är en naturtyp som är representativ för dessa trakter. Den södra 
änden av detta delobjekt är ett fint exemplar av en sådan björkhage, med inslag av åtminstone ett 
mycket gammalt träd. Dock är området litet och utan andra nyckelelement än det gamla trädet. 
Objektet får därför måttliga naturvärden även om det är på gränsen till snålt tilltaget, då det (troligtvis) 
varit bete i kombination med björkar i hagen under en lång tid och sådant gynnar en speciellflora av 
marksvampar 
 
 
Delobjekt 4 – Igenväxande björkhage med inslag av alm, ask och sälg 
 
Träd- och buskskikt: Norra delen domineras av medelålders björkar – tidigare har här varit en betad 
björkhage. Idag finns inslag av ung alm och fågelbär samt rikligt med björkved i olika 
nedbrytningsstadier.  
Söderut blir det först blötare – här växer sälg – och uppemot mangårdsbyggnaden dominerar alm och 
ask i medelgrova dimensioner. Här finns också enstaka äldre almar. Det sydvästra hörnet är ask- och 
sälgdominerat och består av en gammal, stor, utgrävd hålighet, som idag tjänar som soptipp och 
kompost. 
 
Naturvärdesbedömning: En igenväxningsfas, dock en intressant sådan, som om den får fortsätta 
ostört kommer att resultera i att även den norra delen övergår till att vara ädellövsdominerad. Här finns 
redan värdefulla kvalitèer i det stora dödvedsinslaget av björk, sälg och alm samt i förekomsten av 
äldre levande alm. Objektet kan dock inte tillerkännas högre naturvärden än måttliga.  
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59. Trädgård och kyrkogård vid Kyrkebo 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
1,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Ute på slätten, väster om E 20, runt Ledsjö kyrka ligger detta objekt.  
 
Träd- och buskskikt: I trädgården omkring boningshuset finns medelgrova till mycket grova träd av 
flera olika sorter: ask, ek, bok, lind, lönn och fågelbär för att nämna några. Enstaka träd av ask och ek 
är mycket gamla. På kyrkogården väster ut domineras trädskiktet av lind, men här finns även bok, 
björk och lönn. Träden här är yngre än de inne i trädgården och vissa av askar är beskurna. I 
buskskiktet finns diverse trädgårdsbuskar, bl.a. snöbär, krusbär och fläder. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövträdsdominerade bestånd utgör en mycket liten areal av den totala 
skogsytan i landet och endast en försvinnande liten areal är skyddad, trots att dessa träd har en mycket 
rik flora och fauna knutna till sig. Objektets inslag av mycket gamla och grova ädellövträd ger därför, 
trots den traditionella trädgårdsskötseln där all död ved tas bort, den näst högsta naturvärdesklassen, 2, 
höga naturvärden. Objektet är dock ej högt i sin klass. 
 
  
 

60. Igenväxande parti med björk och gran öster om E 20  
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
1,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget längs en avtagsväg österut från E 20, nästan två 
kilometer norr om Ledsjö kyrka. Det utgör södra kanten av ett större skogsområde. Söderut breder den 
öppna slätten ut sig ända fram till Lundsbrunn och Ledsjö.  
 
Träd- och buskskikt: Området utgörs av en gammal björkhage, där betet upphört nyligen i södra 
delen och för cirka 30 år sedan i den norra, vilken efteråt har planterats med gran.  
Den vegetation som följer bäcken norr ut i västra delen av objektet består av fina, gamla alar. Vissa av 
dem har en diameter på uppemot 50 cm. Skogsägaren har dock gått hårt åt bäcken genom att plantera 
gran ända fram till dess kant. Dessutom finns körskador i den. 
Buskskiktet utgörs av hassel och enbuskar. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet är inte något värdefullt exemplar av en naturtyp som är vanlig i 
hela landet. Vissa av björkarna är dock grova och gamla. Bäckvegetationen i den norra delen hyser, 
trots att den är så illa åtgången, en del naturvärden då där finns mycket grova och mycket gamla 
individ av klibbal.  
Granen närmast bäcken bör genast tas ned och sedan hållas efter, för att gynna förekomsten av lövträd. 
Objektet placeras i naturvärdesklass 3. 
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61. Vegetation omkring damm och bäck öster om Aspelund 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
3,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Öster om E 20, cirka två kilometer norr om Ledsjö kyrka sträcker sig denna bit 
av Hönsån. Objektet är i södra delen omgivet av jordbruksmark medan den norra delen utgör den 
sydöstra utposten av ett större skogsområde. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Triviallövhage 1,6 2 
2  Klibbalskog av översilningstyp 1,9 3 

 
 
Delobjekt 1 – Bäckvegetation med grov död sälg, al, ek och asp 
 
Träd- och buskskikt: Inom objektets gränser finns ett flertal trädslag representerade och nästan 
samtliga har mycket grova eller åtminstone grova träd som dominerande dimension. Här finns ek och 
sälg samt asp och tall, de två förstnämnda i relativt stor mängd. Vissa av ekarna är uppemot 180 cm i 
diameter. Dessutom finns relativt gott om död ved, med tanke på områdets ringa storlek, även grov 
sådan. T.ex. finns omkring den fina forsen i södra änden, flera mycket grova, döda sälgar samt dito ek 
och al! I flera träd inom objektets gränser finns bohål och på sina håll är svampangreppen påtagliga. 
Buskskiktet domineras av hassel men även druvfläder och vide finnes.  
 
Flora och fauna: Kring forsen på en hassel växer kuddticka Phellinus punctatus. Här finns också 
sälgticka Phellinus conchatus samt signalarterna trubbfjädermossa Homalia trichomanoides och 
traslav Leptogium lichenoides. De två sistnämnda växer på stenblock invid forsen. I den västvända 
slänten växer blåsippa och, på en ek, gulpudrad spiklav Calicium adspersum, båda två är klassade som 
signalarter. 
 
Övriga noteringar: Av någon anledning har vattennivån i dammen höjts och sedan sänkts igen – 
kanske vid ett flertal tillfällen under det senaste decenniet. Detta har resulterat i att flera träd, däribland 
flera mycket grova ekar, har kommit att stå ute i vattnet och därigenom dränkts. Tyvärr har flertalet av 
dessa träd avverkats och tagits om hand. Kvar står endast två mycket grova, döda ekar som troligtvis 
stått för långt ut i vattnet för att kunna fällas. Vattenståndet var vid besöket 1,5–2 m under högsta nivå.  
 
Naturvärdesbedömning: Denna naturtyp är mycket speciell med tanke på både störningsregi och 
trädslagssammansättning. Den södra delen, kring forsen ger, med sitt stora inslag av grova träd och 
död ved, ett intryck av ursprunglighet, d.v.s. har fått vara opåverkat av mänskliga aktiviteter under 
mycket lång tid. Den norra delen som är mycket påverkad av fluktuationerna i vattennivån, hyser 
också ett stort dödvedsinslag (bl.a. med de två stora ekarna ute i vattnet!), samt flera mycket grova 
träd. Bl.a. finns här en jätteek som, för övrigt, är i stort behov av bortröjning av underväxande 
vegetation.  
Förekomsten av nyckelelement är rik (mulmträd, översvämningsytor, fors m.fl.) och ett antal 
signalarter påträffades också, vilket naturligtvis påverkar bedömningen i positiv riktning. Det som 
talar emot att objektet skall klassas i den högsta klassen är främst dess ringa storlek och det faktum att 
de flesta grova, döda träden tagits bort. Något som dock bortses ifrån denna gång p.g.a. objektets 
originalitet.  
Cirka 100m norrut från dammens norra ände finns ett annat skyddsvärt område (i denna rapport kallad 
nr.11:b eller 11:2) av liknande karaktär. Det är mycket lämpligt och ytterst önskvärt att skapa/förbättra 
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en förbindelselänk mellan dessa två områden genom att hålla undan granen till förmån för lövträd.  
 
 
Delobjekt 2 – Klibbalskog i hage vid Hönsån. 
 
Träd- och buskskikt: Marken som sluttar ned mot bäcken i öster täcks av klibbal i medelgrova 
dimensioner, även om det finns också finns inslag av äldre trädindivid. Tidigare har här varit mer 
öppet. Buskskiktet utgörs av hasselbuskar. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en i regionen vanlig skogstyp och ett exemplar av denna utan några 
särskilt värdefulla kvaliteter. Lövträd i kombination med vatten och bete motiverar betyget som sätts 
till 3, måttliga naturvärden. 
 
 
 

62. Ädellöv kring Kollbogården 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 72 

Areal 
3,8 ha 

  
Allmän beskrivning: Ute på slätten, öster om E 20 och strax norr om Ledsjö kyrka ligger 
Kollbogården vilken utgör detta objekt. 
 
Träd- och buskskikt: I trädgården omkring boningshuset finns medelgrova till grova träd av ädellöv, 
främst ask och ek. Närmast vägen är träden yngre och området betas av hästar. I buskskiktet finns 
diverse trädgårdsbuskar. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövträdsdominerade bestånd utgör en mycket liten areal av den totala 
skogsytan i landet och endast en försvinnande liten areal är skyddad, trots att dessa träd har en mycket 
rik flora och fauna knutna till sig. Objektets inslag av mycket gamla och grova ädellövträd ger därför, 
trots den traditionella trädgårdsskötseln där all död ved tas bort, ett högt naturvärde. Objektet är dock 
ej högt i sin klass.  
 
 
 

63. Hagmark vid St Gullhammar 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
1,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är en hagmark söder om St Gullhammar. Hagmarken bredde 
tidigare ut sig över en större areal här men huvuddelen har idag vuxit igen eller planterats med gran. 
Det här beskrivna objektet är en rest som fortfarande betas och där trädskiktet domineras av lövträd. 
Betestrycket är dock lågt och även här pågår igenväxningen, framförallt i de östra delarna som gränsar 
mot barrskog. Objektet omges i övrigt av öppen jordbruksmark. 
 
 
Träd- och buskskikt: De äldsta individerna i denna lövträdshage är fågelbärsträden, en äldre sälg och 
en solitärtall och dessa är rester från en tid med högre betestryck. I övrigt är trädbeståndet av ringa 
ålder. Inom objektet förekommer förutom fågelbär, sälg och tall även ek, björk och klen gran. 
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Trädskiktet är glest i de mer välhävdade delarna men i övrigt tätare. Bland buskarna hittar man 
druvfläder, nypon, krusbär, berberis och enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Hagmark betas med måttligt betestryck, fastän något ojämnt över objektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet är av ringa storlek och ålder. Enstaka träd av något högre ålder. I 
de öppnare, perifera delarna av objektet finns en diversitet av bärande träd och buskar i form av 
fågelbär, druvfläder, nypon, krusbär och berberis. Bärande träd och buskar i anslutning till öppen mark 
och glesare skog är viktiga inslag för insektspollinatörer och fåglar. Med rådande låga betestryck 
kommer igenväxning av området att fortgå. Objektet har tämligen lågt naturvärde. 
 
 
 

64. Lövträd i gårdsmiljö, St Gullhammar 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
2,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet består av övträd runt gården vid Stora Gullhammar. Närmast 
boningshuset finns en del grova ädellövträd. Bakom huset betas marken och huvuddelen av trädskiktet 
utgörs här av klibbal på fuktigare mark. Objektet omges av öppen jordbruksmark. 
 
Träd- och buskskikt: I trädgårdsmiljön närmast boningshuset dominerar ädla lövträd, framförallt ask. 
Vid grinden intill huset står exempelvis en mycket grov ask på ca 150 cm i diameter. Närheten till 
vägen medför en damm- och stoftrik miljö vilket gynnar speciella epifytsamhällen. Bakom 
boningshuset betas marken och i västra ändan av betesmarken rinner en mindre bäck. Bäcken kantas 
av yngre klibbal föryngrad efter plockhuggning. Öster om bäcken, inom betesmarken, finns ett bestånd 
av klibbal på översilningsmark. Alen är relativt högvuxen och en del av träden är grövre. Inom 
objektet förekommer förutom al och ask även alm, björk, rönn, gran och enstaka ek, fågelbär, sälg och 
vildapel. Trädskiktet är glest förutom vid beståndet med klibbal där det är halvslutet. Döda träd saknas 
i princip, endast en död stående al noterad. Det glesa buskskiktet består enbart av nyponbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Bland nyckelelementen hittar man en bäck, odlingsrösen och träd med bohål. 
Större delen av området bakom huset betas. Fuktigare delar av objektet intill bäcken påverkas av 
vattenstörning. Man har plockhugget al vid bäcken. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet har vissa naturvärden som främst ligger i de grova ädellövträden 
runt boningshuset. Dessa träd står glest och har möjlighet att fortsätta utvecklas till vidkroniga, grova 
solitärträd. I dagsläget har dock endast ett av träden nått riktigt grova dimensioner. Det aldominerade 
området är relativt ungt och har dessutom påverkats av plockhuggning invid bäcken. 
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65. Triviallövhagar vid Gullhammar 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
7,4 ha 

 
Allmän beskrivning: I anslutning till Gullhammar ligger här omskrivna triviallövhagar. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Triviallövhage 3,9 3 
2  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 0,8 3 
3  Triviallövhage 2,6 2 

 
 
Delobjekt 1 – Trädbärande betesmark sydost om St. Gullhammar 
 
Träd- och buskskikt: Sydost om St. Gullhammar ligger denna betesmark. De högre liggande och 
steniga perifera delarna av betesmarken är trädbärande, framförallt av björk och klenare asp, och 
karakteriseras därmed som triviallövhage. En del grov och enstaka mycket grov björk förekommer. 
Dessutom finns ett inslag av ask, ek, lönn, fågelbär, oxel, rönn, sälg, gran och vildapel. De centrala 
delarna av betesmarken är ej medritade i delobjektet. Marken här är öppen och endast bevuxen av ett 
par solitärekar. I ett parti mot vägen har betet upphört helt med ett kraftigt uppslag av sälg, asp, ek och 
björk samt ett nästan heltäckande buskskikt av snöbär som påföljd. Trädskiktet är här halvslutet. Ask-, 
björk- och aspföryngringen är ställvis ganska stor. Det är ont om döda träd. Snöbär förekommer rikligt 
i ickehävdade delar.  
 
Övriga kommentarer: Stenmurar, stenbunden betesmark, träd med bohål och spärrgrenigt växtsätt är 
de nyckelelment man kan upptäcka i delobjektet. Dessutom betas en stor del, men i mindre partier har 
betet upphört. En måttlig plockhuggning har utförts, framförallt av gran. Dessutom finns här en äldre 
dikning. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena är måttliga och ligger i dagsläget främst i 
trädslagsdiversiteten och i de grövre lövträd som finns inom delobjektet. De flesta träden är 
fortfarande förhållandevis unga och det är ont om döda träd. Vid bibehållen beteshävd får träden 
möjlighet att utvecklas till storvuxna individer och ekarna kan om de inte skuggas bli värdefulla s.k. 
jätteekar. Då beståndets ålder ökar ökar dessutom mängden lövved i solbelyst miljö vilket är värdefullt 
för många organismgrupper. 
 
 
Delobjekt 2 – Asp- och klibbalskog få fuktig mark 
 
Träd- och buskskikt: Detta är ett mindre lövdominerat område på fuktig till frisk mark mellan 
betesmarker och barrplantering. På den fuktigaste marken, intill en mindre anlagd damm i norra 
kanten av delobjektet, dominerar klibbal. I övriga delar av området, på mark som är mindre fuktig, 
dominerar asp med ett stort inslag av björk. Enstaka aspar har nått grövre dimensioner men är trots 
detta av relativt låg ålder. Inom delobjektet noterades även förekomst av gran och rönn. Trädskiktet är 
halvslutet. Det glesa buskskiktet består mestadels av brakved. 
 
Övriga kommentarer: I delobjektet finns aspar med bohål. Vattenstörningen är stark lokalt i de 
blötaste partierna som översvämmas regelbundet. Området har varit utsatt för relativt omfattande 
plockhuggning. Träden skuggas av högvuxna granar i intilliggande barrplantering.  
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Naturvärdesbedömning: Detta är ett mindre bestånd av måttlig ålder som har en negativ påverkan av 
barrplantering och plockhuggning. Döda träd saknas helt både p.g.a. det relativt tidiga 
successionsstadium beståndet befinner sig i och p.g.a. ”städning”. Har ett ganska lågt naturvärde. 
Delarna närmast barrskogen skuggas kraftigt av denna och barrträden sprider sig in i delobjektet. 
 
 
Delobjekt 3 – Björk- och klibbalhage 
 
Träd- och buskskikt: Betesmark där de perifera steniga delarna är trädbärande och skogstypen utgörs 
av triviallövhage. Björk dominerar i de torra till friska delarna. I dessa partier finns även ett större 
aspinslag och enstaka ek och fågelbär. Grova och en del mycket grova björkar med sprickbark 
noterade. Al dominerar på den fuktiga marken i de södra delarna av området och skogstypen här 
utgörs av klibbalskog översilningstyp. Trädskiktet är halvslutet. Måttlig föryngring av asp noterad. En 
del klibbals- och björkved förekommer. Enbuskar och enstaka brakvedsbuskar. 
 
Flora och fauna: På fallna träd kan man finna långfliksmossan Nowellia curvifolia. 
 
Övriga kommentarer: Inom delobjektet noterade nyckelelement är sumphål, stenbunden betesmark 
och grov sprickbark på björk. Nuvarande bete av nötboskap har en stark generell påverkan. 
Vattenstörning har en lokal påverkan. Röjning och plockhuggning har utförts, framförallt av al längs 
surdråg och bäck.  
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet är mosaikartat med inslag av öppen betad mark, alsump, 
björkdungar, stenig mark och fuktig mark. Trädskiktet är triviallövträdsdominerat med inslag av 
barrträd och enbuskar. Området börjar att nå en viss mognad med en del grova träd och döda träd. Har 
ett ganska högt naturvärde. 
 
 
 

66. Ungt triviallöv runt övertäckt före detta soptipp 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
4,3 ha 

 
Träd- och buskskikt: Objektet domineras av unga och klena triviallövträd, framförallt björk. Över 
större delen av området tränger granen på underifrån och kommer så småningom att ersätta lövet. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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67. Triviallöv nordost Slädabäcken, Gullhammar 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73, 08383 

Areal 
2,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt består av ett yngre triviallövsområde nordost om Slädabäcken vid 
Gullhammar. 
 
Träd- och buskskikt: Klibbal dominerar i de fuktigaste partierna intill Slädabäcken. I huvuddelen av 
objektet dominerar dock björk och asp med inslag av gran och ek. ängsmark, både av frisk-torr typ och 
av fuktig typ. Trädskiktet är halvslutet. Störst föryngring har aspen. De buskar man kan finna är 
hassel. 
 
Övriga kommentarer: Här finns både sumphål och en bäck. Spår av viltbete syns på föryngringen. 
Vattenstörning har en lokal påverkan på beståndet runt bäcken. I objektet syns en stark generell 
påverkan av plockhuggning. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här ett ungt bestånd, uppkommen på f.d. betad mark. Objektet har 
påverkats av plockhuggning. De små naturvärdena finns främst i de albevuxna fuktiga partierna runt 
Slädabäcken. 
 
 
 

68. Triviallövsdunge vid väg i Lunden 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
1,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Bestånd av ungt triviallöv på båda sidorna om vägen vid Lunden. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av klen till medelgrov asp och björk. Inslag finns även 
av ek, fågelbär, klibbal, sälg, gran och tall. Bland buskarna är druvfläder, snöbär och syren noterade. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet äger inga större naturvärden. Det är ett mindre område med ett 
ungt bestånd av triviallöv intill landsväg. Trädskiktet är likåldrigt och har vuxit upp efter upphörd 
hävd. Död ved saknas. 
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69. Ekhage vid Älemossen 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
1,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Denna ekhage är belägen vid Älemossen ett par km sydost om Götene samhälle. 
Beståndet ligger mellan öppen jordbruksmark och skog. Betet har upphört men såpass nyligen att 
objektet ännu ej är påverkat av igenväxning. Den intilliggande skogen är en fuktskog med barr- och 
lövträd. Dessa lövträd utgörs av klibbal, björk och en del asp under vilka granen tränger sig upp och 
har kommit att dominera. 
 
Träd- och buskskikt: Objektet är till största delen en ekhage. Trädskiktet utgörs framförallt av 
medelgrov till grov ek. I norra delen tränger andra trädslag som björk, asp och gran på. Trädskiktet är 
glest undantaget den norra delen som är halvsluten. Det är en relativt kraftig aspföryngring i norra 
delen av objektet men i övrigt förekommer ingen lövföryngring. Det glesa buskskiktet består av 
enbuskar. 
 
Flora och fauna: Epifytfloran är rik på ekstammar och -grenar, framförallt av brosklavar Ramalina 
spp. och skägglavar Usnea spp. 
 
Övriga kommentarer: Objektet har tidigare betats men detta har nyligen upphört. Dikning har utförts 
där objektet gränsar till skog. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett mindre objekt med medelgrov till grov ek i hagmark. Ekarna är 
jämnåriga och av måttlig ålder. Hävden har nyligen släppts men igenväxning har ännu ej påverkat 
objektet. Hagmark med grova ekar är en bristvara i vårt landskap. Objektet har vissa naturvärden med 
möjlighet att utvecklas till sådan hagmark att naturvärdena blir höga. 
Objektet kommer så småningom att växa igen och ekarna att skuggas om inte betet återupptas eller 
området röjs kontinuerligt. Vid återupptagen hävd ges de glest stående ekarna chans att utvecklas till 
grova solitärträd med höga naturvärden.  
 
 
 

70. Triviallöv vid Häljatorp 
 
Socken 
Ledsjö/Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
3,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Triviallövdominerat område vid Häljatorp. Omgivningarna består av 
slättlandskap, till större delen i form av öppen jordbruksmark. Delobjekten är betade eller i olika 
stadier av igenväxning. Insprängt mellan delobjekten finns ett områden med planterad gran. I norr letar 
sig en lövkantad bäckarm ut i åkermarken. 
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,9 4 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,1 4 
3  Triviallövhage 0,5 3 
4  Triviallövhage 0,8 3 

 
 
Delobjekt 1 – Sly av triviallöv  
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk–torr typ. 
Trädskiktet består av sly och klena träd, framförallt asp och björk. Här finns också ett mindre inslag av 
klen gran. De enda mogna träden i delobjektet är tre medelgrova ekar.  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Ungt triviallöv  
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av en sekundär triviallövskog som befinner sig i en 
igenväxningsfas efter att tidigare varit betesmark. Träden är av låg ålder med huvudsakligen klen 
björk. Inslag av medelgrov sälg finns och dessutom en del medelgrov asp och klen gran. Det är gott 
om klen död ved efter en nyligen utförd röjning. Grövre ved utgörs av enstaka björklågor.  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Nyligen betad triviallövhage  
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet är en triviallövhage. Betet har visserligen upphört men såpass 
nyligen att igenväxningen knappt kommit i gång. Dessutom motverkar det kraftiga viltbetet 
igenväxningen. Trädskiktet är halvslutet till glest och domineras av medelgrov björk med inslag av 
enstaka grov rönn. Granplantor kommer upp under björkarna men föryngringen domineras av rönn 
och björk. Endast ett dött träd noterat – en sälg. Det förekommer också måttlig med enbuskar. 
 
Flora och fauna: Marken domineras av frisk örttyp med örter som smultron, liljekonvalj och i 
bottenskiktet kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus. Ett mindre parti av hagen är dock magrare 
och har ett fältskikt av frisk örtristyp med kruståtel, lingon och blåbär. 
 
Övriga kommentarer: Delobjektet har betats men hävden upphörde relativt nyligen. 
Lövföryngringen uppvisar skador från viltbete.  
 
Naturvärdesbedömning: Denna triviallövhage är ganska liten. Det jämnåriga trädskiktet innehåller 
inte några riktigt gamla träd och i princip ingen död ved. Detta tyder på att trädkontinuiteten inte är 
lång. Marken har antagligen varit slåttermark innan den övergick till betesmark. Delobjektet har ett 
måttligt naturvärde. 
Beteshagen kommer med tiden att växa igen och efter en lövdominerad fas kommer barrträden att ta 
över. För att stoppa denna utveckling krävs återupptagen beteshävd eller kontinuerlig röjning. Om 
igenväxningen förhindras kommer naturvärdena att öka med tiden när björkhagen innehåller gamla, 
grova björkar och döda träd. Björkved i solöppen hagmarksmiljö utgör viktiga substrat för vedlevande 
insekter. 
 
 
 

 75



 

Delobjekt 4 – Betad blandlövhage och al vid bäck  
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs till största delen av en triviallövhage intill gården. Området 
längs med bäckarmen i norr består dock av klibbalskog. Klibbalen är till största delen grov. 
Triviallövhagen har ett glest trädskikt som domineras av klen björk med inslag av enstaka grov ek och 
oxel, medelgrov fågelbär och klen ask. Det är ont om döda träd. Enstaka stående död fågelbär och 
sälg. I betesmarken står ett par äldre och grova enar. 
 
Övriga kommentarer: En bäck påverkan området ganska markant. Större delen av området betas 
dessutom fortfarande. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en mindre areal triviallövhage som fortfarande betas samt klibbal 
intill en bäck. Björken dominerar i trädskiktet och är mestadels klen. Inslag av olika trädsorter, 
däribland bärande träd och vissa träd som nått något grövre dimensioner, ökar naturvärdet. Delobjektet 
har ett visst naturvärde som gränsar till tämligen högt dito. 
 
 
 

71. Hässle öster om Nedergården, Vättlösa 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
2,6 ha 

 
Allmän beskrivning: På en mindre höjd i det öppna jordbrukslandskapet ligger detta hässle. Hässlet 
övergår i nedre delen av västsluttningen till klibbalskog. Viltet gör sig påmint överallt, i form av 
spillning och betesskador, för att inte tala om ögonkontakt med skogens konung själv. I sydväst 
gränsar objektet till en betad hagmark där barrträden dominerar.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Hässle 2,0 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,6 4 

 
 
Delobjekt 1 – Hässle på f.d. betesmark  
 
Träd- och buskskikt: Den dominerande skogstypen är här hässle. En del av hasselbuketterna är äldre 
och omfångsrika. Förutom hassel finns inslag av mycket grov björk samt medelgrov asp, gran och tall. 
Barrträden förekommer på de högre liggande, torrare delarna. Dessutom finns enstaka grova ekar och 
oxlar samt medelgrova fågelbärsträd. De högsta åldrarna finns hos de grova hasselbuketterna och de 
mycket grova björkarna. Bland tallarna finns också en del mycket grova individer. I det låglänta västra 
hörnet samlas avrinningsvatten från den lilla höjden och blöter marken. På den fuktiga marken 
dominerar klibbalen helt och skogstypen utgörs av klibbalskog översilningstyp. Trädskiktet är 
halvslutet. Trädföryngring förekommer endast i kanterna av området i form av al- och aspföryngring. 
Det finns gott om klen ved i form av döda hasselstammar. Dessutom finns det död al, både lågor och 
stående döda alstammar, och en del björk- och asplågor. Förutom hasselbuskarna finns det enbuskar 
och en del nyponbuskar och getapel. 
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Flora och fauna: Fältskiktet är av näringsrik typ och följer en fuktighetsgradient från de högre 
partierna med frisk örttyp och lundörttyp ner över fuktig örttyp till blöt typ i de lägst liggande delarna i 
väster. På den mullrika marken finns blåsippor och med största sannolikhet växer här också andra 
vårblommor då hassellundar ofta har en rik våraspekt.  
 
Övriga kommentarer: Sumphål i den fuktigare delen. I området finns också träd med bohål och en 
del stenmurar. Man skönjer spår av viltbete, dock av ringa påverkan då betesskador endast kan 
observeras i kanten av delobjekt. 
 
Naturvärdesbedömning: Hässlen är en biotop på tillbakagång och hyser som sådan höga 
naturvärden. Marker med hässlen har ofta varit slåtter- och betesmark tidigare och det finns ofta en 
träd- eller buskkontinuitet på platsen. Förekomst av stenmurar, äldre döda enar och grova trädindivider 
talar dessutom för att det föreligger viss kontinuitet som mer öppen träd- och buskbärande betesmark. 
Allt detta ger delobjektet ett högt naturvärde. 
Hasselbuskarna skuggas allt mer av de inträngande träden. För att hässlet skall bibehållas på längre 
sikt bör ett visst uttag av träd ske när deras negativa påverkan blir för stor. Detta uttag bör gynna de 
grövsta och äldsta individerna utan att det för den skull skapar en klyfta i åldersfördelningen bland 
träden. 
 
 
Delobjekt 2 – Blandat löv i åker- och dikeskant  
 
Träd- och buskskikt: Detta är ett mindre område dominerat av yngre sekundära lövträd som klibbal 
och björk. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

72. Triviallöv vid Per-Bengtsgården 
 
Socken 
Vättlösa/Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
2,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta triviallövdominerade område ligger vid Per-Bengtsgården söder om 
Karlslund. Omgivningarna består av slättlandskap, till större delen i form av öppen jordbruksmark. 
Objektet är fragmenterat och innehåller små ytor av olika skogstyper. 
 
Träd- och buskskikt: I den södra delen finns en välbetad triviallövhage på stenig mark. Här 
dominerar grov björk. Norr om hagen finns en igenväxande hagmark där trädskiktet fortfarande är 
relativt glest. Björkarna här är medelgrova och det finns även inslag av medelgrov ek och yngre gran 
och asp. I centrala delen av objektet har hagmarkskaraktären försvunnit och det finns inblandning av 
mogen gran. 
Längs med en mindre bäck i östra delen av objektet växer medelgrov klibbal. Norra delen av objektet 
består av ungt lövsly, framförallt asp. Föryngrande trädslag över hela objektet är mestadels asp. Det är 
ont om döda träd i objektet. Här finns bara enstaka äldre björklågor och döda torrgranar. I buskskiktet 
dominerar enbuskar, men hasseln är också relativt vanlig. 
 
Flora och fauna: Marken är till större delen relativt näringsrik och fältskiktet innehåller bl.a. 
smultron, thujamossa Thuidium tamariscinum och kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus. 
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Övriga kommentarer: Bäcken är ett nyckelelement som påverkar den östra delen av objektet. En stor 
del är stenbunden betesmark. Triviallövhagen är välhävdad med en tät grässvål. Området runt bäcken 
påverkas av vattenstörning.  
 
Naturvärdesbedömning: De smärre naturvärden som finns ligger främst i den välbetade delen där 
grov björk dominerar och i det mindre albeståndet vid bäcken. I övrigt är objektet till stor del 
igenväxningsstadier av måttlig ålder. 
Granen kommer på sikt ta över i de delar som inte betas. 
 
 
 

73. Betad lövskog vid Olof-Svensgården 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
10,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta lövskogsområde domineras av markerna runt Gångarebobäcken och dess 
tillflöden. Det är beläget väster om Olof-Svensgården i Vättlösa, vilket i sin tur ligger ca fyra km söder 
om Götene. Omgivningarna är jordbruksmarker. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 6,0 2 
2  Ekhage 3,0 2 
3  Klibbalskog av översilningstyp 1,6 2 

 
 
Delobjekt 1 – Betad lövskog väster om Olof-Svensgården  
 
Träd- och buskskikt: Denna betade lövskog är omgiven av öppen jordbruksmark. Området är från 
början en betad hage som växt igen allt mer när hävden minskat. Under de senaste åren har dock 
hävden återupptagits och området betas av nötdjur. Beståndet är luckigt och mosaikartat. Trädskiktet 
domineras av ek, björk och gran med inslag av hägg, asp, tall och sälg. I östra delen av området flyter 
en bäck fram och på den fuktigare marken runt bäcken dominerar klibbal. Här finns dessutom ett stort 
inslag av hasselbuketter och en del någorlunda fritt stående grov ek. I dessa delar är barrinslaget 
mindre. Trädskiktet är halvslutet. Det är relativt gott om döda träd, framförallt av björk, klibbal och 
döda stammar i hasselbuketterna. Det är gott om hasselbuskar och enbuskar i buskskiktet. Hasseln 
växer framförallt i den sydöstra delen av området och en del av hasselbuketterna är äldre. 
 
Övriga kommentarer: Inom delobjektet noterade nyckelelement är bäck, sumphål/kärr, odlingsröse 
och rotvältor. Hela området påverkas av betesstörning. Vattenstörning påverkar beståndets utformning 
i närheten av bäcken. Plockhuggning har utförts inom området. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet karaktäriseras av skogsbete i blandskog av löv- och barrträd. 
Området är mosaikartat och luckigt och det finns en hel del död ved i området. De äldsta träden utgörs 
av ekarna men generellt finns det inga träd av mycket hög ålder. Delobjektet får dock ett högt 
naturvärde. 
Granen föryngrar sig bra och kan komma att breda ut sig på lövträdens bekostnad. Ekarna i delobjektet 
skuggas. En utglesning, framförallt runt ekarna i den sydöstra delen med underväxt av hasselbuskar, 
skulle höja naturvärdena ytterligare. 
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Delobjekt 2 – Ekhage väster om Olof-Svensgården  
 
Träd- och buskskikt: Detta är en nyligen restaurerad ekhage, som begränsas i norr av 
Gångarebobäcken. Även i öster utgörs delobjektets gräns av en bäck. Vid avverkning och röjning har 
de grövsta lövträden sparats, framförallt ek men även en del asp och björk och enstaka tall. Träden har 
på detta sätt fått möjlighet att utvecklas till grova solitärträd. Ännu har de dock inte nått de riktigt 
grova dimensionerna. Trädskiktet är glest. 
 
Flora och fauna: En epifytisk signalart som vi har hittat i delobjektet är laven rostfläck Arthonia 
vinosa. 
 
Övriga kommentarer: De inom delobjektet noterade nyckelelementen utgörs av bäcken och grov 
sprickbark på en av ekarna. Betesstörning har en generell påverkan i delobjektet. Objektet har nyligen 
restaurerats och avverkningen av träd har syftat till att återskapa ekhagen och höja naturvärdena 
knutna till ekarna. Kraftledningsgatan har en ringa påverkan på objektet.  
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet är en nyligen röjd ekhage med fritt stående ekar. Dessa har 
genom restaureringen fått möjlighet att fortsätta att utvecklas till grova solitärträd med höga 
naturvärden. Ekarna börjar att bli äldre och allt grövre även om de ännu inte har nått de riktigt grova 
dimensionerna. Därför ges delobjektet ett högt naturvärde. 
 
 
Delobjekt 3 – Klibbalbård runt Gångarebobäcken  
 
Träd- och buskskikt: Detta klibbalbestånd sträcker sig längs Gångarebobäcken mellan Olof-
Svensgården och västerut mot Per-Bengtsgården. Bäcken är här en ordentlig, ca 1–2 m bred, och 
ganska djup bäckfåra. Runt bäcken växer medelgrov och en del grov al i en tunn remsa, omväxlande 
glesare och lite tätare. Förutom al finns enstaka fritt stående grov och mycket grov ek, en del 
medelgrov asp och björk, enstaka grov sälg och klen vildapel. Skogstypen utgörs av klibbalskog 
översilningstyp. Trädskiktet är glest. Föryngrande trädslag är al, framförallt i form av stubbskott. 
Dessutom finns enstaka gran- och aspplantor. Buskskiktet består av hasselbuskar här och var längs 
med bäcken.  
 
Övriga kommentarer: Bäcken är det nyckelement som ger hela delobjektet sin karaktär. Nuvarande 
bete har en stark lokal påverkan, medan vattenstörningen har en stark generell påverkan. I delarna som 
gränsar till den nyligen röjda ekhagen (delobjekt 2) har röjning nyligen utförts bland hasselbuskarna 
och de enstaka barrträd som funnits har avverkats. 
 
Naturvärdesbedömning: Denna tunna remsa av klibbal längs med Gångarebobäcken innehåller en 
del grova träd. Området har påverkats starkt av plockhuggning och här finns inga döda träd. Inom 
delobjektet står några grova och en mycket grov ek. Tämligen högt naturvärde. 
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74. Triviallöv runt gården Fredriksdal 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
0,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet består av lövträd runt Fredriksdals gård, ett par km söder om Götene. 
Skogstypen utgörs av sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk–torr typ och av vårdträdsmiljö. 
Trädskiktet består framförallt av ungt lövsly av asp och björk. Vid huset finns en grövre ek och en del 
mogen björk. 
 
Naturvärdesbedömning: Små naturvärden. 
 
 
 

75. Ekdunge öster om Fredriksdal 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
0,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Denna lilla ekdunge ligger strax öster om gården Fredriksdal och ca två km 
söder om Götene. Den är omgiven av öppen jordbruksmark. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av jämngammal, mogen ek. Dessutom finns det inslag 
av björk, asp och enstaka ask, sälg och tall. Beståndet är en igenväxningssuccession av tidigare öppen 
mark. Nuförtiden är trädskiktet halvslutet. En medelstark föryngring av sälg, björk, ask och asp är 
noterad från beståndet. 
 
Övriga kommentarer: Plockhuggning på gränsen till att benämnas gallring har utförts, eventuellt i 
syfte att gallra beståndet för produktion av ek. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet består av en igenväxningssuccession av öppen mark med 
jämngammal ek. Här är ont om döda träd. Detta lilla objekt har endast ett visst naturvärde. 
 
 
 

76. Lövskog runt Gångarebobäcken 
 
Socken 
Vättlösa/Ledsjö 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
7,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Lövskog intill Gångarebobäcken vid Stenstorp och söderut. Gångarebobäcken 
flyter här åt nordost och till större delen genom ett beteslandskap. Bäcken kantas av lövträd, mest 
yngre sådana men här och var finns en del äldre ädla lövträd som spår efter ett äldre odlingslandskap. I 
den södra ändan av objektet, runt delobjekt 2, kryper granplanteringarna närmre. 
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 5,1 2 
2  Klibbalskog av översilningstyp 2,4 3 

 
 
Delobjekt 1 – Al runt bäck i betesmark, ädellövsinslag  
 
Träd- och buskskikt: Till större delen utgörs delobjektet av klibbalskog översilningstyp längs med 
bäcken. I flacka partier intill bäcken finns mindre klibbalkärr. Söder om den östra gården finns ett 
björksumpsområde (sekundär lövskog på f.d. ängsmark fuktig typ) som ligger inom betesmark. 
Björken är medelgrov med enstaka grova och mycket grova individer. Det dominerande trädslaget i 
delobjektet är medelgrov klibbal men det finns inslag av ett stort antal andra trädsorter. Mest 
utmärkande är de grova ädellövträden, ek och ask, i den breda delen av delobjektet. Framme vid 
gården i öster står ett par gamla askar med spår av hamling och med rik epifytflora. Förutom nämnda 
trädslag finns också enstaka lönnar, fågelbärsträd, aspar, rönnar, granar och några grova oxelträd. 
Trädskiktet i bestånden är halvslutna. Föryngringen utgörs till största delen av al och ask men viss asp- 
och ekföryngring förekommer. På ställen där ingrepp som plockhuggning skett är lövföryngringen 
kraftig. Måttlig förekomst av död björk, klibbal och fågelbär noterade. I närheten av bäcken ligger 
även en grov asklåga. I delar med ädla lövträd växer hassel under träden. Dessutom finns här en viss 
förekomst av enbuskar och hagtorn. 
 
Flora och fauna: Här finns bl.a. signalarten guldlockmossa Homalothecium sericeum.  
 
Övriga kommentarer: I delobjektet finns en bäck, flera sumphål och träd med bohål. Större delen av 
bäcken ligger i en hästhage. Här är det också partivis en stor påverkan av plockhuggning och 
avverkning framförallt av al. Från fuktig mark längst i öster leder relativt nygjorda grunda diken vatten 
ner i bäcken. Häromkring har röjning utförts bland det klena lövet. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta delobjekt har ett högt naturvärde där de högsta värdena ligger för 
närvarande i de grova lövträden, dvs främst ask, ek och björk. Bland dessa är askarna vid gården i 
söder äldst och har redan en rik epifytflora. Sällsynta kryptogamer kan komma att etablera sig på de 
grova lövträden om de får stå kvar och bli riktigt gamla. Fuktskogen runt bäcken har utsatts för relativt 
stor påverkan och trädens ålder och tillgång på död ved är måttlig. Naturvärdena i fuktskogen ökar vid 
fri utveckling. Ett högt naturvärde. 
För att de grova ädellövträdens naturvärden skall bibehållas kan det bli aktuellt att hålla öppet runt 
dem. Naturvärden knutna till fuktskogen längs bäcken ökar vid fri utveckling. Alltför intensiv 
plockhuggning hindrar beståndet att utveckla värdefulla kriterier som gamla och grova träd, döda träd 
och en naturlig skiktning och åldersfördelning. 
 
 
Delobjekt 2 – Al runt bäck, bäverpåverkat  
 
Träd- och buskskikt: Fuktskogen runt Gångarebobäcken utgörs i den här delen av klibbalskog av 
översilningstyp och i mindre partier av klibbalkärr. Klibbalen är framförallt medelgrov. Det finns 
inslag av klen björk och gran och några spridda grova ekar. Då det finns bäver i bäcken är det gott om 
klen död ved, framförallt runt dämmet och hyddan. I övrigt finns här en måttlig mängd döda träd i 
form av allågor. Buskskiktet består av ett mindre antal hasselbuskar. 
 
Flora och fauna: Marken är till största delen blöt och bottenskiktet innehåller fuktälskande mossor 
som palmmossa Climacium dendroides, fickmossa Fissidens adianthoides och vågig praktmossa 
Plagiothecium undulatum. I västra delen av delobjektet har bävern gått ganska vilt fram; ett dämme 
och en hydda har byggts. På den döda veden i området är det gott om födosöksspår av hackspett. 
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Övriga kommentarer: Här finns både en bäck och sumphål/kärr. I de blötaste partierna har alarna 
börjat få socklar. Vattenstörningen och på senare tid även bäverns ingrepp är de främsta 
beståndsdanande krafterna. Området har till viss del påverkats negativt av mänskliga ingrepp i form av 
plockhuggning. 
 
Naturvärdesbedömning: De tämligen låga naturvärdena ligger främst i de mindre klibbalkärren där 
sockelbildning har börjat. Den döda veden i området är främst av klena dimensioner men i riklig 
mängd. Detta är en skogstyp som snabbt utvecklar död ved och som i detta fall fått hjälp på traven av 
bävern. Betyget gränsar till högt men når inte riktigt dit då beståndet är av måttlig ålder och inte har 
någon längre kontinuitet. 
 
 
 

77. Ås vid Gångarebo med betad blandskog 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
3,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Sydost om Vättlösa ligger Gångarebo där denna skogklädda ås är belägen. Åsen 
sträcker i öst-västlig riktning och omges av öppen jordbruksmark, ung granskog och i söder ett 
grustag. Större delen av åsen är betesmark med ett trädskikt av barr och löv. På framförallt norra 
kanten av åsen har igenväxning skapat en skog av triviallöv och gran. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstyperna utgörs av triviallövhage och sekundär lövskog på f.d. ängsmark 
frisk–torr typ. I hagmarken är trädskiktet glest och innehåller framförallt medelgrov björk och grov 
tall, men här finns även enstaka mycket grova björkar. Spritt i betesmarken står en del vildaplar och, i 
en mindre sänka, en klunga klibbalar. På åsens norra sluttning är trädskiktet halvslutet och där växer 
medelgrov ek, asp, rönn och gran och klen sälg. Föryngringen är på sina ställen kraftig och består 
främst av asp. Det är dock ont om döda träd. I buskskiktet finns det gott om hassel och enbuskar. 
 
Flora och fauna: Uppe på åsen är marken torr och sandrik och fältskiktet består av torr örttyp. Detta 
område betas till stor del. I sluttningen mot norr, under det mer slutna trädskiktet, är fältskiktet av frisk 
örttyp. I denna del växer bl.a. kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus och blåsippa. 
 
Övriga kommentarer: En stor del av objektet betas. Intill objektet ligger ett grustag vilket dock har 
haft en mindre påverkan på objektet med den utbredning det har idag. 
 
Naturvärdesbedömning: Här finns inga större naturvärden. De som är knutna till trädskiktet finns i 
dagsläget framförallt i de betade delarna med en del något äldre tall och björk. I de igenväxande 
delarna är de äldsta träden ett par ekar som är något äldre än den omgivande medelålders skogen. 
Granen kommer att breda ut sig på bekostnad av lövträden i de igenväxande sluttningarna. I de delar 
som betas kan träden växa sig grova om hävden bibehålls. 
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78. Björkhage, Kringelsbäck 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
1,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Denn björkhage ligger mellan Kringelsbäck och Sandbäck. Trädskiktet består 
av ung och likåldrig björk som vuxit upp då betestrycket minskat. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

79. Klibbalskog vid Kuleborg 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
1,3 ha 

 
Allmän beskrivning: På den i övrigt barrdominerade sluttningen ned mot öppen jordbruksmark ligger 
klibbalskogen som beskrivs här. Marken är fuktig av översilande vatten. 
 
Träd- och buskskikt: Dominerande trädslag är jämnårig och medelgrov klibbal. Bland alen finns 
inslag av medelgrov björk och gran. Enstaka mycket grov björk noterad. Beståndet är halvslutet på 
gränsen till slutet. Föryngringen består främst av hägg men man hittar även en del klibbal, gran och 
lite ekplantor. 
 
Övriga kommentarer: Vattenstörningen är relativt småskalig. Föryngringen över hela objektet visar 
på stora viltbetesskador. Hela området har utsatts för relativ intensiv plockhuggning och röjning. En 
kraftledningsgata går igenom objektets längs den nordvästra kanten. Över så gott som hela objektet 
har man kört motocross vilket har skapat mycket djupa spår i den mjuka och fuktiga marken. 
 
Naturvärdesbedömning: En jämnårig och relativt ung klibbalskog som ännu inte börjat utveckla 
någon död ved att tala om. Området är starkt påverkat av diverse olika ingrepp. Objektet har därmed 
endast ett visst naturvärde. 
Om ingreppen fortgår kommer de att inverka menligt på beståndets framtida naturvärden. 
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80. Ekhage och fuktskog vid Kapellsbäcken vid Bjurum 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
13,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Norr om landsvägen i Bjurum och intill Kapellsbäcken ligger detta objekt som 
till större delen består av en ekhage. Runt Kapellsbäcken och i ett fuktigare område dominerar dock 
klibbalen. Omgivningarna består av öppen jordbruksmark och planterad granskog. Ekhagen betas av 
highland cattle, har nyligen restaurerats och kan i framtiden få mycket stora naturvärden.  
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 2,1 3 
2  Klibbalskog av översilningstyp 0,9 3 
3  Ekhage 9,9 2 

 
 
Delobjekt 1 – Alskog intill Kapellsbäcken  
 
Träd- och buskskikt: Närmast bäcken är skogstypen klibbalskog av översilningstyp. Övriga 
lövområden runt bäcken är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk–torr typ. Medelgrov klibbal är det 
dominerande trädslaget men nästan lika vanligt förekommande är medelgrov asp. Dessutom finns en 
del medelgrov björk och enstaka klen alm, medelgrov hägg och en grov vildapel. Trädskiktet är 
halvslutet. Föryngrande trädslag är asp och al. 
 
Övriga kommentarer: Störst påverkan på objektet har bäcken och en del sumphål. Vattenstörning har 
en stark lokal påverkan. Längs med hela bäcken har plockhuggning utförts. Här har partivis alen 
avverkats helt. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett starkt påverkat albestånd av måttlig ålder längs med bäck. Det 
är ont om död ved. Ett visst naturvärde har dock objektet. 
Alltför intensiv plockhuggning hindrar beståndet att utveckla värdefulla kriterier som gamla och grova 
träd, döda träd och en naturlig skiktning och åldersfördelning. 
 
 
Delobjekt 2 – Alskog på f.d. jordbruksmark  
 
Träd- och buskskikt: Delobjekt 2 består av ett likåldrigt bestånd av klibbal på f.d. jordbruksmark. 
Beståndet är relativt ungt och det dominerande trädslaget är klen klibbal, dock på gränsen till 
medelgrov. Under alen växer klen hägg. Förutom dessa trädslag finns en mindre förekomst av klen 
björk och klen gran i en något högre belägen del i den sydöstra kanten mot barrskogen. Trädskiktet är 
halvslutet. Granplantor börjar dyka upp här och var under alen. 
 
Övriga kommentarer: En del spår av viltbete kan observeras i delobjektet. Hela området har 
påverkats av plockhuggning och dikning har utfört i vissa delar. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en tämligen ung och likåldrig klibbalskog där framförallt gran 
föryngrar sig. Ingrepp har utförts i skogen i form av plockhuggning och dikning. Granföryngring 
vittnar om eventuell framtida trädslagsbyte och att skogen så småningom kommer att få större 
barrdominans. Delobjektet har ett visst naturvärde. 
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Delobjekt 3 – Ekhage vid Kapellsmarken 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av de betade delarna av objektet. Den dominerande 
skogstypen är ekhage. De flesta ekar är grova men här finns också en hel del mycket grova träd. Runt 
bäcken växer istället medelgrov klibbal. Förutom ek och klibbal finns det tämligen gott om medelgrov 
asp och björk i delobjetket. Mindre vanligt förekommande är medelgrov alm och rönn. I en slänt upp 
mot barrskogen öster om bäcken står en dunge med medelgrov bok. Trädskiktet är framförallt glest, 
men i trädklungorna med al runt bäcken är det halvslutet. Aspföryngringen är riklig över en stor del av 
delobjektet och dessutom finns här en del ekplantor. Klibbalen skjuter stubbskott där den har 
avverkats. Dödvedsinslaget är ganska litet med enstaka död klibbal och asp- och granlågor. De grövsta 
ekarna börjar få ett avdöende grenverk nedtill och det är relativt gott om grova ekgrenar på marken 
under träden. Delobjektet bjuder på en riklig förekomst av hassel- och enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Bäcken ger karaktär åt delobjektet och vattenstörningen är stark lokalt runt 
den. Här finns bl.a. sumphål och kärr. I betesmarken – som betas året runt av Highland Cattle – finns 
steniga partier. Barrträd har nyligen avverkats i stora delar av området, både i den västra och den östra 
änden. Ekar, som tidigare stod i barrskog, har på så sätt friställts och ekhagens areal har ökat 
väsentligt. Denna avverkning har gynnat naturvärdena i delobjektet. Röjning av yngre lövträd har 
nyligen utförts på vissa ställen i hagen och albeståndet vid bäcken har gallrats. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en hagmark med fristående ekar där nyligen utförd restaurering 
ökat hagens areal och gynnat naturvärdena. En del av ekarna har nått en ansenlig diameter även om de 
ännu inte är riktigt gamla. Med tiden kommer ekarna att bli riktigt grova och utveckla sprickbark och i 
deras innanrötade stammar kommer mulm att bildas. I ekens ”mikrokosmos” kan så småningom en 
mängd ovanliga, mer eller mindre krävande arter hitta sina specifika livsmiljöer. Hagmarkernas 
jätteekar har mycket stora naturvärden och är skyddsvärda. Albeståndet vid bäcken och inslag av 
andra trädslag bidrar till att göra hagen mosaikartad vilket höjer dess naturvärde. 
Att naturvärdena inte räckte till att ge högsta naturvärde beror på att ekarna ännu håller en måttlig 
ålder och att inga hotade eller sällsynta arter noterades på dem. 
I barrskogen nordväst om ekhagen står ett flertal grova ekar. Om dessa skall räddas krävs att de 
friställs. Ekhagen har genom detta möjlighet att bli ännu större. Föryngringen av asp är aggressiv runt 
flera av de äldsta ekarna. Highland Cattle betar till större grad än annan nötboskap lövsly och är ett bra 
val vid restaurering av hagmark. Räcker inte detta kan ytterligare röjning av lövsly bli aktuell. 
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81. Triviallöv i kant mellan skog och åker vid Gudmundsbodarna 
 
Socken 
Vättlösa/Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
1,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Ca 3,5 km söder om Holmestad ligger Gudmundsbodarna. Strax söder om 
denna gård, vid Marka, ligger detta objekt. Det består av två mindre lövdungar belägna i övergången 
mellan ett skogsklätt, barrdominerat område och öppet jordbrukslandskap. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,7 3 
2  Triviallövhage 0,5 3 

 
 
Delobjekt 1 – Blandad triviallövskog i skogskant  
 
Träd- och buskskikt: Denna sekundära lövskog domineras av medelgrov asp och klibbal. Dessutom 
finns en del grov ek och tall och medelgrov fågelbär och björk – enstaka exemplar av det sistnämnda 
trädslaget är mycket grova. På sina ställen börjar granen att tränga närmre och enstaka klena granar 
påträffas i delobjektet. Beståndet är halvslutet. Föryngringen består främst av asp. Buskskikt saknas 
sånär som på enstaka enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Området är till viss del påverkat av plockhuggning. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett litet område blandskog av måttlig ålder vilket har ett visst 
naturvärde. Lövdominerade övergångar mellan barrskog och öppen jordbruksmark har dock 
förutsättning att hysa en stor artrikedom av växter och djur. Man bör därför vid skogsbruksåtgärder 
sträva efter att bevara och gynna bildandet av dessa övergångszoner. 
 
 
Delobjekt 2 – Björkhage i skogskant  
 
Träd- och buskskikt: Denna björkhage hävdas inte längre men det var inte länge sedan betesdjuren 
försvann härifrån. Igenväxningen har knappt startat och delobjektet bär fortfarande karaktär av en 
björkhage. Trädskiktet är glest och består nästan uteslutande av medelgrov björk. Enstaka medelgrov 
ek, klibbal och tall har också letat sig hit. Föryngringen består av framförallt av björk men någon 
enstaka ekplanta syns också. Under björkarna är det ganska gott om enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Det är stenigt i backen vilket ofta är fallet i områden med ett förflutet som 
betesmark. Området har i ringa grad påverkats av plockhuggning. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta lilla område triviallövhage är av måttlig ålder och har endast små 
naturvärden.  
Nyligen upphörd hävd leder till att området kommer att växa igen. Först till en tvåskiktad lövskog och 
sedan kommer den få mer av blandskogskaraktär när barrträden börjar att tränga in. Vid igenväxning 
kommer dock området, liksom var fallet med delobjekt 1, att vara viktigt som lövrik övergångsfas 
mellan barrskog och öppen jordbruksmark. 
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82. Betesmark vid Välfället 
 
Socken 
Ledsjö/Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
66,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Objektet är beläget på en ändmoränås som är orienterad i nordväst–sydostlig 
riktning i landskapet. Omgivningarna utgörs framförallt av öppen jordbruksmark. Objektet är i sig en 
gammal hagmark. Trots att stora ytor fortfarande betas växer delar av åsen igen och barrinslaget är 
mycket stort på sina ställen. Under de senaste åren har delar av objektet röjts och många av de äldre 
lövträden har friställts. Med bibehållen och intensifierad hävd kombinerad med fortsatt röjningsarbete 
kan naturvärdena knutna till träd i hagmark öka. Variation till naturtyperna på åsen ges av de fuktiga 
områdena där trädskiktet är mer slutet och bestående av ask eller klibbal. Dessa områdens naturvärden 
ökar om de får utvecklas fritt. Då bildas värdefulla strukturer som döda träd, alsocklar och 
olikåldrighet och skiktning bland träden.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Triviallövhage 29,3 2 
2  Triviallövhage 6,5 2 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 11,6 3 
4  Igenväxningsmark av ask-alm-typ 4,7 2 
5  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 3,3 3 
6  Ekhage 8,5 2 
7  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,4 3 

 
 
Delobjekt 1 – Hagmark vid Välfället  
 
Träd- och buskskikt: Den nordvästliga delen av ändmoränen betas. De högre liggande delarna längs 
den södra kanten består mer eller mindre av ett skogsbete. Trädskiktet består av triviala lövträd och 
gran. Granen dominerar i vissa partier. De lägre delarna är mer glest bevuxna och utgörs av 
triviallövhage med inslag av ädla lövträd som ask och alm. I sänkor på åsen och framförallt i 
övergången mellan sluttande mark och plan mark längs den södra kanten av åsen dominerar klibbal. I 
den mer låglänta norra delen av området är trädskiktet glest. På åsen och dess sluttning är trädskiktet 
tätare och krontaket halvslutet. Det är framförallt på åsen som granen växer och bitvis dominerar den 
trädskiktet här. 
I delobjektet dominerande trädslag är medelgrov klibbal, asp, björk och gran. Dessutom finns en del 
grov ek och fågelbär, medelgrov ask, hägg, sälg, rönn och vildapel och klen alm och tall. Enstaka 
mycket grov ek och oxel noterade. Föryngringen domineras av gran. Här och var finns en del 
granlågor och enstaka dött fågelbär. Det är framförallt i den låglänta delen där trädskiktet är glesare 
som det finns ett buskskikt att tala om. Bitvis är det gott om enbuskar, tämligen gott om nyponbuskar 
och här och var finns det hagtorn. I ett område intill vägen som går igenom delobjektet växer 
välutvecklade hasselbuketter.  
 
Övriga kommentarer: I den öppna hagmarken finns några blockrika partier bevuxna med knotiga 
lövträd. I sådana här rösen fick träd och buskar ofta stå kvar även under intensivt hävdade perioder och 
kan vara ytor med lång trädkontinuitet. I klibbalkärret har träden styltrötter och hos en del träd börjar 
socklar att bildas. Övriga inom delobjektet noterade nyckelelement utgörs av stenmur och en bäck. De 
viktigaste naturliga störningarna är betet som pågår över hela området och vattenstörningen i de 
fuktigaste områdena och längs bäcken. I området har lokala ingrepp som avverkning, plockhuggning 
och dikning utförts. Avverkning har varit av gran och har därmed gynnat lövträden.  
 

 87



 

Naturvärdesbedömning: Detta är ett större mosaikartat betesområde med högt naturvärde. Här finns 
öppen hagmark där grova trädsolitärer kan utvecklas, skogsbete med ett tätare trädskikt och 
klibbaldominerade fuktområden. De flesta träden är dock av måttlig ålder och det är förhållandevis ont 
om död ved. Granen dominerar i vissa delar och det är framförallt granen som föryngrar sig.  
 
 
Delobjekt 2 – Hagmark söder om Välfället  
 
Träd- och buskskikt: Söder om Välfället på kuperad mark ligger detta delobjekt. Det är framförallt 
slänterna i den kuperade terrängen som är trädbevuxna. I den östra delen dominerar ek och i den västra 
delen blir triviallövens dominans successivt större. Skogstyperna utgörs framförallt av triviallövhage 
och ek–hassellund. Området ligger inom betesmark utom delen längst i öster. Där eken dominerar i 
trädskiktet är det ofta gott om hassel under ekarna. Skogstypen liknar därför mest ek–hassellund. I 
norra delen av objektet har en liten damm anlagts. Runt denna består trädskiktet av ungt triviallöv. De 
äldsta träden inom området utgörs av ekarna. Noterade trädslag förutom eken är fågelbär, oxel, 
klibbal, asp, björk, rönn, sälg och gran. Trädskiktet är halvslutet. Det är ont om död ved, endast 
enstaka lågor av ek, björk och rönn är noterade. Dessutom finns en del klen ved i form av döda 
hasselstammar. Det är gott om hasselbuskar under träden i de ekdominerade delarna. 
 
Övriga kommentarer: Betesstörningen har en lokal stark påverkan. I delarna som domineras av 
triviallöv har plockhuggning och röjning utförts. I de norra delarna har anläggningen av dammen haft 
en stor påverkan på objektet.  
 
Naturvärdesbedömning: Träden är generellt av måttlig ålder. De höga naturvärdena ligger i dag 
främst i delarna med ek och hassel. De icke betade delarna i öster växer igen och det är gott om lövsly 
mellan ekarna och hasselbuskarna. 
 
 
Delobjekt 3 – Igenvuxen hagmark  
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet har tidigare betats men efter att hävden upphört har marken fått 
växa igen allt mer. Bland de yngre träden finns en del grova lövträd, framförallt alm och ask men även 
en del ek. Dessa träd etablerades under den öppnare perioden som hagmark och far illa av 
beskuggningen som följer med igenväxningen. Dominerande trädslag är gran och ask, där granen 
dominerar i de södra delarna. Övriga förekommande trädslag är alm, ek, klibbal, asp, sälg, björk och 
hägg. Av ask, ek och klibbal finns det enstaka mycket grova träd. De flesta förekommande trädslag 
föryngrar sig, men påtagligt är det rika askuppslaget. Buskskiktet är tämligen rikligt med förekomst av 
hassel, hallon och enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Viltbete och vattenstörning har lokal stark påverkan. Avverkning har utförts 
framförallt i de barrdominerade södra delarna. I ett klibbalkärr på södra sidan av delobjektet har skräp 
dumpats och bilvrak, jaktavfall och diverse plast- och metallföremål trängs bland träden. 
Plockhuggning och röjning har haft en lokal stark påverkan i området och mycket av de sentida 
åtgärderna har gynnat lövträden.  
 
Naturvärdesbedömning: Denna f.d. hagmark är numer till stora delar igenväxt. Området har ett visst 
naturvärde som utgörs av de något äldre lövträd och inslag av biotoper som klibbalkärr. Generellt är 
träden dock unga och stora delar av området har varit utsatt för sentida ingrepp. Granen dominerar 
dessutom helt i vissa delar och konkurrerar ut lövträden. 
 
Delobjekt 4 – Askdominerad lövskog väster om Anderstorp 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av askdominerad lövskog. En bäck rinner nedför sluttningen 
mot öppen jordbruksmark i norr. På den fuktiga översilade marken längs med bäcken växer framförallt 
ask med inslag av klibbal och hägg. Inom delobjektet finns grova och en del mycket grova lövträd, 
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framförallt askar men även en del ekar. Övriga inom delobjektet noterade trädslag är grov alm och 
björk samt medelgrov asp och gran. Det är ont om döda träd, endast en asklåga är noterad. 
Hasselbuskar dominerar i buskskiktet.  
 
Flora och fauna: Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides finns här och var vid bäcken. 
 
Övriga kommentarer: Vattenstörning påverkar beståndet i anslutning till bäcken. Föryngringen 
uppvisar skador av viltbete. Avverkning av barrträd och röjning har utförts inom området, vilket har 
gynnat naturvärden knutna till lövträden.  
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en del av objektet som präglas av sin askdominans och förekomst 
av äldre och en del grövre lövträd. De äldre träden etablerades under en öppnare hagmarksperiod och 
behöver stå fritt även i framtiden för att kunna växa sig riktigt grova. Delobjektet har ett högt 
naturvärde. 
 
 
Delobjekt 5 – Igenväxningsmark vid Anderstorp  
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs framförallt av sekundär lövskog på f.d. ängsmark av frisk–
torr typ samt av fuktig typ. Södra delen domineras av yngre granskog, medan den östra domineras av 
klibbal på fuktig mark. Norra delen består till stora delar av lövsly som gränsar till öppen 
jordbruksmark. Inom delobjektet finns ett par mogna ekar.  
 
Övriga kommentarer: Viss röjning har utförts i delar av området.  
 
Naturvärdesbedömning: Denna del av objektet har en dominans av gran och klena lövträd. De 
mogna träd som finns utgörs av enstaka grova ekar och klibbalen i de östra delarna. Delobjektet har ett 
visst naturvärde. 
 
 
Delobjekt 6 – Hagmark vid Anderstorp  
 
Träd- och buskskikt: Runt Anderstorp har hagmarken restaurerats och marken betas idag av häst och 
nöt. I de västra delarna dominerar grov ek trädskiktet och öster om vägen finns dessutom en del 
medelgrov ask i betesmarken. Öster om bäcken är trädskiktet koncentrerat till den norra delen och 
består nästan uteslutande av klen björk. Skogstypen utgörs här av triviallövhage. Dominerande 
skogstyp är annars ekhage. Längs med bäcken som flyter fram öster om vägen dominerar klibbal och 
ask. Utöver ovannämnda trädslag förekommer även enstaka fågelbär, rönn, sälg, gran och tall. 
Trädskiktet är glest undantaget vid bäcken där det är halvslutet. Föryngringen är kraftig efter röjning, 
framförallt av al och ask. Hallon- och enbuskar finns i buskskiktet. 
 
Flora och fauna: Hela området ligger inom betesmark. En påtaglig röjgödslingeffekt kan observeras i 
stora delar av objektet där det förutom lövsly finns gott om brännässlor, tistlar, hallon, örnbräken och 
älggräs. 
 
Övriga kommentarer: Delobjektets östra gräns utgörs av en bäck och området närmast denna 
påverkas av vattenstörning. Hela delobjektet påverkas av betesstörning. Större delen av området har 
relativt nyligen röjts och en röjgödslingseffekt kan noteras. För att bekämpa denna kommer 
betestrycket att behöva vara stort under den närmaste tiden. Betet med nöt och häst skulle av denna 
anledning kunna kombineras med getter eller får som i högre grad även betar lövsly. I västra delen av 
området har ett mycket djupt dike grävts. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en nyligen röjd hagmark med ett ännu relativt ungt trädskikt. De 
höga naturvärden delobjektet har ligger idag främst i de grova ekar som utgör de äldsta träden i 
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området. Genom röjning har de kvarvarande träden fått en chans att bli gamla och fortsätta utvecklas 
till riktigt grova träd. Klibbalskogen runt bäcken ger variation till hagmarken. 
Visst barkgnag finns på de ekar under vilka hästarna söker skydd. På sikt kan detta förhindra att 
epifytfloran på ekens stam utvecklas. 
 
 
Delobjekt 7 – Triviallöv vid Hästhagen  
 
Träd- och buskskikt: Norr om Anderstorp vid Hästhagen ligger detta delobjekt bestående av 
triviallöv intill boningshus och fuktskog intill den bäck som rinner öster om husen. Dominerande 
trädslag är medelgrov björk och klibbal. I den södra delen är klibbalen längs bäcken yngre. I 
framförallt den norra delen finns ett inslag av ask. 
 
Övriga kommentarer: Vattenstörning har en lokal påverkan intill bäcken. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet har givits ett lågt naturvärde p g a det är ett mindre område med 
träd av måttlig ålder. 
 
 
 

83. Lövdominans längs bäck väster om Klenhult 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
3,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Väster om Klenhult ligger en barrdominerad skog med ett stort lövinslag. Det 
här omskrivna objektet utgörs av det klibbaldominerade stråk som löper längs med bäcken i skogen. 
Det lövdominerade områdets exakta gränser är ej utritade då övergången till barrdominans är 
successiv. 
 
Träd- och buskskikt: Dominerade trädslaget i denna översilningsskog är medelgrov klibbal. 
Dessutom finns här en del medelgrov asp och sälg samt enstaka klen ask. Mellan klibbalskogen och 
den barrdominerade skogen med framförallt medelgrov gran är övergången glidande. Lövstråket längs 
bäcken är halvslutet. Den döda ved som finns består av en del allågor och några granar som trillat in i 
albeståndet. En del ved ligger i vattnet. Bland buskarna finns några krusbärsbuskar noterade. 
 
Flora och fauna: Marken är ordentligt fuktig och sumpig längs med bäcken och palmmossa 
Climacium dendroides förekommer rikligt. 
 
Övriga kommentarer: Bäcken ger hela objektet dess karaktär med diverse sumphål och kärr i vissa 
partier runt den. Lokalt finns stora angrepp av alticka Inonotus radiatus och fnöskticka Fomes 
fomentarius och döda träd har bl.a. trillat ned i bäcken. Plockhuggning har haft en stark lokal påverkan 
och hela objektet påverkas av den omgivande planterade barrskogen.  
 
Naturvärdesbedömning: Lövrika miljöer runt vattendrag i barrdominerade skogar skapar variation 
och artrikedom. Det jämnt fuktiga mikroklimatet hyser uttorkningskänsliga arter. Objektet har vissa 
naturvärden enligt ovanstående men beståndet har påverkats negativt genom plockhuggning och 
åldern är fortfarande relativt låg. Alticka Inonotus radiatus och fnöskticka Fomes fomentarius härjar i 
beståndet och skapar död ved och skiktning bland träden. Alltför stort uttag av lövträd i form av vidare 
plockhuggning hjälper granen på alens bekostnad och barrträden kan vandra närmre in mot 
bäckdråget. 
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84. Al runt Kapellsbäcken vid Klenhult 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
1,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta klibbaldominerade bestånd är beläget längs Kapellsbäcken vid Klenhult, 
som i sin tur ligger i ett för övrigt öppet jordbrukslandskap. Beståndet står i en fördjupning skapad av 
Kapellsbäcken. Vattenfåran är numera dock inte synlig då bäcken har grävts ner. 
 
Träd- och buskskikt: Objektet utgörs till större delen av klibbalskog av översilningstyp. Den del av 
objektet som ligger intill Klenhult utgörs av park, allé och vårdträdsmiljö. Det dominerade trädslaget 
är medelgrov klibbal men här finns också klen ask, björk och gran. Intill huset står enstaka grova ekar 
och några medelgrova balsampopplar. Trädskiktet är omväxlande glest och halvslutet då träden står i 
klungor längs med bäcken. Föryngrande trädslag är framförallt al och ask. En del hallonbuskar finns i 
buskskiktet. 
 
Övriga kommentarer: Vattnet har grävt fram den fuktiga bäckfördjupningen. Då bäcken har 
täckdikats och inte längre flyter genom området har vattnets betydelse som störning minimerats. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett litet område med fuktskog av låg ålder. Biotopen har påverkats 
mycket negativt av det faktum att bäcken är nedgrävd. Därför ges den endast ett visst naturvärde. 
 
 
 

85. Ung triviallövskog vid Majorna 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
0,8 ha 

 
Träd- och buskskikt: Denna sekundära triviallövskog domineras av ungt björksly och en del sälg. 
Det är gott om granföryngring. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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86. Triviallöv vid Kristinebo 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 73 

Areal 
8,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Vid Kristinebo nära gränsen till Skara kommun ligger dessa 
triviallövdominerade områden. Omgivningarna är öppen jordbruksmark och första generationens 
granskog. Objektet ligger på en ändmorän, varav den större delen håller på att växa igen till stor del 
med barrskog. Intill delobjekt 2 och 3 vid Kullsjön finns gammal betesmark med välhävdade ängar. 
Delobjekt 2 och 3 ligger på ändmoränen som i naturvårdsprogrammet kallas Uppsalavallen (5:305). 
Delobjekt 1 ligger på och nedanför ändmoränen nordsluttning. 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 3,6 4 
2  Triviallövhage 3,0 3 
3  Sjöstrandsnår 1,5 4 

 
 
Delobjekt 1 – Triviallövsdungar vid Uppsala  
 
Träd- och buskskikt: Den största delen av detta delobjekt är en sekundär triviallövskog på f.d. frisk 
ängsmark. Mindre partier är dock triviallövhage då de har ett glesare trädskikt och betas. De allra 
flesta träd är klena och barrinblandningen är på sina ställen stor.  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Nyröjd björkhage intill Kullsjön  
 
Träd- och buskskikt: Denna triviallövhage domineras av klen björk med inslag av en del medelgrov 
björk och asp. Dessutom finns en del klen ek, gran och tall i delobjektet. I ett parti med fuktig mark 
dominerar relativt lågvuxen och klen klibbal. Trädskiktet är i allmänhet glest. Föryngringen består till 
större delen av asp, men även en del ek-, rönn- och granplantor finns. 
 
Övriga kommentarer: Hela delobjektet karaktäriseras av det nuvarande betet. Nyligen utförd 
avverkning av gran och röjning har gynnat björkhagens naturvärden. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här är en björkhage med unga träd. Enligt kommunens ängs- och 
hagmarksinventering från 1988 var detta tidigare en betad skog. Intill delobjektet ligger ängsmark med 
höga botaniska värden. Avverkning av framförallt gran och röjning som utfördes för ett par år sedan 
har ökat ytan av ängsmark. Åtgärden har gynnat områdets framtida naturvärde som björkhage men i 
dagsläget är naturvärdena knutna till trädskiktet fortfarande måttliga.  
 
 
Delobjekt 3 – Lövsly runt Kullsjön  
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet är ett sjöstrandsnår med sälgsly. På lite torrare mark finns björk 
och alföryngring. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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87. Tall och björkdominerade igenväxnningsmarker vid Ågården  
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
2,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i kommunens sydöstra hörn, cirka två kilometer rakt 
norr om Lilla Bjurum. Skogspartiet, som domineras av björk och tall, gränsar till åkermark. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

88. Asp och björk med underväxande gran    
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
3,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i de sydöstra delarna av kommunen, strax öster om 
vägen mellan Holmestad och Bjurum och i höjd med Gudmundsbodarna. Norrut gränsar det till 
barrskog men i de andra väderstrecken är landskapet öppet. 
 
Träd- och buskskikt: Det här är en skog med medelålders asp och björk samt yngre gran. Det finns 
grova aspar som är angripna av aspticka. Flera av träden har bohål. Idag finns nästan ingen död ved 
men inom en snar framtid kommer asptickan och den omväxande granen att bidraga till att förrådet 
fylls på. Västra delen av skogen är yngre än den östra.  
 
Naturvärdesbedömning: Det här är en vanlig skogstyp. Detta objekt har dock en del värdefulla 
inslag i den östra delen, som hålträd och mycket grova aspar. Objektet har mycket hög potential för 
framtida höga värden, om den död ved som inom en snar framtid kommer att skapas får stå kvar i 
skogen. Särskilt värdefulla är de grova asparna.  
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89. Klibbal längs Västra Svartån 
 
 
Socken 
Holmestad/Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
7,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Strax norr om Bjurum i sydöstra delen av kommunen slingrar sig Västra 
Svartån genom ett öppet landskap. Här ligger denna smala klibbalsbård. I öster är det dock nära till ett 
större barrskogsparti som sträcker sig ända bort till kommungränsen.  
 
Träd- och buskskikt: Bäckvegetationen domineras klart av klibbal men här finns även inslag av 
gråal, asp, björk, hägg samt flera andra trädslag. Grovleken och åldern varierar. Det finns inslag av 
gamla träd längs med bäcken, dock ingen påtaglig sockelbildning eller dödvedsförekomst. I 
buskskiktet finns rikligt med olvon, häggsnår, enbuskar och skogstry.  
 
Övriga kommentarer: Bäcken är opåverkad av ingrepp. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en i regionen vanlig vegetationstyp som ofta är förknippad med 
höga naturvärden, då den förekommer tillsammans med vatten samt i regel fått utvecklats fritt. Detta 
exemplar är i trädskiktet egentligen måttligt intressant. Enstaka gamla (90–100 år) träd finns, men de 
står glest och ingen påtaglig sockelbildning finns i området. Positivt är inslaget av gråal, vilken är 
mindre vanlig i dessa trakter. Bäcken och de element som kopplas till denna, såsom sumphålor och 
översvämningsmark, är värdefulla. Dessa är i sin tur beroende av skuggande lövträd. Även buskskiktet 
är värdefullt. Objektet placeras i klass 2, höga naturvärden, men ligger ej högt i klassen.  
 
 
 

90. Igenväxningsmark samt allé vid Tegelbacken    
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
2,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Vid Bjurum i kommunens sydöstra del är detta objekt beläget. Landskapet runt 
omkring är till större delen öppet så när som på en angränsande granplantering i norr. 
 
Träd- och buskskikt: Den nordöstra delen av objektet består av igenväxningsmark som nyligen blivit 
röjd. Det finns en mångfald av trädslag representerade – främst medelgrov björk men också ask, ek, 
fågelbär m.fl. Det finns också några grova oxlar i den västra delen av detta område. Den sydvästra 
delen av objektet består av resterna av en allé. Här finns bl.a. en mycket gammal och grov ask samt 
yngre ask, björk och popplar. 
 
Övriga noteringar: En liten bit från objektet inne i granplanteringen ligger fornminnet Torstens källa. 
 
Naturvärdesbedömning: De smärre naturvärden som finns är kopplade till de grova träd som finns i 
området, främst den stora asken längst sydost i allén, men även oxlarna. Ett plus ges för den stora 
trädslagsblandningen. 
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91. Medelålders askpark i lilla Bjurum    
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
2,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt, är beläget i kommunens sydöstra hörn, vid Lilla Bjurum. Marken 
runt omkring är i huvudsak öppen jordbruksmark, främst åker. 
 
Träd- och buskskikt: Objektet utgörs i själva verket av en parkliknande trädgård och en anslutande 
allé. Träden är huvudsakligen medelgrova askar, men även lönn, oxel, klibbal och björk förekommer. 
Brynvegetationen är artrik med bl.a. benved, hagtorn och nypon. Inne i parken finns grävda 
pydnadsdiken med broar och dämmen. 
 
Naturvärdesbedömning: Närheten till vatten samt det bitvis välutvecklade buskskiktet förstärker 
naturvärdena, som dock klassas som måttliga, klass 3, p.g.a. trädens relativt ringa ålder och grovlek, 
samt avsaknaden av döda träd. 
 
 
 

92. Remsa av löv längs åker- och vägkant 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
2,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt, är beläget i kommunens sydöstra hörn, alldeles öster om Lilla 
Bjurum. Den skogsklädda remsan vilken delvis löper längs med vägen, omgärdar en liten åker. 
Marken runt omkring är i huvudsak öppen jordbruksmark, främst åker. Objektet utgör dock den 
västligaste delen av ett i övrigt barrdominerat litet skogsparti. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

93. Klibbal och alm längs Åsbotorpabäcken    
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
6,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Strax nordöst om Bjurum i kommunens sydöstra del rinner Åsbotorpabäcken. 
Landskapet är till större delen öppet runt omkring bäcken, som under sitt lopp söderut passerar 
kvarnen i Rosendalen.  
 
Träd- och buskskikt: Objektet börjar i norr med ett hygge där det tidigare vuxit klibbal. Söderut 
kantas bäcken av först ung, klen al och längre söderut med grövre (30–40 cm i diameter) träd av 
samma slag. Vid den gamla kvarnen domineras trädskiktet av alm och ask, upp till 75 cm i diameter. 
Här finns även klibbal på socklar. Vattnet forsar fram och skapar en fuktig miljö. Betet har relativt 
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nyligen upphört. Söder om vägen finns en konstgjord damm från vilken vattnet faller ned i ett mindre 
vattenfall, ned i en liten stenravin. Bortom dammen finns översvämningsytor med främst ung al, men 
här påträffades även, på ett ställe, mycket grova lindar. Totalt sett är trädslagsblandningen stor och 
utöver de redan nämnda finns bl.a. även björk, ek, lönn och sälg representerade.  
 
Flora och fauna: På en sten vid det lilla vattenfallet påträffades traslav Leptogium lichenoides. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en vegetationstyp som ofta är förknippad med höga naturvärden, 
då den förekommer tillsammans med vatten samt i regel fått utvecklats fritt. I detta objekt skapar 
inslaget av flera olika trädslag en variationsrik miljö. Här finns även mycket grova ädelövträd samt 
flera nyckelelement, de flesta kopplade till bäcken, såsom sumphål, översvämningsmark, fors och 
t.o.m. ett litet vattefall. Bitvis är också brynvegetationen välutvecklad.  
Dessvärre är bäckmiljön påverkad av diverse ingrepp; hygget i norr, konstgjord breddning av bäcken, 
vägtunnlar och plockhuggning. För att inte glömma den stora konstgjorda dammen – som å andra 
sidan kan liknas vid en naturlig förekommande störning (typ ett bäverdämme som ju också orsakar 
stora översvämningsytor). 
Sammantaget bedöms objektet till den näst högsta klassen, klass 2, höga naturvärden. Värdekärnan 
ligger i området kring kvarnen. 
 
 
 

94. Ett stort område på gamla mossodlingar, bitvis björkdominer 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 74, 08384 

Areal 
173,2 ha 

 
Allmän beskrivning: I Koflymarken i de barrskogsdominerade delarna i kommunens sydöstra del och 
alldeles väster om kommungränsen, är skogen präglad av den torvtäkt som tidigare utfördes i dessa 
områden. 
  
Träd- och buskskikt: Omväxlande står barrskogen tät och omväxlande finns ännu öppna ytor endast 
glest bevuxna med klena tallar och björkar. De björkdominerade områdena är spridda över en större 
yta och dess gränser mot barrdominerat är flytande. På kartan har de områden som är klart 
lövträdsdominerade ritats in, men utöver dessa – vars gränser ej får tolkas som absoluta – finns även 
andra områden där lövträdsinslaget dominerar bitvis eller har så diffusa gränser att de inte kan ritas in 
på ett tillfredställande sätt. Lövträdsinslaget består uteslutande av klen björk vilken börjat växa på de 
tidigare, under torvtiden öppna ytorna.  
 
Naturvärdesbedömning: Förutom de naturvärden som alltid medföljer då det förekommer lövträd i 
stora barrskogsdominerade områden, är skogstypen ointressant ur naturvårdssynpunkt. Skogstypen är 
vanlig och träden klena. Området klassas i den lägsta klassen, klass 4. 
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95. Björkhagar i Amfinnsryd 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
7,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget en kilometer norr om kommungränsen nära kommunens 
sydöstra hörn. Söder-, öster- och norrut är landskapet öppet medan det i väster angränsar till ett stycke 
skogsmark. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Triviallövhage 6,1 3 
2  Triviallövhage 1,8 3 

 
 
Delobjekt 1 – Betade björkhage runtbebyggelse 
 
Träd- och buskskikt: Denna mycket steniga hage domineras av medelgrova björkar. Här finns även 
gran och tall samt diverse ädel- och triviallövträd. Några av björkarna är mycket gamla och grova. I 
buskskiktet finns rikligt med enbuskar och nypon. Betestrycket är något lågt och hagen är bitvis av 
igenväxningskaraktär. 
 
Naturvärdesbedömning: Björkhagar är ett representativt inslag för trakten. Inslaget av gamla björkar 
är viktigt, då detta vittnar om att trädslaget funnits i hagen sedan en lång tid tillbaka. Det finns flera 
marksvampar som gynnas av kombinationen träd och bete. Delobjektet innehar endast måttliga 
naturvärden. Om möjligt bör betestrycket ökas i hagen så att den inte, som så många andra hagar, 
växer igen.  
 
 
Delobjekt 2 – Något igenväxande björkhage med ekinslag 
 
Träd- och buskskikt: Denna björkhage har inslag av gamla björkar och halvgamla ekar. I hagen finns 
enar samt enstaka kjolgranar. Då betestrycket den senaste tiden varit lågt, ev. upphört helt tills alldeles 
nyligen, är inslaget av ung björk och asp mycket omfattande och dominerar bilden av hagen.  
 
Naturvärdesbedömning: Björkhagar är ett representativt inslag för trakten. Inslaget av gamla björkar 
är viktigt, då detta vittnar om att trädslaget funnits i hagen sedan en lång tid tillbaka, vissa 
marksvampar gynnas av kombinationen träd och bete. Denna hage har dock kommit långt i sin 
igenväxningsfas. Delobjektet ges måttliga naturvärden. Om möjligt bör hagen röjas – särskilt omkring 
ekarna – samt betestrycket ökas för att motverka igenväxningen.  
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96. Björk-, asp- och alskärm  
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
2,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt, är beläget i kommunens sydöstra hörn, cirka en kilometer sydöst 
om Lilla Bjurum. Den skogsklädda partiet omgärdas i stort sett av en åkermark. 
I den södra delen är lövuppslaget rikligt, i den nordöstra delen är hygget färskare. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

97. Betade hagar söder om Hultet 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
4,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I den sydöstra delen av kommunen finns ett stråk med rörligt markvatten. En bit 
öster om detta stråk höjer sig en ås – troligtvis en ändmorän – vilken är trädbevuxen. Övervägande 
delen av landskapet är annars öppet, så när som på granplanteringen som angränsar i sydväst. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Triviallövhage 2,1 3 
2  Triviallövhage 2,7 2 

 
 
Delobjekt 1 – Klibbal i hage 
 
Träd- och buskskikt: Denna steniga hage är glest bevuxen med klibbal i yngre medelåldern. 
 
Naturvärdesbedömning: De smärre naturvärden som finns i området är främst knutet till det rörliga 
markvatten som präglar området. Lövträd i kombination med vatten gynnar insektsproduktionen. 
Även om alarna i det aktuella delobjektet inte är särskilt gamla finns det i närheten tecken som tyder 
på att klibbal i förening med bete förekommit i området sedan en lång tid tillbaka, något som gynnar 
vissa marksvampar.  
 
 
Delobjekt 2 – Mycket välbetad hage med skogsbeteskaraktär 
 
Träd- och buskskikt: Hagen är stenig och slutenheten varierar mellan tätare partier och luckor. Den 
är småkuperad på så sätt att den är stenig och blockig. Till större delen består trädskiktet i hagen av 
medelgrova björkar och granar, men även klibbal förekommer. Det finns gamla stubbar efter grova 
alar och granar. Idag finns dock inga grova träd, dock enstaka gamla alar. 
 
Övriga noteringar: Det rörliga markvattnet präglar området. 
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Naturvärdesbedömning: Naturtypen är karaktäristisk för området och hagen utgör ett värdefullt 
exemplar i sitt slag. De gamla grova stubbarna och de idag mogna träden tyder på en viss kontinuitet i 
åtminstone al och gran. Detta tillsammans med betet – som troligtvis förekommit sedan en mycket 
lång tid tillbaka – och det rörliga markvattnet ger upphov till en ovanlig och värdefull miljö som 
gynnar både en speciell marksvamp- och kärlväxtflora. Hagen ger i sin stenig- och blockighet 
tillsammans med den välbetade grässvålen ett mycket genuint och gammalt intryck. Idag saknas dock 
grova och gamla träd nästan helt i området. Delobjektet placeras i näst högsta klassen, klass 2, höga 
naturvärden.  
 
 
 

98. Gammal betesmark på en liten ås med rörligt markvatten 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
9,6 ha 

 
Allmän beskrivning: I sydöstra delen av kommunen, på en liten ås – troligtvis en ändmorän – med 
rörligt markvatten är detta objekt beläget. Det ligger mellan Stora Fårvallsslätten och Amfinnsryd.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,5 4 
2  Klibbalskog av översilningstyp 2,9 2 
3  Triviallövhage 2,2 3 

 
 
Delobjekt 1 – Lövbarrskog, före detta björkhage 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras fortfarande av ung till medelålders björk, men inslaget 
av gran är stort, främst i de västra delarna. Spår från betestiden dröjer sig ännu kvar i form av en- och 
hasselbuskar. Marken är stenig och markvattnet ytligt. I väst övergår beståndet i en granplantering.  
 
Naturvärdesbedömning: En vanlig naturtyp utan värdefulla element i trädskiktet. Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Igenvuxen betesmark, idag klibbaldominerad blandskog 
 
Träd- och buskskikt: Detta område ligger i en norrsluttning. Marken är stenig med rörligt markvatten 
och trädskiktet är klibbalsdominerat. Träden är medelgrova och det förekommer grova träd samt 
enstaka socklar. Vissa alar är mycket gamla och det finns också inslag av gammal björk. Död ved 
finns i måttlig mängd, främst av al. Det finns grova högstubbar av olika trädslag. Överlag har området 
just kommit in i en dödvedsskapande fas. Andra trädslag som finns representerade i området är 
fågelbär, som det finns mycket gamla och grova träd av samt hägg, asp och sälg. Området i syd, 
närmast vägen, är yngre än området längre in. 
 
Flora och fauna: Området hyser troligtvis en speciell kärlväxt- och kanske också marksvampflora.  
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet karaktäriseras av det ytliga markvattnet i området som tydligt 
satt sin prägel på trädskiktet så att en mindre vanlig och speciell variant av igenväxningsskog har 
bildats. En del träd av klibbal, björk och fågelbär är mycket gamla. Socklar förekommer, dock ej som 
ett påtagligt inslag. Här finns även bärande träd och buskar. Med hänvisning till detta ges objektet 
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höga naturvärden. Det är dock inte högt i sin klass men har stor potential för höga framtida 
naturvärden.  
 
 
Delobjekt 3 – Skogsbete med fornminnen 
 
Träd- och buskskikt: Längst i syd är marken öppnare med gläntor, stora stenblock samt buskar av 
nypon och en. I sluttningen norrut växer främst ung björk och klibbal och längst i norr finns ett liten 
alkärrsliknande fuktsvacka. Hela området omgärdas av ett mycket högt staket men spåren efter bete i 
området är ringa. Delobjektet ligger på en liten ås med rörligt markvatten. 
 
Övriga noteringar: Slaggvarp finns i områdets södra del. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en nästan helt igenvuxen hage som idag består av nästan bara unga 
träd. I fuktsvackan längst i norr är träden något äldre. Det rörliga markvattnet ger området en särskild 
prägel. Troligtvis finns enstaka gamla träd i området som p.g.a. det höga staketet endast inventerades 
från utsidan.  
 
 
 

99. Igenväxningsmarker på en ändmorän på Stora Fårvallsslätten 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
5,0 ha 

 
Allmän beskrivning: I kommunens sydöstra hörn, i ett område kallat Stora Fårvallsslätten, löper en 
liten ås – troligtvis en ändmorän – med ytligt markvatten. På båda sidor omges åsen av slättlandskap.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 2,4 3 
2  Klibbalskog av översilningstyp 1,1 4 
3  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,5 4 

 
 
Delobjekt 1 – Ung aspdomineradskog med inslag av äldre ekar 
 
Träd- och buskskikt: Asparna i området är mestadels unga och klena, med inslag av äldre och grövre 
träd, upptill 40 cm i diameter. Initierad självgallring har orsakat ett gott förråd av klen aspved. Även 
enstaka äldre, grova aspar är döende. Hassel- och enbuskar dröjer sig kvar i området sedan den tiden 
det hävdades, vilket även några medelgrova ekar som börjat dö av igenväxning gör. Marken är bitvis 
stenig, men stenmur och rösen finns i området och floran är påverkad av det rörliga markvattnet. 
 
Flora och fauna: Det växer blåsippa i området. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här är en vanlig skogstyp som dock får en något speciell prägel av 
markvattnet. De små naturvärden som finns är knutna till de grövre träden. Ekarna bör friställas för att 
de skall ha en chans att överleva. Även om de inte har uppnått någon aktningsvärd ålder ännu är det är 
ont om potentiella, framtida jätteekar. Därför bör de som påbörjat sitt liv som solitärträd få fortsätta 
som sådana. 
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Delobjekt 2 – Fårhage med ung al, uppe på åsen 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Klibbal- och björkdominerad igenväxningsmark uppe på åsen 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

100. Björkdominerad igenväxningsmark 
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
1,6 ha 

 
Allmän beskrivning: I kommunens sydöstra hörn, i ett område kallat Stora Fårvallsslätten, löper en 
liten ås – troligtvis en ändmorän - med ytligt markvatten. På båda sidor omges åsen av slättlandskap. 
Detta objekt har tidigare varit både åker och betesmark, men är idag i en sen igenväxningsfas. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

101. Gammal igenväxande björkhage vid Kristinebo    
 
 
Socken 
Ledsjö 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
6,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Strax norr om kommungränsen i kommunens sydöstra hörn, alldeles väster om 
Riksberget vid Skräddareslätten, ligger detta objekt uppe på en ganska stor kulle. På andra sidan 
kullen ligger Ljungstorpsmossen i Skara kommun och norrut breder slättmarken ut sig med sina små 
trädklädda åsryggar.  
 
Träd- och buskskikt: Denna steniga hage är björkdominerad med enstaka gran och stort aspuppslag. 
Enstaka äldre träd av björk och ek finns också i hagen och vittnar tillsammans med hassel- och 
enbuskarna om att området tidigare varit mer öppet. Området har nyligen betats men med ett ganska 
lågt betestryck och igenväxningen har varit succesiv sedan 50–60-talen. Längst bort i väst är hagen 
nyligen restaurerad. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturtypen är karaktäristisk för området och denna hage hyser vissa 
värdefulla inslag, såsom de äldre träden, grova gamla hasselbuskar och enstaka förekomst av grov, 
död ved. Troligtvis har det varit bete i hagen sedan en lång tid tillbaka. 
Idag är dock större delen av hagen igenvuxen med ung björk och asp, förutom den restaurerade västra 
delen. Även den östra delen skulle vinna på att röjas, gallras och sedan betas med ett högre betestryck. 
Objektet klassas i naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden.  
 
 

 101



 

 
102. Olika sorters lövdominerade naturtyper söder om Tomten 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
7,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Strax norr om kommungränsen i kommunens sydöstra hörn, alldeles öster om 
Riksberget vid Tomten, ligger detta objekt. Söderut ligger Ljungstorpsmossen i Skara kommun och 
norrut breder slättmarken ut sig med sina små trädklädda åsryggar.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,1 3 
2  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 4,8 3 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,8 3 

 
 
Delobjekt 1 – Sumpskog av björk och klibbal 
 
Träd- och buskskikt: Det här är ett mycket blött parti som domineras av klen till medelgrov björk 
samt klibbal. 
 
Naturvärdesbedömning: En i sig värdefull naturtyp som ofta hyser stort inslag av död ved och har 
god insektsproduktion. I detta område är dock dödvedsinslaget ännu lågt och träden likåldriga. Om 
området inte dikas ur har det goda förutsättningar för att hysa höga framtida naturvärden. Idag placeras 
det dock i naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 2 – Ädellöv omkring hus och bäck 
 
Träd- och buskskikt: Denna lövdunge omkring en gård domineras av medelgrov ask. Här finns också 
flera mycket grova träd av ek och lind samt ung björk, sälg och rönn. Vissa delar av objektet 
inkluderar tomten till huset. Buskskiktet är välutvecklat med en, hassel, vide, nypon, brakved och 
druvfläder. 
Kilen som sträcker sig norr ut består av klena björkar. 
 
Naturvärdesbedömning: De måttliga naturvärden som finns ligger i de grova ädellövträden som 
finns runt huset samt i det fina buskskiktet. Ekarna är dock inga jättar, utan håller sig omkring 80 cm i 
diameter. Delobjektet är litet och påverkat av skötselåtgärder vilket föranleder endast ges måttliga 
naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Björkdominerad igenväxningsmark 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet är glest klätt med relativt ung björk och al. Rakt genom området 
löper ett brett dike. I västra delen finns dock inslag av ek samt ett litet sumpparti med björk. I nordost 
finns en något grövre ek.  
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Naturvärdesbedömning: I det stora hela är området ordinär igenväxningsmark utan större 
naturvärden. Sumppartiet i västra delen samt ekinslaget med enstaka grövre ekar motiverar dock 
placeringen i klass 3, måttliga naturvärden. 
 
 
 

103. Klibbal längs bäcken vid kommungränsen i sydost    
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
4,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Alldeles intill kommungränsen emot Skara, i den sydöstra delen av kommunen, 
är detta objekt beläget. Det ligger ute på slätten, men i öster är det inte långt till de stora barrskogarna.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 3,1 2 
2  Triviallövhage 1,3 3 

 
 
Delobjekt 1 – Klibbal och ask längs bäck 
 
Träd- och buskskikt: Detta delobjekt är mycket variabelt. Marken är stenig, tidigare har här varit 
bete (viss del betas fortfarande) och spår från den tiden dröjer sig ännu kvar i form av enen och 
döende, grovstammiga hasselbuketter. Längst i söder finns en smal remsa med klibbal och norr om 
denna tar ett fint parti med ganska grovstammig al och ask vid. Det finns några grova, döda torrträd 
norr om vägen – överlag är dödvedsinslaget dock måttligt stort. Här finns också flera mycket grova, 
levande träd av sälg, rönn och björk. I hagen finns även inslag av medelgrova träd av fågelbär, asp och 
äpple. Idag är den under igenväxning då betestrycket är lågt i de delar som fortfarande betas.  
 
Flora och fauna: I området växer blåsippa. 
 
Naturvärdesbedömning: Ett variationsrikt område vars värdekärna är belägen omkring bäcken samt 
strax norr om vägen som skär igenom området. De värden som finns är knutna till 
variationsrikedomen, bäcken samt de nyckelelement – i form av sumphålor, översvämningsytor och 
forsar – som följer i dess spår och inslaget av grova träd, såväl döda som levande. Igenväxningen bör 
motverkas genom röjning samt höge betestryck.  
Objektet bedöms till naturvärdesklass 2, höga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 2 – Björkdominerad brant sluttning med några grova ekar 
 
Träd- och buskskikt: I den igenväxande hagen finns enstaka gamla, grova björkar och ekar, men till 
större delen består trädskiktet av medelgrova björkar och tallar. I buskskiktet för en och hassel en 
tynande tillvaro.  
 
Naturvärdesbedömning: Hagen hyser ett fåtal gamla träd, bl.a. 2–3 grova ekar i södra delen (som i 
övrigt domineras av tall) som bör friställas då de mår dåligt av den täta vegetationen runt omkring. I 
övrigt finns inga naturvärden i hagen. 
Delobjektet klassificeras i klass 3, måttliga naturvärden. 
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104. Liten björksumpskog nordost om Ingelstorp 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 74 

Areal 
1,1 ha 

 
Allmän beskrivning: Nordost om Ingelstorp i den sydöstra delen av kommunen ligger detta objekt 
helt omgivet av barrskog.  
 
Träd- och buskskikt: Området är mycket blött och inslaget av död ved stort. Trädskiktet består 
nästan enbart av klen björk. Här finns flera rotvältor och enstaka träd har bohål. 
 
Naturvärdesbedömning: Björksumpskogar är värdefulla biotoper då de ofta hyser ett stort inslag av 
död ved, vilket tillsammans med den fuktiga miljön gör att insektsproduktionen blir hög. Detta i sin tur 
gynnar fåglar, bl.a. hackspettar. 
I detta objekt är dödvedsinslaget mycket stort, men ved i äldre nedbrytningsgrader saknas nästan helt. 
Allting tyder på att marken tidigare nyttjats för något annat, kanske myrslåtter. 
Idag utgör objektet dock ett viktigt inslag i den annars barrdominerade skogen och klassas i 
naturvärdesklass 2, höga naturvärden.  
 
 
 

105. Löv vid Vänerns strand vid Källbytorp 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 80 

Areal 
2,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av lövdominerade områden mellan sommarstugorna vid 
Vänerstranden vid Källbytorp. Längre inåt land blir skogen barrdominerad. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstyper är klibbalstrandskog med lågvuxen al och videbuskage i de mer 
opåverkade delarna vid vattnet. Övriga delar utgörs av sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr 
typ. Trädskiktet består främst av medelgrov klibbal, tall och klen björk, sälg och gran. Klibbalen 
närmast vattnet är klen. Dessutom finns i objektet ett mindre inslag av medelgrov ask och klen ek, 
fågelbär och rönn. Trädskiktet är halvslutet till glest. Föryngringen består av förekommande trädslag 
men domineras av al. I de flacka delarna vid vattnet som regelbundet översvämmas finns videbuskage. 
På torrare mark är det gott om hallon. Enstaka nyponbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Vatten- och vindstörning har stor påverkan i områden närmast Vänern. 
Bebyggelse/tomtmark, dvs byggnation av sommarstugor, har haft en stark generell påverkan i 
objektet. Plockhuggning har utförts i delar av objektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Lövdominerade områden mellan sommarstugor längs med Vänerstranden. 
Barrinslaget är relativt stort. Området är starkt påverkat i form av sommarstugebebyggelse. Trädens 
ålder är måttlig. Det finns inom området ingen ved, både på grund av beståndets låga ålder och på 
grund av ”städning”. Objektet har ett visst naturvärde. 
Området är redan exploaterat. I den känsliga strandmiljön kommer vidare utbyggnad att minska 
naturvärdena ytterligare. 
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106. Strandnära skogar Gumsviken 
 
Socken 
Källby/Husaby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 80, 083 81 

Areal 
41,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Stora arealer i sluttningen ner till Vänern vid Gumsviken består av 
klibbaldominerade skogar. Bestånden är till stor del likåldriga och har kommit upp på tidigare betad 
mark. De norra delarna av objektet är utsatta för mer sentida påverkan och ligger runt 
sommarstugebebyggelse.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 19,6 2 
2  Klibbalkärr 4,2 2 
3  Klibbalskog av översilningstyp 4,0 2 
4  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 10,0 4 
5  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,7 3 
6  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,3 4 

 
 
Delobjekt 1 – Alskogar mot Vänern 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av medelgrov klibbal. I torrare partiet finns mindre 
inslag av grov oxel, medelgrov ask, alm, björk, tall, vildapel och klen hägg, fågelbär och gran. Här 
finns också enstaka mycket grov gran och tall. Närmast vattnet övergår skogstypen i klibbalstrandskog 
bestående av lågvuxna och snåriga bestånd av al och knäckepil uppblandade med täta videsnår. 
Inom objektet finns en uppbyggd äldre pir kantad av medelgrov sälg och al samt klen fågelbär. Längst 
ut på piren står några gamla och grova sälgar, angripna av eldticka Phellinus igniarius och med ett 
välutvecklat täcke av epifyter. Vid åkrarna intill Karlsberg finns två mindre flikar av sekundär lövskog 
på frisk f.d. ängsmark. Trädskiktet utgörs av fågelbär, rönn, björk, klibbal och enstaka gran. 
 
 
 
 
 
Trädskiktet är för det mesta slutet. Föryngringen består till större delen av ask och al. Även enstaka 
granplantor noterade. De döda träden utgörs främst av stående död klibbal och dito lågor. Dessutom 
finns en hel del död ask och björk. I klibbalstrandskogen närmast vattnat är det gott om klen ved. Vid 
sjökanten består buskskiktet av videsnår. Högre upp är buskskiktet inte lika välutvecklat. Hasselbuskar 
finns här och var över hela området. I de norra delarna förekommer skogstry, hagtorn och snöbär. Vid 
piren finns ett buskskikt av viden och brakved.  
 
Flora och fauna: Marken är blöt och fuktig. Fältskiktet domineras av blöt typ där bl.a. bäckbräsma 
Cardamina amara och palmmossa Climacium dendroides är vanliga. Längs med stranden, en bit upp 
från vattnet, löper en remsa av något högre belägen mark. Trädskiktet är glesare här och marken är 
gräsbevuxen, fältskiktet består av frisk och fuktig örttyp. I norra delarna är det inte lika fuktig och på 
marken växer både blåsippa och skogsbingel.  
 
Övriga kommentarer: Viltbetet har en stark lokal påverkan på föryngringen. Vattenstörningen är 
beståndsdanande främst vid strandkanten och i partier som regelbundet översvämmas. I objektet finns 
dessutom en bäck och ett flertal sumphål. I strandkanten påverkar även vindstörning. Områden mellan 
vattnet och vissa sommarstugor har avverkats. Mindre dikning i norra delen. 
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Naturvärdesbedömning: Det här är ett större klibbaldominerat område. Marken har tidigare varit 
öppen och trädskiktet är relativt likåldrigt. I några partier börjar alsocklar att bildas. Totalt sett är det 
gott om döda träd och ved i olika dimensioner finns, dock inga mycket grova döda träd. Inom området 
har en del utförda ingrepp haft en negativ påverkan. Bestånd har ett högt naturvärde. 
På en del ställen har det naturliga beståndet fått stå tillbaka för sommarstugorna och dess invånare. 
Stränder har röjts, kanaler har grävts och gräsmattor har anlagts ända ner till vattnet. Vidare 
exploatering hotar naturligtvis naturvärdena i delobjektet.  
Föryngringen utgörs framförallt av ask, speciellt i de södra delarna. Askplantornas dominans beror 
eventuellt på att de ratas av viltet om det finns någonting annat att äta. Föryngring där askplantor mer 
eller mindre dominerar helt är för övrigt något man ser över hela Kinnekulle. Detta kan naturligtvis 
leda till en framtida förändring i trädslagsblandningen där asken blir allt mer dominerande. 
 
 
Delobjekt 2 – Albestånd i barrskog 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är klibbalkärr. Dominerande trädslag är medelgrov klibbal. 
Dessutom finns enstaka medelgrov ask, fågelbär, björk, tall och klen rönn och tall. Inblandningen av 
tall blir större i den östra delen av delobjektet. Trädskiktet är halvslutet. Föryngringen består av 
framförallt av gran men även av al. Måttligt av döda träd, framförallt av klibbal. Enstaka död björk, 
gran och tall finns därtill. Gott om brakved. 
 
Flora och fauna: Här kan man finna den på lågor växande långfliksmossan Nowellia curvifolia. På 
marken växer lummer och blåbärsris och bottenskiktet består av mossor som blåmossa Leucobryum 
glaucum, kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus, thujamossor Thuidium spp., pösmossa 
Scleropodium purum och olika vitmossor Sphagnum spp. 
 
Övriga kommentarer: Här finns ganska gott om klibbalsocklar. Det är gott om födosök av fågel i den 
döda veden. Området är påverkat av viltbete. Altickan Inonotus radiatus härjar här och dödar alar 
vilket leder till en snabb produktion av ved. Området har påverkats av avverkning, plockhuggning, 
barrplanteringar, dikning och kraftledningsgata. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett smalt bestånd av klibbal i omgivande barrskog. Området är 
påverkat av avverkning, omgivande granplanteringar och en kraftledning går igenom. Dessutom finns 
spår av dikning och beståndet påminner också om ett uttorkat alkärr. Området var troligen mycket 
fuktigare förr och utgjorde då ett riktigt klibbalkärr. Fältskiktet på marken mellan träden var 
antagligen dåligt utvecklat och under denna tid bildades alens socklar. I dagsläget är marken inte så 
blöt längre och eftersom granföryngringen är kraftig på vissa ställen kommer fri utveckling säkerligen 
att omföra beståndet till barrskog. Ges högt naturvärde. 
 
 
Delobjekt 3 – Klibbalskog väster om Backeborg 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av grov klibbal, men med inslag av medelgrov ask, 
fågelbär, hägg, björk, rönn, gran, tall och vildapel. De grövsta träden utgörs av en del mycket grov 
klibbal, ask, fågelbär, gran och tall. Trädskiktet är slutet. Föryngringen utgörs främst av ask. God 
tillgång på död ved, framförallt av klibbal, ask och fågelbär. Relativt riklig förekomst av hassel- och 
hagtornsbuskar. En del hasselbuskar är grövre. 
 
Flora och fauna: Här finns bl.a. blåsippor. Bland mossorna krusulotan Ulota crispa, som är en ganska 
vanlig påväxt på hassel. På den näringsrika, fuktiga och friska marken växer dessutom kranshakmossa 
Rhytidiadelphus triquetrus och vågig praktmossa Plagiothecium undulatum. 
 
Övriga kommentarer: De nyckelelement vi noterade är sumphål/kärr, stenmur, träd med bohål, 
rotvältor och mindre sockelbildning. Plockhuggning, röjning och dikning har haft stor lokal påverkan i 
objektet. 
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Naturvärdesbedömning: Detta klibbalbestånd har grovstammiga och högvuxna träd. Här finns gott 
om döda träd. Eventuellt kan ett trädslagsbyte snart äga rum. Ges högt naturvärde. 
Området har utsatts för ett flertal olika ingrepp. Vidare påverkan som leder till minskad andel grova 
och döda träd minskar områdets naturvärden. Dikning har delvis torkat upp marken och asken 
föryngrar sig bäst vilket eventuellt kommer att leda till ett framtida trädslagsbyte. 
 
 
Delobjekt 4 – Triviallövskog 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 5 – Lövsly norr om Blombergshamn 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av sekundär lövskog på f.d. ängsmark. Trädskiktet 
innehåller några mogna träd men framförallt utgörs området av tät lövsly. Intill sommar stugor finns 
en del mogna träd.  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 6 – Gles blandskog vid Blombergshamn 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av de lövdominerade partierna i blandskog. Skogstypen är 
sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Trädskiktet består av grov tall, medelgrov alm, ek, 
fågelbär, klibbal, asp, björk och klen ask, rönn och sälg. Trädskiktet är halvslutet. Föryngring av ask, 
rönn, ek, asp, björk och enstaka granplanta noterad. Ont om döda träd, endast en björklåga noterad. I 
buskskiktet finns arter som brakved, olvon, skogstry, nypon, hassel och vinbär. 
 
Övriga kommentarer: Viltbete har lokal stor påverkan på föryngringen. Området har plockhuggits 
och röjts. 
 
Naturvärdesbedömning: Glesare trädskikt av mogna träd, underväxt av klenare träd och lövsly. 
Området är starkt påverkat. Ont om död ved. Diversiteten i träd- och buskskiktet är stor. Ett visst 
naturvärde innehåller dock delobjektet. 
 
 
Delobjekt 7 – Björkdungar runt sommarstugor 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark av frisk-torr typ. Beståndet är 
fragmenterat och dominerande trädslag är klen björk även om det också finns en del mogen björk. 
Intolkat på kartan är de tätaste förekomsterna av lövträd men i området runt sommarstugorna vid 
Blombergs hamn, Almarsviken och Kinneviken finns ytterligare spridda björkdungar. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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107. Björk-, tall-, och klibbalskog längs Sandbäcken    
 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 80 

Areal 
2,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget en knapp kilometer norr om Källby, med ett större 
sammanhängande barrskogsområde i norr och m.e.m. öppet landskap söderut. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av klibbal, men här finns även björk och tall samt 
enstaka träd av ek och hägg. I buskskiktet finns enbuskar. Det finns lite död ved, bl.a. en grov låga av 
björk.  
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en vanlig naturtyp, har här dock vissa kvalitéer. 
 
 
 

108. Åkerholme med björk, tall och asp    
 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 80 

Areal 
0,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i Källbytorp, vid Sandbäcken. Åkerholmen domimeras 
av björk och tall. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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109. Björk- och talldominerade partier norr om Källby 
 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 80 

Areal 
2,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt ligger inklämt i ett sommarstugeområde strax norr om Källby. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,2 3 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,9 4 

 
 
Delobjekt 1 – Björk- och tallskog med grova popplar 
 
Träd- och buskskikt: Området är björk- och talldominerat men det finns flera andra trädslag, t.ex. 
grova balsampopplar samt klena träd av sälg, asp, ask och ek. Inne i beståndet finns enstaka nypon- 
och enbuskar. Ett litet parti i södra delen är lite sumpigt och det finns också hällar som går i dagen.  
 
Naturvärdesbedömning: Det här är en vanlig skogstyp, här dock med vissa kvalitéer i form av stor 
trädslagsblandning, de grova popplarna, sump- och hällpartier. Med denna motivering placeras 
objektet i naturvärdesklass 3, måttliga värden. 
 
 
Delobjekt 2 – Triviallöv och tall runt sommarstuga 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

110. Alsly längs Rommån, västra delen 
 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 80, 08381 

Areal 
13,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Rommån slingrar sig genom ett landskap som söderut består av en kort remsa 
åker eller betesmark, längs samhället Källbys norra utkant och ut i Vänern. En stor del av bäcken är 
följd av en skogsremsa som norrut gränsar till öppet landskap.  
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 1,0 4 
2  Klibbalskog av översilningstyp 12,3 2 

 
 
Delobjekt 1 – Västra delen av Rommån 
 
Träd- och buskskikt: Vegetationen längs bäcken består av ung klibbal, till större delen sly. Träden 
blir successivt äldre längre österut. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Östra delen av Rommån 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet blir successivt äldre och finare ju längre österut längs ån man 
kommer. I delobjektets västra del domineras det av klibbal i 30-årsåldern, men ett par hundra meter 
österut börjar det bli fint, med äldre al – ofta i rosettform. Träden är ungefär 30 cm i diameter och 
hänger ut över vattnet. Liknande växtsätt har även sälg, ask, lönn och fågelbär. Även mycket grova 
och gamla träd av sälg, lönn och alm finns i området. Luftfuktigheten är hög och jämn och det finns en 
del död ved – främst alhögstubbar. I buskskiktet växer olvon och fläder samt krusbär, nypon och 
benved. 
I östra delen betas ännu området ända fram till ån och även här finns gamla alar.  
  
Flora och fauna: I området noterades bävergnag. 
 
Övriga kommentarer: Här finns sumphålor och översvämningsmark samt en del senvuxna gamla 
alar. Ån meandrar fram genom landskapet. Bortom järnvägen finns ännu en gammal kvarnmiljö. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturtypen är representativ för trakten och detta är ett exemplar med höga 
naturvärden. Värdena ligger i den fuktiga och orörda miljö som skapats i den västra delen av 
delobjektet – längs bäcken med dess sumpmiljöer och översvämningsytor, i den variation av biotoper 
som finns längs ån samt i inslaget av grova, gamla träd. Även den betade biten är relativt gammal. 
Vegetationen längs bäcken är relativt gammal – dock ej uråldrig.  
 
 
 

111. Blandlövskog vid livsmedelsindustri i utkanten av Källby 
 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 80 

Areal 
4,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i västra utkanten av Källby, några hundra meter öster om 
Vänerns strand. Det gränsar till en stor livsmedelsindustri samt till ett skogsparti söderut. Vid 
inventeringen utfördes en vägbyggnation i direkt anslutning till objektets östra del. 
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,3 4 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,5 3 

 
 
Delobjekt 1 – Lövblandskog i norra delen av Mistaskogen 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet består av klen björk och gran i de östra delarna och av likåldrig 
klibbal i yngre medelåldern i de västra delarna. 
 
Övriga noteringar: Då objektet inventerades utfördes en större vägbyggnation i direkt anslutning till 
området som p.g.a. omständigheterna var belagt med beträdnadsförbud. Eventuellt har delar av skogen 
tagits ned idag under vägbygget. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här är en vanlig skogstyp utan värdefulla element. 
 
 
Delobjekt 2 – Remsa med fin trivialblandskog 
 
Träd- och buskskikt: I det lilla området finns grova sälgar, grov hägg och mogen klibbal. Det rinner 
en bäck genom området och i anslutning till dennna finns sumphålor. Östra delen är dock 
grandominerad. 
 
Naturvärdesbedömning: Mindre vanlig skogstyp med mogna och grova träd. Objektet är dock för 
litet för att högre betyg skall komma ifråga. Delobjektet ges därför måttliga värden. 
 
 
 

112. Strandskog och snår väster om Talludden 
 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 80 

Areal 
8,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget vid Vänerns strand, väster om Källby. Här är stranden 
mycket flikig och det finns flera, smala uddar längs strandsträckan. Inåt land övergår skogen till att bli 
barrdominerad. 
 
Träd- och buskskikt: Närmast vattnet går ett band av sjöstrandsnår bestående av viden. Ofta är de 
grövre stammarna svampangripna. Innanför detta är trädskiktet klibbaldominerat. Klibbalarna är 
mellan 20 och 50 cm i diameter och vissa är krokiga och senvuxna. Här finns dock ingen påtaglig 
sockelbildning. Inne i skogen finns även inslag av grova balsampopplar och tallar samt relativt grova 
fågelbärsträd. Sammantaget är trädslagsblandningen stor i området. Här finns – förutom de redan 
nämnda – björk, rönn, ask, ek och lönn. Föryngringen av främst ädellövträd är god och i norr 
påträffades bokföryngring. Buskskiktet är bitvis ganska väl utvecklat, med vide, hassel och en samt 
busklikt växande hägg och fågelbär. I objektet finns en del död ved, främst av al och sälg vilka finns i 
samtliga nedbrytningsgrader. Det är dock endast enstaka högstubbar som är grova. Även uddarna 
kantas av videsnår och i mitten finns en, oftast tunn, remsa med klibbal.  
 
Naturvärdesbedömning: Denna mindre vanliga naturtyp är mycket utsatt för en speciell 
störningsregi i form av vind-, is- och vattenstörningar, vilket sätter sin prägel på skogen. I detta objekt 
är skogen gammal, men inte uråldrig. Död ved finns, men med tanke på vindstörningen kunde man 
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förvänta sig att inslaget skulle vara större. Det finns en del grova träd i området, samt klibbalar som är 
senvuxna. Den stora trädslagsblandningen ökar variationen i området, som har god potential att hysa 
höga framtida naturvärden och klassificeras till naturvärdesklass 2, höga naturvärden. 
 
På vissa ställen är området dikat. Dikning bör ej utföras i området, då detta i hög grad påverkar 
strandskogens speciella förhållanden.  
 
 
 

113. Sen hyggessuccession i Mistaskogen  
 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
08370, 083 80 

Areal 
2,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet ligger i Källbys sydöstra utkant och sträcker sig ut mot Vänern.  
 
Träd- och buskskikt: Objektet har ett risigt och snårigt skikt av viden, alm, hägg, ek m.m. Ovan detta 
finns överståndare av främst björk, tall och klibbal. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

114. Sandstenskleven vid Blombergs station 
 
Socken 
Västerplana/Husaby/Källby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
8,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av den lövklädda sandstenskleven vid Blombergs station. 
Sandstenskleven ligger här relativt nära Vänern och objektet breder ut sig från Kinneviken i norr 
söderut längs Gumsviken. Trots stor påverkan i omgivningar så är de norra delarna av objektet de mest 
värdefulla och är bitvis mer opåverkade med en längre kontinuitet. Den lövklädda sandstenskleven 
fortsätter norrut in på kartblad 083 91 där den blir än mer orörd. Dessa delar utgör ett eget objekt. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Brantskog av ädellövrik typ 3,6 3 
2  Lövrik hyggesvegetation 3,1 4 
3  Brantskog av ädellövrik typ 1,6 2 
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Delobjekt 1 – Ädellövrik brant nedanför Blombergs station 
 
Träd- och buskskikt: Det här är en brantskog av ädellövrik typ. Trädskiktet innehåller dock en hel 
del triviallöv och barrträd. Något mer frekvent än de övriga trädslagen är medelgrov ask. I övrigt 
består trädskiktet av grov fågelbär, medelgrov lönn, asp, björk, tall och klen alm och gran. Enstaka 
mycket grova träd finns av fågelbär, sälg, gran och tall. Den norra ändan av delobjektet är brantare, 
trädskiktet är mer slutet och här finns mer död ved. I söder är det flackare och tall och sälg är vanligare 
här. Trädskiktet är halvslutet. Föryngringen består främst av ask. Förekomsten av döda träd är måttlig 
med en del döda fågelbär, björk, sälg och tall. Bland buskarna är hagtorn, hassel och snöbär vanliga i 
området. Några av hasselbuskarna är grova, både stambukettens omfång och enskilda stammar. 
Delobjektet innehåller även en del nyponbuskar. 
 
Flora och fauna: Bland kärlväxterna är blåsippa och skogsbingel vanliga. Bland kryptogamerna hittar 
man traslav Leptogium lichenoides och mossan krusulota Ulota crispa. 
 
Övriga kommentarer: Nyckelement i delobjektet är bl.a. västvända lodytor, rasbrant, 
sandstenskleven, överhäng och träd med bohål. Ras och skred har en lokal stark påverkan. Viltbete har 
en ringa påverkan. Avverkning, röjning och bebyggelse/tomtmark har haft stor lokal betydelse, 
speciellt i de norra delarna av området. Dessutom går det en kraftledning genom hela delobjektet i 
nederkanten av branten. 
 
Naturvärdesbedömning: Området är starkt påverkat av diverse ingrepp vilka har decimerat 
naturvärdena starkt. Det är relativt ont om död ved. Träden är idag av förhållandevis låg ålder. 
Naturvärdena föreligger främst i det mindre antal grova träd finns i brantens nederkant. 
 
Vidare ingrepp och påverkan inverkar menligt på naturvärdena som kommer att öka vid fri utveckling. 
 
 
Delobjekt 2 – Hyggessuccession 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen består av hyggessuccession av lövrik typ. Trädskiktet är mycket 
ungt och består till största delen av lövsly. Trädskiktet är dock artrikt och noterade trädsorter är alm, 
ask, ek, fågelbär, klibbal, björk, sälg och tall. I buskskiktet förekommer hassel, skogstry och nypon. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Ädellövrik brant vid Kinneviken 
 
Träd- och buskskikt: Denna brantskog är ädellövrik och har som dominerande trädslag medelgrov 
ask och tall samt grov fågelbär. Dessutom finns en del medelgrov alm, ek, björk, enstaka medelgrov 
sälg och gran och klen hägg. Mycket grova och grova träd finns av alm, björk, sälg, gran och tall. 
Trädskiktet är relativt slutet, men en viss luckighet finns vid vindfällen. Föryngringen domineras av 
ask, liksom så ofta på Kinnekulle. Här finns rikligt med döda träd, främst av både stående och 
liggande fågelbär. En del av fågelbärsveden är grov. Dessutom finns döda björkar och granar samt 
enstaka död sälg och tall. Buskskiktet är relativt välutvecklat och det finns gott om skogstry, hassel 
och vinbärsbuskar. Därtill finns en del olvon och hagtorn. 
 
Flora och fauna: I fältskiktet hittar man bland annat blåsippa och skogsbingel. Bland mossorna finner 
man trädporella Porella platiphylla och platt fjädermossa Neckera complanata, bland lavarna traslav 
Leptogium lichenoides. 
 
Övriga kommentarer: Delobjektet karaktäriseras av klevbranten med västvända lodytor, rasbrant och 
klevkant.Viktigaste störningsformen utgörs av mindre skred och ras. Kraftledningen har haft en stark 
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lokal påverkan och ledningsgatan löper fram längs med hela den nedre delen av sluttningen, mellan 
klevkanten och vägen. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här är en brantskog med stor trädslagsblandning, gott om död ved och 
en del grova och mycket grova träd. Dessa strukturer tillsammans med arter nämnda under rubriken 
flora och fauna indikerar trädkontinuitet och fri utveckling under en någorlunda tidsperiod. Branter är 
viktiga miljöer för arter känsliga för uttorkning och stenar i branten har liksom i detta område ofta 
välutvecklade mosstäcken. Kontinuiteten som många gånger finns i sådana här rasbranter innebär att 
svårspridda arter ofta återfinns här.  
Vid fri utveckling kommer naturvärdena att öka. Avverkningar liksom den gjord under 
kraftledningsgatan med efterföljande solexponering och uttorkning har en förödande effekt på 
naturvärdena i sådana här biotoper. 
 
 
 

115. Ekhagar vid Blomberg 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
33,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Blomberg är den största gården i enskild ägo på Kinnekulle. I omgivningarna 
runt Blomberg, på Kinnekulles västsluttning, ligger här omskrivna ekhagar. Ekhagarna ligger på 
platån nedanför kalkstenskleven (rödstenskleven) men ovan sandstenskleven. I detta område mellan 
klevkanterna, på den lättvittrade alunskiffern, ligger mycket av Kinnekulles bördigaste mark. Stora 
delarna av området utgörs av åker och hagarna omges i de flesta fall av uppodlad mark.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 12,5 1 
2  Ädellöv i stenbrott 1,2 3 
3  Ekhage 9,0 1 
4  Ekhage 8,4 1 
5  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 0,8 3 
6  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 1,5 2 

 
 
Delobjekt 1 – Ekhage norr om Blombergs station 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av en ekhage där ekarna står samlade i stråk. Träden är 
omgivna av grupper av aplar och hassel- och hagtornsbuskage. Hagen är varierande med helt öppna 
ytor mellan träd- och buskgrupperna, som små rum och större salar bland träden. Dominerande 
trädslag i hagen är grov ek men det finns en del ekar som nått dimensionen mycket grov. I den södra 
delen rinner en bäck och i låglänta områden runt denna har en översilningstyp av klibbalskog 
utvecklats. Klibbalen har avverkats flera gånger och stubbarna är mycket grova men stammarna i 
albuketterna är klena.  
Förutom ek och klibbal finns mindre inslag av medelgrov alm, ask, fågelbär, oxel, björk, gran, tall och 
vildapel och klen lönn. Dessutom enstaka mycket grov ask, björk och vildapel. Det är relativt gott om 
gammal vildapel. Barrträden återfinns i den nordvästra delen. Hagen har ett välutvecklat och äldre 
buskskikt och därför förs delar av området till skogstypen busksnår – bryn. Trädskiktet är på de flesta 
ställen glest. Föryngringen är i allmänhet liten, men i de igenväxande kantzoner som framförallt är 
belägna i norr är den större av framförallt ask och alm. I de fuktigare partierna består föryngringen av 
al. Andelen död ved är sporadisk. Mycket välutvecklat är däremot buskskikt i grupper i hagen. 
Buskarna domineras av hagtorn, hassel och nypon. Många av buskarna är gamla och det finns gott om 
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trädformig och grov hagtorn. Förutom ovan nämnda arter finns ett mindre inslag av getapel, krusbär 
och enbuskar.  
 
Flora och fauna: Många av ekarna har en artrik epifytflora men få sällsynta arter noterades. 
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum förekommer rikligt på en del av ekstammarna. Arten har ett 
mycket bra indikatorvärde i regionen. Den är dock vanligt förekommande just runt godsen på 
Kinnekulle varav dess signalvärde här torde vara lägre. Bland buskarna är det gott om fågel, 
framförallt småfågel. 
 
Övriga kommentarer: Nuvarande bete av får har en stark generell påverkan. Vattenstörning har ringa 
påverkan, endast omkring bäckens översilningsområde kan vattenstörningen sägas påverka 
trädskiktets utformning. I delobjektet noterade nyckelelement är bäck, översilningskärr 
(sumphål/kärr), brynvegetation och stenmur. Ekhagen ligger på sandstenen och här och var finns små 
sandstenklevar. Nyckelelement knutna till träden består av grov sprickbark på ekarna, spärrgrenigt 
växtsätt och grova, döda ekgrenar. Sådana grova ekgrenar på solbelyst mark utgör en viktig livsmiljö 
för många insekter. 
I hagens nordvästra del, intill järnvägen, har en röjning utökat hagens areal och området har relativt 
nyligen omförts till betesmark. Strax efter inventeringen utfördes en genomgripande röjning och 
avverkning i buskskiktet i hela hagen. Precis utanför hagens sydvästra del finns hällristningar. 
 
Naturvärdesbedömning: En ekhage med grova till mycket grova solitärekar. En del av ekarna är 
äldre och har grov sprickbark och ett spärrgrenigt växtsätt. Hagen är varierad och rik på nyckelelement 
och värdefulla biotoper. Hagens buskskikt är gammalt och innehåller rikligt av bärande buskar. I 
hagmark med gamla och grova ekar är ett blommande och bärande busk- och trädskikt värdefullt. 
Många av ekvedens och ekmulmens insekter är beroende av blommor och bär för födoinsamling. 
Buskarna fyller dessutom funktion som kärleksnästen då de erbjuder skyddade parningsplatser. Även 
för fåglar har det blommande träd- och buskskiktet stor betydelse. Hagen har dessutom ett 
rekreationsvärde och ett värde för landskapsbilden. Allt detta tillsammans ger ekhagen högsta 
naturvärde. 
I denna ekhage finns värden för många olika organismgrupper och vid åtgärder är det viktigt att 
klargöra var de högsta befintliga naturvärdena finns. Inom denna hage torde det dock finnas rum för 
olika åtgärder som på så sätt gynnar olika naturvärden. Utförd buskröjningen gynnar markfloran men 
man får inte glömma naturvärdena som är knutna till det gamla buskskiktet i sig. 
 
 
Delobjekt 2 – Blandädellövdunge mellan åkrar 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet består av en ädellövsdunge i ett mindre skifferbrott omgiven av 
öppen jordbruksmark. Skogstypen är sekundär ädellövskog på f.d. ängsmark. Ädellövsträden 
dominerar och här växer medelgrov ask och ek samt klen alm och lönn. Dessutom finns det enstaka 
klena och medelgrova björkar och granar. Vid vägen står tre mycket grova askar och en mycket grov 
ek. Trädskiktet är halvslutet. Noterad föryngring av framförallt ask och en del alm och lönn. Måttlig 
förekomst av döda träd i form av enstaka död stående alm och ask, enstaka asklåga, enstaka död 
stående björk och björklåga och enstaka barrtorrträd. Med undantag för någon ask- och björklåga är de 
döda träden klena. Hasseln är mest framträdande i buskskiktet men här finns också nypon, krusbär och 
hagtorn. 
 
Övriga kommentarer: Här finns träd med bohål (döda björkar) och brynvegetation.Mindre ras i 
skifferbranten har haft ringa påverkan på beståndet. I skydd av träden har en del skräp dumpats ner i 
det lilla brottet. 
 
Naturvärdesbedömning: Mindre område med huvudsakligen klenare ädellövträd och underväxt av 
en del bärande unga buskar. Måttligt med död ved. Tämligen tidigt successionsstadie som vuxit upp på 
åkermark som brutits för skiffertag. I kanterna mot åkern börjar en brynvegetation av nypon- och 
hasselbuskar växa fram. De grova träden vid vägen håller i dagsläget de största naturvärden. 
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Delobjekt 3 – Ekhage söder om allén till Blomberg 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av en av de två ekhagar som ligger längs med allén till 
Blomberg. Den här omskrivna hagen ligger söder om allén och det dominerande trädslaget är grov ek. 
Bland dessa finns en del ek som nått dimensionen mycket grov. I hagen finns också ett visst inslag av 
andra träd som mycket grov oxel, grov alm och lönn och medelgrov ask och björk. I anslutning till 
bäcken finns en klibbalskog av översilningstyp där grov klibbal dominerar med inslag av enstaka 
mycket grova alar. Ekarna och de andra träden är jämnt spridda i hagen och trädskiktet är glest. Endast 
en eklåga noterad. Buskskiktet är på sina ställen tätt och består till största delen av hagtorn och 
nyponbuskar medan hasseln är något mindre vanlig.  
 
Flora och fauna: Gulpudrad spiklav Calicium adspersum förekommer allmänt på de grövre ekarna. 
Marken är näringsrik och i skuggigare partier förekommer exempelvis blåsippa. Under flertalet av 
ekarna förekommer gryt. 
 
Övriga kommentarer: Bäck, träd med bohål och grov sprickbark är de nyckelelement man kan finna 
i hagen. Nuvarande bete av nötdjur har en stark generell påverkan. Man har röjt i buskskiktet och 
plockhuggit bland alen. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en ekhage med framförallt grova men även en del mycket grova 
fristående ekar. Ekarna är dock inte jättegamla och endast ett fåtal av ekarna har fått sprickbark eller är 
innanrötade.  
Generellt behövs inga åtgärder utan ekhagens naturvärden kommer att öka om hävden bibehålls. I 
sydöstra hörnet har dock en del klent löv vuxit upp bland ekarna som på sikt bör hållas efter så att de 
inte växer upp och skuggar ekarna. 
 
 
Delobjekt 4 – Ekhage längs allén till Blomberg 
 
Träd- och buskskikt: Ekhagen ligger längs med norra sidan på allén till Blomberg. Trädskiktet består 
nästan uteslutande av grov och en del mycket grov ek. En ek har en uppmätt diameter på över 1,5 
meter. Ett mindre inslag finns av andra träd som medelgrov alm, lind och asp och klen lönn, klibbal 
och björk. Trädskiktet är glest. Föryngring i form av enstaka ask- och lönnplantor i de betesskyddade 
hagtornsbuskagen. Hagtorn dominerar i buskskiktet som är mycket tätt på sina ställen. Nyponbuskar är 
vanliga och det finns även en del krusbär och slån. 
 
Flora och fauna: Sotlav Cyphelium inquinans växer på en av de grövsta ekarnas bas. 
 
Övriga kommentarer: Det finns mindre sumphål och kärr i östra delen av delobjektet, enstaka träd 
med bohål och enstaka ekar som utvecklat grov sprickbark. Nuvarande bete av nötdjur har en stark 
generell påverkan. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en ekhage med grova och några mycket grova ekar. Med undantag 
för enstaka ek är dock åldern förhållandevis måttlig. Viss igenväxning hotar ekarna på sikt.  
På den grövsta eken växer sotlaven Cyphelium inquinans som är en signalart för jätteträdskontinuitet. 
Delar av buskskiktet är manshögt och mer eller mindre ogenomträngligt, smala kostigar utgör de enda 
öppningarna i dessa busksnår. Ett välutvecklat buskskikt av blommande och bärande buskar tillför 
naturvärden och behöver i sig inte hota ekarna men lövföryngring möjliggörs i buskagen och dessa 
träd kan utgöra ett hot mot ekarna. Ett alltför utbrett buskskikt kan därför på sikt inverka menligt inte 
bara på ängsfloran utan även på ekarna.  
I norra delen växer klen–normalgrov asp och björk som inom en snar framtid kommer att börja skugga 
ekarna. 
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Delobjekt 5 – Allé till Blomberg 
 
Träd- och buskskikt: Denna allé består av medelgrova lindar med inslag av enstaka grov alm och 
kastanj. En av kastanjerna är över 1 meter i diameter. Trädskiktet är glest och ingen trädföryngring 
finns 
 
Flora och fauna: Här finns en artrik epifytflora av dammgynnade arter på trädstammarna. 
Kyrkogårdslaven Pleurosticta acetabulum är vanligt förekommande men inga sällsynta dammgynnade 
arter noterade. 
 
Naturvärdesbedömning: Denna allé består av måttligt grova lindar. Träden är jämnåriga och inte 
speciellt gamla. Delobjektet besitter endast måttliga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 6 – Ädellövsdunge i hagmark 
 
Träd- och buskskikt: I östra ändan av ekhagen som utgör delobjekt 3 ligger denna ädellövsdunge. 
Trots att dungen ligger inom den hävdade ekhagen får skogstypen betecknas som igenväxt hagmark då 
den i dagsläget verkar föga påverkad av bete. Beståndet är tvåskiktat och de äldsta träden utvecklades 
under en öppnare period. När beteshävden sedemera minskade etablerade sig träden som idag är klena 
till medelgrova. Bland de äldsta träden finns alm, ask, lind och ek och skogstyperna blir därför 
igenväxt hage både av lind–ek-typ och av ask–alm-typ. De flesta ekarna och lindarna är mycket grova 
och huvuddelen av askarna och almarna är grova. Dock finns det även bland asken en del mycket 
grova exemplar. Övriga förekommande trädslag är medelgrov lönn, fågelbär, klibbal och asp. 
Trädskiktets grenverk är halvslutet till slutet. Det är gott om grova döda lövträd. I delobjektet finns en 
del grova asklågor, en grov stående ek och enstaka eklåga.  
 
Flora och fauna: Bland mossorna kan man finna liten baronmossa Anomodon longifolius. På eklågor 
växer korkmusslingen Daedalea quercina. 
 
Övriga kommentarer: Genom delobjektetrinner en bäck och här finns träd med bohål. Området 
ligger inom betesmark, men djuren tycks dock inte uppehålla sig här då inga egentliga spår av dem 
kan hittas. Plockhuggning har utförts i beståndet. I sydöstra hörnet gränsar delobjektet till en mindre 
granplantering. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här är ett litet tvåskiktat område med äldre ädellövträd. Här finns en del 
grov lövved.  
Runt Kinnekulles herresäten finns det stora arealer bevuxna med fristående grova solitärekar som är 
mycket skyddsvärda. De här omskrivna ekhagarna runt Blomberg är en del av dessa värdefulla 
ekmarker. I Kinnekulles ekhagar, speciellt i närheten av Hjälmsäter, har flera hotade och sällsynta 
arter knutna till gamla jätteekar noterats och det är av stort intresse att bevara mesta möjliga 
ekbevuxen areal. För att trygga återväxten av riktigt gamla jätteekar är det viktigt att det inom området 
finns individer av alla åldrar. Ekarna runt Blomberg är redan grova eller mycket grova. Skyddas de 
från igenväxning kan de utvecklas till månghundraåriga jätteekar och som sådana kan de ärva den 
hotade floran och faunan knuten till solitärekar som finns i trakten. 
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116. Ungt ädellöv vid väg mellan Blomberg och Hjälmsäter 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 81, 083 91 

Areal 
2,5 ha 

 
Allmän beskrivning: På den bördiga åkermarken mellan kalkstenskleven och sandstenskleven ligger 
dessa unga ädellövsdominerade bestånd. Delobjekt 1 följer vägen mellan Blomberg och Hjälmsäter. 
Delobjekt 2 ligger som en liten korv i ett blött parti på en åker. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär ädellövskog 1,9 4 
2  Sekundär ädellövskog 0,6 4 

 
 
Delobjekt 1 – Ädellöv längs vägen 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet förs till skogstypen sekundär ädellövskog på f.d. ängsmark frisk-
torr typ. Träden har avverkats tidigare och mycket av stammarna idag är stubbskott.  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 Ung ask på fuktig mark 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet förs till skogstypen sekundär ädellövskog på f.d. ängsmark av 
fuktig typ. Trädskiktet består av klen ask. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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117. Igenväxande dagbrott söder om Blomberg 
 
Socken 
Husaby/Källby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
29,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Här omskrivna områden ligger på alunskiffern mellan kalkstenskleven och 
sandstenkleven söder om Blomberg. På otaliga ställen på Kinnekulles sluttningar har marken brutits 
för att komma åt underliggande sten, bl.a. alunskiffer. Dagbrotten växer nu igen med lövdominerade 
successioner och växtligheten är från början koncentrerad till områden där jordmassor skyfflats 
samman. Lövträden är till allra största del triviallöv men askföryngring är inte ovanligt. Då dessa 
igenväxande dagbrott är relativt vanliga på Kinnekulle och de inte riktigt passar till någon av de i 
inventeringen använda skogstyperna anges här skogstyp som just igenväxande stenbrott. Denna 
skogstyp skulle kanske närmast kunna liknas vid hyggessuccession lövrik typ men igenväxningen av 
brotten sker genom en primär etablering, ofta direkt på mineraljorden.  
Delobjekt 1, 3 och 4 är igenväxande stenbrott. Delobjekt 2 och 5 utgörs av löv i anslutning till 
bebyggelse och ädellövträd i gårdsmiljö. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Igenväxande stenbrott 15,7 4 
2  Sek ädellövskog 1,0 4 
3  Igenväxande stenbrott 5,0 4 
4  Igenväxande stenbrott 4,2 4 
5  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 3,4 3 

 
 
Delobjekt 1 – Löv i dagbrott mellan Ragntorp och Ekebacka 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen motsvaras av igenväxande stenbrott. Dominerande trädslag är 
medelgrov sälg. En del av dessa har bohål. Förutom sälg finns det medelgrov asp och björk och klen 
ask. I delobjektets fristående östra del dominerar ask. Trädskiktet är halvslutet. Föryngring framförallt 
av ask men det även är gott om asp- och björksly. En del ved har börjat att bildas, framförallt av sälg 
och björk. I buskskiktet är nypon mest frekvent. En del snöbärsbuskar finns också i området. 
 
Övriga kommentarer: Detta är ett f.d. stenbrott där marken är ganska stenig, grusig och torr. Mindre 
ras/skred i brottkanterna. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett större område triviallöv i ett gammalt stenbrott. Eftersom det 
inte finns någon trädkontinuitet och träden är unga och jämnåriga så har området endast små 
naturvärden. Positivt är att en del död ved börjar att bildas.  
 
 
Delobjekt 2 – Lövsluttning vid Värslen 
 
Träd- och buskskikt: Detta delobjekt är litet och utgörs av en smal lövremsa intill bebyggelse och 
mindre väg. Dominerande trädslag är klen ask. Vid husen vid Ekebacka står några mer mogna askar. 
Enstaka fågelbär och vildapel noterade. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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Delobjekt 3 – Löv i dagbrott öst om Gum 
 
Träd- och buskskikt: Liksom delobjekt 1 är skogstypen här igenväxande stenbrott. Dominerande 
trädslag är även här medelgrov sälg. Dessutom finns medelgrov fågelbär och klen ask, klibbal, björk 
och vildapel. I den östra delen har igenväxningen gått längre. Trädskiktet är halvslutet. Ingen ved 
noterad undantaget hitforslade avsågade grenar. Buskskiktet består framförallt av nypon och hagtorn 
och till viss del av snöbär. En del av hagtorn i åkerkanten är äldre. 
 
Övriga kommentarer: Till stor del är marken bar och stenig. Viltbete har en stark lokal påverkan. 
Delobjektet är ett f.d. stenbrott. Delar av brottet har använts som soptipp och gammalt hö och skrot har 
tippats här. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta mindre f.d. stenbrott är idag lövklätt och ligger som en holme på 
åkermarkerna söder om Blomberg. Är som sådan viktig för bl.a. vilt-, fågel- och insektsfauna. 
Lövträden är mestadels unga med undantag för några mogna sälgar och fågelbärsträd. Död ved saknas 
i princip. 
 
 
Delobjekt 4 – Löv i dagbrott väst om Nils-Arvidsgården 
 
Träd- och buskskikt: Även här är skogstypen igenväxande stenbrott. Beståndet är relativt ungt och 
trädskiktet utgörs av medelgrov fågelbär och klen ask, asp, björk, sälg, gran och tall. Trädskiktet är 
halvslutet. Asp och björk dominerar föryngringen, även en del ek. Enstaka död sälg och fågelbär. 
Nypon dominerar i buskskiktet. Snöbärsbuskar är relativt frekventa och här och var kan man finna 
hagtorn. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett igenväxande stenbrott med unga och till största delen klena träd. 
Trädskiktet är jämnårigt och här är ont om död ved. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 5 – Ädellöv kring Nils-Arvidsgården 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av lövträd längs med vägen till och vid Nils-Arvidsgården. 
Askarna vid vägen är knotiga och har mossklädda stammar. Skogstypen är parker, alléer, 
vårdträdsmiljöer. Längst i öster består beståndet av asksly och snöbärsbuskar. 
Dominerande trädslag är medelgrov ask men här finns även grov och mycket grov ask. Andra trädslag 
är grov alm och ek och medelgrov fågelbär och vildapel. Trädskiktet är till större delen halvslutet. 
Föryngring av alm och ask noterad. Enstaka död fågelbär och vildapel noterad. Buskskiktet är bitvis 
snårigt och består av slån och hagtorn. Under askarna i väster växer en del hassel. Längst i öster växer 
snöbär tillsammans med ung ask. 
 
Övriga kommentarer: Träd med bohål.Viltbete har lokal stark påverkan med skador på 
lövföryngringen. 
 
Naturvärdesbedömning: Mindre område intill gård bevuxen framförallt av ädellövsträd. 
Naturvärdena ligger i de något äldre och mossklädda askarna längs med vägen.  
De här omskrivna stenbrotten bevuxna med unga lövfaser har idagsläget relativt låga naturvärden. 
Framöver kommer här dock att bildas mycket död ved när självgallringen kommer igång. Området 
torde då kunna liknas lite vid en lövbrännefas med riklig tillgång av döda lövträd. Lövved utgör en 
viktig födokälla för insekter och fåglar som livnär sig på dessa, framförallt hackspettar, och är en 
bristvara i våra skogar. 
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118. Alskogar vid Finnerstorp 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
2,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Intill bäcken mellan Finnerstorp och Gumsäng ligger dessa båda mindre 
alskogar. Omgivningarna utgörs av barrdominerade skogar och öppnare betesmark. 
Vid sommarstugetorp invid vägen finns en del grövre askar däribland en mycket grov ask och en 
hamlad ask. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 1,4 3 
2  Klibbalskog av översilningstyp 1,5 3 

 
 
Delobjekt 1 – Alskog, södra delobjektet 
 
Träd- och buskskikt: Dominerande skogstyp är klibbalskog översilningstyp. Dominerande trädslag 
är medelgrov – på gränsen till klen – klibbal. Bland alen finns en del medelgrov björk och tall och klen 
ask. Trädskiktet är halvslutet. Föryngrande trädslag är ask och al och lite hägg. 
 
Övriga kommentarer: Bäcken ger naturligtvis en stark påverkan på objektet. Med denna kommer 
också vattenstörningar. 
 
Naturvärdesbedömning: Jämnårig fuktskog av låg ålder och i princip utan död ved. Första 
generationen träd på f.d. betesmark. 
 
 
Delobjekt 2 – Ask-alskog, norra delobjektet 
 
Träd- och buskskikt: Dominerande skogstyp är klibbalskog översilningstyp. Medelgrov klibbal 
dominerar men det finns även ett betydande inslag av medelgrov ask. Dessutom finns en del 
medelgrov fågelbär och tall och klen hägg. Tallen växer i huvudsak i den nordvästra delen. Trädskiktet 
är halvslutet. Föryngrande trädslag är framförallt ask men även al. En del klibbalslågor, i övrigt endast 
enstaka asklåga och tallåga. Litet antal nyponbuskar. 
 
Fältskikt: Frisk örttyp och fuktig örttyp. 
 
Övriga kommentarer: Även i detta delobjekt ger bäcken dess karaktär. Vattenstörning har en lokal 
stark påverkan. Viss plockhuggning har utförts och man kan dessutom finna ett par rotvältor 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en jämnårig fuktskog av måttlig ålder och med ringa mängd döda 
träd. Det är första generationen träd på f.d. betesmark. 
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119. Kalkstenskleven vid Martorp 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
11,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet sträcker sig längs kalkstenskleven från Martorp till ett mindre område 
av sommarstugetorp söder om Blomberg. I den norra spetsen vid Martorp ligger Martorpsfallen där 
vattnet på våren störtar sig från kalkstenskleven mot skifferlagren nedanför. Generellt är marken 
trädbevuxen ovan klevkanten och bestående av öppen jordbruksmark nedan klevsluttningen.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Brantskog av ädellövrik typ 3,2 2 
2  Hässle 4,0 2 
3  Sekundär ädellövskog 2,3 4 
4  Hässle 1,0 3 
5  Ekhage 1,2 3 

 
 
Delobjekt 1 – Blandskog i klevkant söder om Martorpsfallen 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av brantskog av ädellövrik typ. Trädslagsblandningen är stor 
och här finns grov oxel, medelgrov fågelbär, björk, sälg, tall och lärk och klen alm, ask, lönn, asp och 
gran. En del ask är mogen. Utmärkande är de mycket grova oxelträden som är förhållandevis talrika i 
branten. Trädskiktet är halvslutet utom i de gallrade områdena där det är glest. Föryngring framförallt 
av ask. Även en del aspföryngring. Branten har tidigare haft ett glesare trädskikt och i den nu 
uppväxande skogen som fortfarande är ung har inte vedproduktionen tagit fart ännu. Noterade döda 
träd består av enstaka asklågor, något stående dött fågelbärsträd, en del stående och liggande döda 
oxelträd och enstaka sälglågor. Artrikt buskskikt där nypon-, hassel- och snöbärsbuskar är vanligast. 
Dessutom finns olvon, skogstry och enbuskar. Ett litet antal av hasselbuketter i den norra delen är 
äldre. 
 
Flora och fauna: Här växer blåsippor.  
 
Övriga kommentarer: Vattenfall, rasbrant, kalkstensklev och enstaka träd med bohål – detta är de 
noterade nyckelementen i delobjektet. Avverkning av framförallt lärk har nyligen utförts i branten, 
framförallt i de södra delarna. 
 
Naturvärdesbedömning: Högre naturvärden finns främst i diversiteten i träd- och buskskiktet, i de 
enstaka äldre hasselbuketterna och de äldre lövträden. Generellt är dock träden unga. Branten har 
tidigare haft ett glesare trädskikt och ännu saknas de fuktälskande arter som brukar vara vanliga i 
sådana här branter och det finns heller inga mossfälllar på stenblocken. 
När skogen sluter sig och ger skugga och börjar producera ved kommer områdets naturvärden att öka. 
Vandringsleder går genom norra delen av delobjektet och ovanför klevkanten.  
Vid torpen nedanför klevkanten finns en del hamlade askar. Ingen av askarna är dock riktigt gamla. 
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Delobjekt 2 – Hässle i klevkant söder om Martorp 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet domineras av hässlet i klevkanten. Bland hasselbuskarna finns 
inslag främst av oxel och högst upp i klevkanten växer en del oxel och alm. Trädskiktet i övrigt är 
koncentrerat till delobjektets ändar. I den norra delen ligger exempelvis några små flikar med mogna 
träd; intill en mindre bäck finns klibbal, på en liten kulle växer asp och fågelbär, på en annan kulle 
växer ek, oxel och ask och man har nyligen röjt i en klunga av svartpoppel norr om vägen vid Martorp. 
Söder om hässlet finns en liten lövskogsbacke med ett glesare trädskikt av grövre ek, oxel, fågelbär 
och ask.  
Noterade trädslag i delobjektet är alm, ask, ek, fågelbär, oxel, klibbal, björk, gran, tall, lärk, 
svartpoppel och vildapel. De flesta träden är medelgrova men några mycket grova oxlar och en mycket 
grov ek och en gran noterades. Trädskiktet är glest. Ingen nämnvärd lövföryngring under 
hasselbuskarna. I de trädbärande ändarna lövföryngring av främst ask och fågelbär. Sparsam 
förekomst av döda träd i form av enstaka oxel- och fågelbärslågor. Hasseln är givetvis dominerande 
och bildar ett ganska slutet buskskikt. En del av hasselbuketterna är äldre. Buskskiktet innehåller 
dessutom en del skogstry, nypon, enbuskar och hagtorn. 
 
Flora och fauna: Under hasselbuskarna växer bl.a. kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus och 
blåsippa. Man finner också murgröna samt den epifytiska mossa krusulota Ulota crispa. 
 
Övriga kommentarer: Viltbete och ras/skred har en mindre påverkan på delobjektet. Här finns också 
stenmur, kalkstensklev och enstaka träd med bohål. På vissa ställen nedanför hässlet finns 
granplanteringar. 
 
Naturvärdesbedömning: Området domineras av hassel med enstaka äldre buketter. Hässlen är en 
skyddsvärd naturtyp. Längs kalkstenskleven på Kinnekulle är hässlena vanliga och de har med all 
säkerhet en lång kontinuitet i området. Det är av stort intresse att bevara hässlena i detta område.  
Hasseln skuggas av de allt mer högresta barrträden i intilliggande granplantering. Många av buskarna 
närmast skogen håller på att dö. 
 
 
Delobjekt 3 – Lövsly, Loftarebacksskogen 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av sekundär ädellövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ.  
I dagsläget utgörs trädskiktet av lövsly och klen ask- och alm. Hassel- och nyponbuskar växer bland 
de klena träden. Området är nyligen röjt. I dagsläget är naturvärdena knutna till trädskiktet låga. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 4 – Hässle söder om Blomberg 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av hässle. Trädskiktet börjar dock att bli såpass täckande att 
delobjektet är ett gränsfall mot träd-hassellund. Trädskiktet består av medelgrov oxel och klen ask, ek, 
fågelbär, björk, gran och vildapel. Trädskiktet är halvslutet. Föryngring framförallt av ask. Hasseln 
dominerar i buskskiktet. Tämligen mycket hagtorn och en del skogstry och krusbär. 
 
Flora och fauna: Noterade arter i fältskiktet är skogsbingel och blåsippa. 
 
Övriga kommentarer: Föryngringen är ordentligt nedbetad av viltet. Stenmur. Intilliggande 
barrplanteringar. Mindre röjning utförd i delar av objekt. 
 
Naturvärdesbedömning: Litet område med hasselbuskar av måttlig ålder. Inte heller trädskiktet har 
nått någon högre ålder. Hässlen tillhör dock en skyddsvärd skogstyp vilket motiverar klassningen 
under måttliga naturvärden. 
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Barrplanteringen tränger på och skuggar hasseln. 
 
Delobjekt 5 – Nyröjd hagmark med klent ädellöv 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är ekhage. Trädskiktet utgörs av klen och medelgrov alm, ask, ek, 
fågelbär och vildapel. Eken dominerar. Trädskiktet är glest. I hagen står ett par trädformiga hagtorn. 
Dessutom finns det några nypon- och enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Nuvarande bete. Kraftledning går genom objektet. Hagen är nyröjd. Vid 
sommarstugetorpen som ligger norr om hagen står bl.a. en mycket grov ask. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är en liten hage med unga ädellövträd och trädformig hagtorn. Den 
har endast vissa naturvärden. 
 
 
 

120. Lövområden söder om Blomberg 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
5,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av lövdominerade områden söder och öster om Blomberg. 
Objektet gränsar i öster till Loftarebacksskogen och i väster till öppen jordbruksmark.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Oxelhage 0,2 3 
2  Sekundär ädellövskog 2,6 4 
3  Sekundär ädellövskog 2,8 4 

 
 
Delobjekt 1 – Oxelhage 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen kan närmast liknas vid ”oxelhage”. Delobjektets yta är liten men 
tydligt skild från intill liggande naturtyper. Trädskiktet domineras av grov oxel. Dessutom finns några 
medelgrova fågelbär och klena askar. 
 
Övriga kommentarer: Nuvarande bete karaktäriserar delobjektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena ligger i de grova oxelträden men dessa är trots allt av måttlig 
ålder och delobjektet är mycket litet. 
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Delobjekt 2 – Ungt löv, delvis betat 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär ädellövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Området 
har dock relativt nyligen röjts upp och betas. I öster löper klevkanten som dock sluttar flackt här och 
därbortom tar Loftarebacksskogen. Trädskiktet består främst av klen ask, fågelbär och vildapel. 
Enstaka medelgrov ask och i kanten av hagen står några tallar.  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Gallrad ung askskog 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av sekundär ädellövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. 
Delobjektet består av en ung nyröjd skog av klen ask. I mitten av objektet ligger en damm där man 
håller änder. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

121. Klevkant vid Blomberg 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
11,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Längs med klevkanten norr om Blomberg är denna bevuxen av framförallt 
hasselbuskar. Tillsammans med hasseln växer numera olika trädslag, framförallt av ek. I delobjket 1 
har igenväxningen av det tidigare hässlet gått såpass långt att området allt mer börjar att övergå i en 
ungskog av triviallöv och gran. Delobjekt 2 har karaktär av ekhassel-lund. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Igenväxande hassellund 2,1 3 
2  Ek-hassel-lund 9,7 2 

 
 
Delobjekt 1 – Igenväxande hassellund vid Lerbäck 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen motsvaras av igenväxande hassellund. Övre delen av klevkanten är 
fortfarande hasseldominerad medan nedre delen kommit längre i igenväxningen och är nu på sina 
ställen en ogenomtränglig ungskog av lövträd och gran. Trädskiktet domineras av klen björk. Övriga 
förekommande trädslag är klen alm, ask, ek, lönn, fågelbär, gran och lärk. Uppe på klevkanten står det 
några medelgrova oxelträd och tallar. Enstaka död oxel, björk och lärk. Gott om döda hasselgrenar. 
Förutom hassel finns det enstaka skogstry och nypon i buskskiktet. 
 
Fältskikt: Marken är mycket stenig i denna delen av klevkanten. Fältskiktet hör till lundörttyp. 
Blåsippa och kranshakmossa Rhytidiadelphus loreus noterades vid inventeringen. 
 
Nyckelelement: Klevkant (rödstensklev). 
 
Övriga kommentarer: Ras/skred har en lokal stark påverkan. 
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Flora och fauna: Här finns rikligt med blåsippa och murgröna. Bland mossorna hittar man trädporella 
Porella platyphylla och platt fjädermossa Neckera complanata och bland lavarna traslav Leptogium 
lichenoides. Dessa kryptogamer är noterade på stenar i klevkanten och inte på trädstammar. 
 
Eventuell hotbild eller akuta åtgärdsbehov i delobjektet: Naturvärdena knutna till naturtypen 
hässle håller på att gå förlorade i pågående igenväxning. För att återställa naturvärdena krävs en 
bortröjning av inträngande träd.  
 
Naturvärdesbedömning: Denna klevkant är bevuxen av hasselbuskar stadd i igenväxning. De 
fåtaliga naturvärden som finns är knutna till naturtypen hässle vilken nu håller på att övergå i en ung 
blandskog.  
 
 
Delobjekt 2 – Ek-hassellund norr Blomberg 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen domineras av ek-hassellund. Dominerande trädslag är medelgrov 
ek. Förutom ek finns det inslag av medelgrov alm, ask, bok, fågelbär, oxel och tall och klen lönn och 
gran. Mer sällan förekommande är medelgrov björk och lärk. I mindre partier sydost om Blombergs 
gård utgörs skogstypen av parker, alléer, vårdträdsmiljöer. I denna delen dominerar ask och alm med 
inslag bl.a. av bok och oxel. Till skillnad från resten av objektet har denna delen gallrats och röjts. 
Trädskiktet är slutet. Noterad föryngring av ask och fågelbär. Det är tämligen gott om döda oxelträd, 
både stående döda träd och lågor. Dessutom finns det enstaka död ask, ek, lönn, fågelbär, björk, sälg, 
gran och tall. Området är rikt på döda hasselgrenar. Buskskiktet är välslutet och domineras helt av 
hasselbuskarna. Bland hasseln finns enstaka äldre, mer omfångsrika buketter. I buskskiktet övrigt 
förekommande arter är hagtorns, snöbär och enstaka skogstry.  
 
Fältskikt: Marken är kalkrik och under det relativt välslutna buskskiktet är fältskikt av lundörttyp. I 
fältskiktet förekommer bl.a. skogsbingel, blåsippa och kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus. 
 
Övriga kommentarer: Delobjektet får sin karaktär av kalkstenskleven. Viltbetet har en stark lokal 
påverkan och i princip all askföryngring uppvisar betesskador. I den ask- och alm dominerade sydöstra 
delen har gallring och röjning utförts bland träden. 
 
Flora och fauna: Här finns blåsippa och murgröna; trädporella Porella platyphylla, platt fjädermossa 
Neckera complanata och krusulota Ulota crispa, samt traslav Leptogium lichenoides. 
 
Naturvärdesbedömning: Ek–hassellund med ett förflutet som hässle. Naturvärdena föreligger i 
kontinuiteten av hassel och hasselved. Området är numera dessutom bevuxen med ekar av jämnårig 
och måttlig ålder. Hasselkontinuiteten kan bevaras om ekarna och andra uppväxande träd ej tillåts att 
dominera för mycket och skugga ihjäl hasseln. I området finns en del död ved och rikligt med döda 
hasselgrenar. En vandringsled löper i områdets ena kant, uppe på klevkanten. Kryptogamernas 
signalartsvärde kan diskuteras då de är mycket vanliga i vissa områden på Kinnekulle. 
Granen tränger in i norra ändan av delobjektet. För att bevara områdets karaktär som ek–hassellund 
bör trädskiktet ej tillåtas att bli alltför tätt. En gallring bland lövträden där ett färre antal lövträd 
friställs skapar grova lövträd samtidigt som beskuggningen av hasselbuskarna minskar. I angränsande 
delobjekt i norr har igenväxningen gått såpass långt att hasselbuskarna till stor del har skuggats ihjäl. 
Åtgärdsbehovet är dock inte akut. 
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122. Ädellöv vid Frälsehagen 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
8,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Längs med kalkstenskleven norr om Blomberg ligger en ekhage och ett mindre 
område av ädellövskog. Objektets östra kant löper längs med klevkanten och ovanför klevkanten 
breder barrskog ut sig. I sluttningen nedanför klevkanten breder ekhagen ut sig som motsvarar 
delobjekt 1. Ekhagen har en stor inblandning av lind och oxel. Mellan ekhagen och vägen mellan 
Västerplana och Blomberg ligger den lilla ädellövsdungen som utgör delobjekt 2. Objektet gränsar i 
väster till öppen åkermark.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 6,8 1 
2  Sekundär ädellövskog 1,1 2 

 
 
Delobjekt 1 – Ekhage med inslag av lind och oxel 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är ekhage. Dominerande trädslag är grov ek och medelgrov oxel. I 
hagen finns dessutom andra trädslag som medelgrov alm, ask, lind, fågelbär, björk, tall och vildapel. 
Mycket grova träd förekommer av alm, oxel och björk. I södra delen av ekhagen finns en dunge av 
självföryngrad gran. Flera av träden har fått växa fritt vilket gett dem ett spärrgrenigt växtsätt med 
omfångsrika kronor. Trädskiktet är glest. Enstaka döda träd noterade i form av granlåga, oxellåga och 
stående dött fågelbärsträd. Tämligen glest buskskikt av nypon, hassel, enbuskar, hagtorn och enstaka 
krusbärsbuskar. 
 
Flora och fauna: Hela delobjektet utgörs av betesmark. Markförhållandena varierar från torrt och 
stenigt runt klevkanten (torr örttyp) och friskare nere i sluttningen (frisk örttyp).Murgrönan växer 
rikligast på den mossiga stenmuren och på träd intill denna i ekhagens östra kant, precis i klevens 
ovankant. Grov baronmossa Anomodon viticulosus och trädporella Porella platyphylla växer på ovan 
nämnda stenmur och i klevkanten finns krusulota Ulota crispa. Traslav Leptogium lichenoides är 
rikligt förekommande i mosstäcken på stenmuren och på stenar i klevkanten.  
Kryptogamernas signalartsvärde kan dock diskuteras då de är mycket vanliga i vissa områden på 
Kinnekulle. 
 
Övriga kommentarer: Delobjektet karaktärsieras av klevkanten (rödstensklev). Här finns även träd 
med bohål, stenmur, brynvegetation av ung ask och hasselbuskar i gränsen i väster mot öppen 
jordbruksmark. 
 
Naturvärdesbedömning: Området är hagmark med tämligen stor trädslagsblandning. Lövträden är 
relativt vidkroniga och grova och en del av träden håller på att bli mycket grova.  
Längs klevkanten går en vandringsled och förutom rekreationsvärde är hagen värdefull för 
landskapsbilden. 
Tillsammans med övriga ekhagar runt Blomberg och på Kinnekulle utgör dessa en värdefull samling 
av en skyddsvärd naturtyp. I dessa trakter finns en rad sällsynta arter knutna till grova ekar och det är 
av stort intresse att bevara mesta möjliga areal ekhage.  
Självföryngrande gran i sydvästra delen av objektet vinner mark och arbetar sig in bland de grova 
lövträden. För att de inte skall skugga träden kommer de så småningom att behöva tas ner. Om hävden 
kvarstår och igenväxning förhindras kommer naturvärdena att öka med trädens ålder. 
Delobjekt 2 – Ädellövsdunge 
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Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär ädellövskog på f.d. ängsmark av frisk–torr typ. 
Dominerande trädslag är framförallt medelgrov alm och ask. Trädslagsblandningen i området är dock 
stor och här växer även grov oxel och medelgrov ek, lönn, klibbal, asp och björk. En ek och två 
oxelträd har nått dimensionen mycket grov. Beståndet är halvslutet till slutet. 
Föryngringen består främst av alm, ask och lönn. Enstaka asklåga. Tämligen rikligt med hasselbuskar. 
Dessutom en del nyponbuskar, trädformig hagtorn och slånbuskar.  
 
Flora och fauna: Marken är kalk- och näringsrik och man kan här hitta mycket intressanta arter som 
guckusko, tvåblad, murgröna och grov baronmossa Anomodon viticulosus. 
 
Övriga kommentarer: Nyligen utförd röjning vilken antagligen syftat till att röja bort lövsly och 
öppna upp mellan träden. Detta gynnar bl.a. guckuskon som riskerar att skuggas ihjäl i alltför tät skog. 
 
Naturvärdesbedömning: Litet ädellövbestånd på tidigare betad mark. Beståndet är relativt jämnårigt 
och av måttlig ålder där det ännu inte finns någon mängd död ved. Naturvärdena ligger i dagsläget 
främst i förekomsten av sällsynta örter som guckosko och tvåblad. Guckoskon växer bl.a. under två 
mycket grova oxelträd och är här skyddade mot tramp av hägnad. 
För att bevara värdefull markflora som guckusko kan det vara motiverat att utföra en utglesning i 
trädskiktet. 
 
 
 

123. Fuktskog runt Martorpabäcken nedanför fallen 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
4,1 ha 

 
Allmän beskrivning: Längs Martorpabäcken nedanför Martorpsfallen ligger denna fuktskog omgiven 
av ängsmark. I den sandiga jorden har bäcken på vissa ställen här skurit sig ner brant och bildat en lite 
djupare bäckdalgång. Längs övriga sträckor flyter bäcken fram i höjd med omgivande mark. Bäcken är 
i vissa partier bred och i den södra delen av objektet har en mindre damm bildats. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är av klibbalskog översilningstyp och i mindre partier sekundär 
ädellövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Objektet domineras av medelgrov klibbal som framförallt 
växer intill bäcken. Upp längs kanterna på bäckdalen utgör dock andra trädslag en stor del av 
trädskiktet. Här finns medelgrov alm, ek, fågelbär, hägg och sälg och klen ask och björk. Enstaka 
mycket grov ask noterad. I den södra delen växer klena alstammarna i buketter runt stubbar efter 
tidigare avverkning. Två mycket grova alar har dock lämnats kvar här. Runt den lilla dammen är 
trädskiktet glesare. Trädskiktet är halvslutet. Föryngring av al, alm och ask noterad. Det är ont om 
döda träd, endast enstaka fågelbärs- och klibbalslåga noterad. Nypon- och hasselbuskar är vanliga i 
kanten mellan träden och den öppna marken. Vidare finns här ett ringa antal hagtornsbuskar.  
 
Flora och fauna: Högt upp på bäckens brink är fältskiktet av frisk örttyp men övergår i fuktig örttyp i 
de lägre liggande partierna. I vissa flacka partier intill bäcken består fältskiktet av blöt typ. Här finns 
även rutbålmossan Conocephalum conicum. 
 
Övriga kommentarer: Vattenstörningen runt bäcken har en stark generell påverkan på objektet och 
är beståndsdanande. Mindre störningar förekommer i form av ras/skred från brinken. Hela området 
men framförallt de södra delarna har påverkats av plockhuggning. Det jämnåriga och unga trädskiktet 
nedanför den lilla dammen har skapats genom tidigare avverkning av grov al. 
 
Eventuell hotbild eller akuta åtgärdsbehov i objektet: 
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Naturvärdesbedömning: Generellt är objektet relativt ungt med enstaka något äldre träd. Det är ont 
om död ved och ingrepp har utförts. Delar av objektet är mindre påverkat av plockhuggning och 
avverkning och här är trädskiktet mer slutet. Dessa delar utgör de värdefullaste områdena av objektet 
och här kan man hitta den marklevande rutbålsmossan Conocephalum conicum som är en god 
signalart i regionen. 
Fri utveckling kommer att öka objektets naturvärden. 
 
 
 

124. Hyggessuccessioner nedan klevkant vid Martorp 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
17,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Nedanför klevkanten öster om Martorpsfallen har efter avverkning ett kraftigt 
buskskikt utvecklats. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är hyggessuccession lövrik typ. Enstaka mogna lövträd står kvar 
efter avverkningen. Dessa utgörs av medelgrov ek, fågelbär, klibbal, björk och klen gran. Trädskiktet 
är glest. Föryngringen består till allra största del av buskföryngring men enstaka gran- och 
björkplantor noterades. Död ved förutom av grenar saknas i princip. Ett dött fågelbärsträd noterat. 
Efter avverkning har kraftigt buskskikt av främst hassel utvecklats. Detta är i dagsläget slutet och tätt. 
Förutom hasselbuskar finns en del skogstry, nypon och berberis.  
Östra delen av objektet är avverkat senare och här är inte buskskiktet lika gammalt ännu.  
 
Naturvärdesbedömning: Ungt buskskikt uppkommit efter avverkning. Låga naturvärden. 
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125. Klevsluttning vid Brattfors 
 
Socken 
Husaby/Kinne-Kleva 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
13,1 ha 

 
Allmän beskrivning: Kalkstensklevens sluttning mellan Zickermanns grund och Brattforsfallen håller 
höga naturvärden. Naturtyperna skiftar från hässle, ädellövrik brantskog, ask-almlund till alskog. På 
den näringsrika skiffermarken nedanför kleven finns i väster hässle som övergår i ask-almlund i de 
östra delarna. De brantaste delarna av klevkanten består av brantskog. I anslutning till källorna som 
springer fram från klevkantens bas och på fuktiga flacka partier nedanför klevsluttningen dominerar 
klibbal. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Hässle 3,3 1 
2  Ask-alm-lund 4,5 1 
3  Klibbalskog av översilningstyp 0,9 2 
4  Klibbalskog av översilningstyp 4,4 2 

 
 
Delobjekt 1 – Hässle i klevsluttning 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen domineras av hässle. I partier där trädskiktet är tätare i de övre 
delarna av branten är skogstypen brantskog av ädellövrik typ. Trädskiktet domineras av medelgrov ask 
och alm med förekomst av en del mycket grova askar. Övriga förekommande trädslag är medelgrov 
ek, fågelbär, oxel, klibbal, asp, björk och vildapel. Även av oxel- och fågelbärsträden finns en del 
mycket grova exemplar. Trädskiktet är glest eller halvslutet. Måttlig förekomst av döda träd. De döda 
träden utgörs framförallt av fågelbär men det finns även enstaka asklågor. Gott om klen ved i form av 
hasselstammar och hasselgrenar. Hasseln dominerar buskskiktet. I den västra delen finns de äldsta och 
grövsta hasselbuketterna. Relativt gott om nyponbuskar och enstaka hagtornsbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Hela området betas av highland cattle. Ras/skred har en lokal stark påverkan. 
Det rinner en bäck igenom delobjektet och här finns enstaka träd med bohål och ett träd med större 
risbo. Röjning har utförts i del av området..  
 
Flora och fauna: Blåsippa växer bland annat på marken. Bland kryptogamerna hittar man trädporella 
Porella platiphylla, krusulota Ulota crispa, piskbaronmossa Anomodon attenatus, grov baronmossa 
Anomodon viticulosus, rostfläck Arthonia vinosa och traslav Leptogium lichenoides. 
 
Naturvärdesbedömning: Hässle och ädellövrik brant är intressanta och skyddsvärda naturtyper. 
Trädskiktet är till större delen glest men de träd som finns är mogna och det finns en del äldre och 
grova lövträd. Döda träd i form av en del lövlågor och det är relativt gott om klen hasselved. Ett par 
naturvårdsintressanta arter noterade. Området har rekreationsvärde, en vandringsled går i överkanten 
på kleven. Delobjektet innehar höga naturvärden. 
I de hasseldominerade områdena hotas denna av alltför mycket skuggning från träden. 
 
 
Delobjekt 2 – Ask-almlund i klevkant 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen domineras av ask–almlund. I de övre och brantaste partierna av 
kleven utgörs skogstypen av brantskog ädellövrik typ. Dominerande trädslag är medelgrov ask och 
alm. Mindre andelar finns av medelgrov fågelbär, oxel, klibbal, asp och björk. Trädskiktet är slutet. 
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Måttlig förekomst av döda träd. Framförallt av fågelbär, därtill enstaka asklågor. Rikligt med 
hasselbuskar, enstaka hagtornsbuskar. 
 
Övriga kommentarer: I östra delen av området ligger Brattforsfallet, omskrivet i Linnés dagbok från 
Västgötaresan. Vattnet störtar sig från ett överhäng på klevens kant 15 meter rakt ner. Övriga noterade 
nyckelelement är bäck, rasbrant och klevkant.Området betas av higland cattle. Marken är stenig över 
stora delar. Ras/skred har en lokal stark påverkan. 
 
Flora och fauna: Blåsippan är vanlig i hela området. Bland mossorna hittar man trädporella Porella 
platiphylla, trubbfjädermossa Homalia trichomanoides, platt fjädermossa Neckera complanata, krus-
ulota Ulota crispa, piskbaronmossa Anomodon attenatus och grov baronmossa Anomodon viticulosus. 
Dessutom finns här barkticka Oxyporus corticola. och traslav Leptogium lichenoides. 
 
Naturvärdesbedömning: Ask-almlund och ädellövrik brant är intressanta och skyddsvärda 
naturtyper. Träden är mogna och det finns en del äldre och grova lövträd. Måttlig förekomst av döda 
träd. Flera naturvårdsintressanta arter noterade. Området har rekreationsvärde, en vandringsled går i 
överkanten på kleven och Brattforsfallet ligger i dess östra ända. Fri utveckling kommer att öka 
naturvärdena. 
 
 
Delobjekt 3 – Källpåverkade delar i klevsluttning 
 
Träd- och buskskikt: Marken är mycket fuktig och skogstypen består av klibbalskog översilningstyp 
och till mindre del av klibbalkärr. Dominerande trädslag är medelgrov klibbal. Inslag av medelgrov 
ask, fågelbär och björk. Trädskiktet är slutet. En hel del död klibbal, både stående och liggande. Det är 
gott om angripna och döende alstammar. Hasselbuskar förekommer här och var under alen. 
 
Övriga kommentarer: Nuvarande bete över hela området. Vattenstörning påverkar hela delobjektet. I 
området finns ett flertal källor som främst springer fram ur klevens nedre del. Övriga noterade 
nyckelelement utgörs av bäck och sumphål/kärr 
 
Eventuell hotbild eller akuta åtgärdsbehov i delobjektet: 
 
Naturvärdesbedömning: Rikligt med källor och relativt gott om död ved. Början till sockelbildning i 
de fuktigaste partierna. Beståndets ålder är dock relativt måttlig 
Alla källor utsätts idag av tramp från nötdjuren som betar i området. De flesta källorna är också 
ordentligt söndertrampade. För att måna om floran som trivs runt källor bör i varje fall några av dessa 
skyddas från boskapen genom stängsling. 
 
 
Delobjekt 4 – Aldominans nedanför klevsluttning 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen består av klibbalskog översilningstyp. Trädskiktet domineras av 
medelgrov klibbal. Stort inslag av medelgrov björk. 
 
Övriga kommentarer: Nuvarande bete tillsammans med vattenstörning påverkar hela delobjektet. 
Hela området har plockhuggits och delar har röjts. 
 
Naturvärdesbedömning: Klibbldominerade områden på flack mark nedanför klevsluttningen. 
Bestånden är av relativt låg ålder. Delobjektet har utsatts både för plockhuggning och röjning. 
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126. Triviallöv vid Kinnekullering 
 
Socken 
Kinne-Kleva/Husaby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
17,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Runt motorbanan vid Kinnekulle ring växer det upp triviallöv på uppschaktade 
jordmassor. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen kan liknas vid det som kallades igenväxande stenbrott söder om 
Blomberg då det även här är fråga om en primär etablering framförallt på mineraljord. Trädskiktet 
utgörs av klen sälg, björk och sälg. Här och var finns en del lite grövre sälg. 
 
Objektsbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

127. Hagmark söder om Kinnekulle ring  
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
6,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Söder om Sandtorp och Kinnekulle ring ligger ett skogsklätt område omgiven 
av öppen jordbruksmark. Skogsområdet utgörs både av barrklädda och av lövdominerade delar. 
Aktuellt objekt utgörs av två delobjekt, en ekhage i skogsområdets södra del och av en igenväxande 
hage nordväst om denna. I anslutning till objektet finns fornåkrar. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 4,4 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,5 3 

 
 
Delobjekt 1 – Nyligen gallrad ekhage 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen domineras av ekhage. En mindre yta i består av ek-hassellund. 
Trädskiktet domineras av jämnårig, tämligen tätt stående och medelgrov ek. Vidare finns här en 
mindre andel medelgrov fågelbär, björk, sälg och tall och klen alm. Trädskiktet är halvslutet och i de 
nygallrade delarna glest. Under ekarna finns i princip inget buskskikt undantaget delen som utgörs av 
ek-hassellund där det följaktligen är gott om hassel. I kanterna av ekhagen mot omgivande öppna 
jordbruksmark finns ett buskskikt av slån, nypon- och hagtornsbuskar. Bitvis är denna brynvegetation 
välutvecklad och består av ett äldre och moget buskskikt. 
 
Övriga kommentarer: Hela området ligger inom torr till frisk betesmark. Här finns också 
brynvegetation. Omfattande gallring har nyligen utförts bland eken. Trädskiktet är fortfarande 
halvslutet och skogstypen skulle nästan kunna kallas betad ekskog. 
 
Naturvärdesbedömning: Betad ekhage där träden är av måttlig ålder och grovlek. Brynvegetation 
och parti av ek–hassellundkaraktär tillför naturvärden. 
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Delobjekt 2 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Trädskiktet 
domineras av klen asp och björk. Inslag finns av mogen ek och dessutom finns enstaka klen ask. 
Föryngring i synnerhet av asp men även av björk. Hasselbuskar och brakved dominerar buskskiktet, 
hagtorn är tämligen vanligt förekommande.  
 
Övriga kommentarer: Upphört bete har lett till en relativt långt gången igenväxning. Viss 
plockhuggning har skett. 
 
Naturvärdesbedömning: Igenväxande hagmark där trädskiktet är av låg ålder. Enstaka 
mogen ek. Smärre naturvärden. 
 
 
 

128. Löv i anslutning till Husabybäcken 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 81, 083 82 

Areal 
6,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Runt Husabybäcken nordost om Husaby växer framförallt klibbal. Den 
meandrande bäcken flyter fram genom ett öppet jordbrukslandskap och albestånden ligger till större 
delen inom betesmark. Längs en sträcka norr om Furhagen är dock albestånden intill bäcken omgiven 
av barrskog och lövskog. I norra delen av objektet har bäcken skurit sig ner djupt i marken och en 
ordentlig bäckravin har bildats. Vid Flyhov i söder ligger en ekhage där betet nyligen upphört. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 4,6 2 
2  Ekhage 2,1 2 

 
 
Delobjekt 1 – Albestånd intill Husabybäcken 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är klibbalskog översilningstyp. Trädskiktet domineras av 
medelgrov klibbal. En del mycket grov al noterade. Alen klänger sig fast på kanterna av den branta 
bäckbrinken, den sandiga jorden har ofta spolats bort och alens rötter har blottlagts. Övriga noterade 
trädslag utgörs av en mycket grov ek, en del medelgrov hägg och klen ask, alm, fågelbär och rönn. 
Några grova fågelbär noterade i norra delen av objektet. Trädskiktet är till större delen glest. Döda träd 
saknas undantaget en stående död klibbal. Sparsamt med buskar runt bäcken, en del nyponbuskar och 
enstaka krusbärs- och vinbärsbuskar. I den norra delen växer en del hasselbuskar.  
 
Övriga kommentarer: Nuvarande bete och ras/skred har lokalt en stor påverkan. Vattenstörning har 
generellt en stor påverkan på beståndet. Marken runt den meandrande bäcken består ofta av bar jord 
och sumphål/kärr. 
Plockhuggning och barrplantering har haft en lokal stor påverkan. Där albeståndet omges av 
barrplantering håller mycket av alen på att skuggas ihjäl. I södra delen av bäcken, mellan Furhagen 
och Flyhov har alen avverkats och trädskiktet består av lövsly eller unga, klena stammar av al, ask, 
fågelbär, hägg och alm. 
Flora och fauna: Vid bäcken växer rutbålmossa Conocephalum conicum. 
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Naturvärdesbedömning: Klibbalbestånd runt en meandrande bäck i öppet jordbrukslandskap. Alen 
delvis grövre. Rutbålsmossa växer i de mer slutna delarna. Stora ingrepp i södra delen av objektet. 
 
 
Delobjekt 2 – Ekhage vid Flyhov 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av ekhage. Hävden har släppt och igenväxning har startat 
men beståndet har fortfarande karaktär av en ekhage. Trädskiktet domineras av medelgrov ek. Några 
ekar är grövre och ett par närmar sig dimensionen ”mycket grov”. Förutom eken finns enstaka 
medelgrov björk och klen rönn och sälg. Vägen framtill hagen kantas av grova alar och formar en al-
allé. Trädskiktet är glest. Föryngring av ek, rönn, ask, sälg och fågelbär. En del hasselbuskar växer 
under ekarna. 
 
Nyckelelement: Stenmur. 
 
Övriga kommentarer: Relativt nyligen upphört bete och en högvuxen gräsflora och rikligt förekomst 
av nässlor täcker marken. Viltbete har gett föryngringen skador vilket torde vara positivt i detta fallet 
om det kan bromsa igenväxningen. En del avdöende ekgrenar och spärrgrenigt växtsätt hos ekarna. 
En kraftledning går igenom objektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Denna igenväxande hage med medelålders ekar har högt naturvärde. 
Ekarna började bli grövre och skulle vid fortsatt hävd kunna utvecklats till spärrgreniga jätteekar.  
Igenväxningen kommer på sikt att skugga ekarna och förhindra deras utveckling till stora solitärträd. 
 
 
 

129. Blandlövskog vid Ässgärdet 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
6,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Vid Ässgärdet norr om Husaby ligger denna blandlövskog bestående både av 
trivial- och ädellöv. Omgivningarna utgörs av åkermark. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog f.d. ängsmark frisk-torr typ. Trädskiktet 
domineras av medelgrov ek. Dessutom finns medelgrov alm, ask, klibbal, asp, björk och sälg och klen 
fågelbär och hägg. Trädskiktet är halvslutet efter nyligen utförd gallring. Föryngring noterad av hägg, 
fågelbär, ask och ek. Det är ont om ved i objektet, endast enstaka död stående klibbal och låga av 
klibbal noterade. Nypon- och hasselbuskar är vanliga i området. Ett fåtal krusbärsbuskar noterade. 
 
Flora och fauna: Flera stora grävlingsgryt finns i den branta dikeskanten. 
 
Övriga kommentarer: Viltbete har en stark lokal påverkan. I ytterkanten av objektet finns ett mycket 
djup dike och dikningen har haft en stark generell påverkan på objektet. I en nyligen utförd röjning har 
föryngring och buskskikt tagits bort. Dessutom har gallring i trädskiktet utförts. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena ligger främst i de mogna ekarna och i trädslagsblandningen. 
Beståndet är dock relativt ungt, det är ont om död ved och ingrepp har utförts i form av gallring och 
röjning. Gallring och röjning har troligen utförts i produktionssyfte. 
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130. Alhage vid Ässgärdet 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
1,8 ha 

 
Allmän beskrivning: På öppna åkermarken vid Ässgärdet norr om Husaby ligger detta betade 
albestånd. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är klibbalskog översilningstyp. I objektets östra del står alen tätt. 
Här är träden medelgrova, rakstammiga, högvuxna och relativt jämnårig. Framförallt längs med en 
stenmur vid ett dike finns även ett visst inslag av medelgrov ask och asp och klen lönn, hägg, oxel och 
rönn. I objektets västra del står en del al glest spridda i betesmarken. Trädskiktet är halvslutet i den 
östra delen och glest i den västra delen. Föryngring endast noterad vid stubbar efter plockhuggen al. 
Ingen död ved noterad. Glest buskskikt av framförallt nyponbuskar. En del enbuskar noterade. 
 
Fältskikt: Området betas. Marken är frisk till fuktig och fältskiktet är av frisk örttyp och fuktig örttyp.  
 
Övriga kommentarer: Nuvarande bete har en ringa påverkan på trädbeståndet. Dikning har haft en 
stark generell påverkan på objektet. Dikningen har utförts på flera ställen vilket torde ha gjort marken 
betydligt mindre fuktig än när alen etablerades. Viss plockhuggning av al har utförts. Det 
nyckelelement man finner är stenmur. 
 
Naturvärdesbedömning: Jämnårigt albestånd av måttlig ålder utan död ved. Påverkan i form av 
dikning och viss plockhuggning. (dikning har gjort att marken nu inte är så fuktig längre vilket har 
försämrat alens konkurrenssituation och med allra största sannolikhet kommer trädslagsbyte ske.) 
Dikningens påverkan på markens fuktighet har försämrat alens konkurrenssituation vilket med tiden 
troligen kommer att innebära ett trädslagsbyte. 
 
 
 

131. Sandstenskleven väster om Sannebo 
 
Socken 
Källby/Husaby 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
12,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av den lövklädda sandstensklevens sluttningen väster om 
Sannebo. Ovan klevkanten är marken främst bevuxen med barrskog, neden kleven ligger öppen 
jordbruksmark. Större delen av objektet utgörs av ädellövdominerad brantskog. Västra delen av 
objektet består av en äng med ekar nedan klevkanten. I klevsluttningen inom objektet ligger Lasse i 
bergets grotta. Under decennierna runt sekelskiftet bodde Lasse med sin hustru i grottan. Mellan 
sandstenskleven vid grottan och Martorpabäcken är sluttningen aldominerad.  
I östra delen av objektet mot Sannebo blir klevkanten flackare. 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 1,8 2 
2  Brantskog av ädellövrik typ 6,0 1 
3  Klibbalskog av översilningstyp 2,6 2 
4  Brantskog av ädellövrik typ 2,5 3 
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Delobjekt 1 – Ekäng 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är ekhage. Området betas dock inte utan hålls öppet med röjning, 
eventuellt med slåtter. Grov ek dominerar helt. Enstaka gran har letat sig in i kanterna på den öppna 
marken. Trädskiktet är glest. Lövföryngring finns i hagens kanter mot kleven och utgörs framförallt av 
björk. Relativ riklig förekomst av enbuskar. Enstaka nyponbuske. 
 
Naturvärdesbedömning: Ett 15-tal glest stående ekar i öppen mark. Eken är grov men mycket grova 
ekar eller träd av riktigt hög ålder saknas. Ekarna har fått växa fritt och börjar att bli vidkroniga. 
Området har rekreationsvärde. Vandringsleden som går igenom hela objektet leder fram till ekängen 
och det finns picknick bord uppställda under ekarna. 
 
 
Delobjekt 2 – Brantskog i sandstenskleven 
 
Träd- och buskskikt: I de brantaste delarna av klevkanten är skogstypen brantskog av ädellövrik typ. 
De flacka delarna nedanför består av ek-hassellund och sekundär lövskog f.d. ängsmark frisk-torr typ. 
Dominerande trädslag är medelgrov ek. Relativt stora delar av virkesförrådet utgörs av medelgrov alm 
och asp. Dessutom förekommer medelgrov ask, lind, fågelbär, björk, gran, tall och enstaka medelgrov 
vildapel och sälg. Trädskiktet är slutet. Föryngring av förekommande trädslag. I området börjar mer 
och mer döda träd att bildas och delar av beståndet har utsatts för omfattande svampangrepp. Döda 
träd av alm, ek, fågelbär, asp, björk, sälg och tall noterade. Bitvis är det gott om klen hasselved. 
Buskskiktet domineras av hasselbuskar. Det finns dock inga äldre eller grövre hasselbuketter. Enstaka 
hagtorn noterad. 
 
Flora och fauna: Blåsippa, trubbfjädermossa Homalia trichomanoides och platt fjädermossa Neckera 
complanata tillhör de växter man finner inom delobjektet. 
 
Övriga kommentarer: Ras och skred är vanliga i klevkanten och har stor påverkan i delarna närmast 
kleven. I vissa partier är svampangreppen frekventa och framförallt klibbticka Fomitopsis pinicola, 
aspticka Phellinus tremulae och björkticka Piptoporus betulinus skövlar offer och skapar död ved. 
Marken är ofta stenig och blockrik med ett dåligt utvecklat fältskikt. En bäck rinner över klevkanten 
och bildar vid vårflödet ett vattenfall. Under övriga årstider silar vattnet mer stillsamt över sandstenen. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellöv i klevkant. Branten är öst- och sydvänd vilket ger en lång 
vegetationsperiod. Sydvända branter är exempelvis viktiga övervintringsplatser för reptiler. Det är gott 
om olika nyckelelement som i den skyddade miljön invid kleven kan hysa många krävande arter, 
främst av kärlväxter och kryptogamer. Miljön är även viktig för fauna som insekter och mollusker. 
Ytterligare variation skapas av det rinnande vatten vid det lilla vattenfallet. I den fuktiga miljön runt 
fallet ges livsrum till fuktälskande arter. Området börjar samla på sig en del död ved och en del träd 
börjar bli grövre. Kleven har dock ingen lång kontinuitet som välsluten brant utan har tidigare varit 
öppnare. Rekreationsvärde i form av en vandringsled som löper i nederkanten längs klevsluttningen. 
Fri utveckling kommer att skapa höga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Sluttning nedan Lasse i bergets grotta 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är klibbalskog översilningstyp. Dominerande trädslag är medelgrov 
klibbal. Vid själva grottan finns en del grov al. I de brantaste delarna vid klevkanten är det gott om 
fågelbär och hasselbuskar och skogstypen utgörs här av brantskog ädellövrik typ. Andra 
förekommande trädslag i delobjektet utgörs av grov ek, medelgrov alm, hägg, asp, björk, rönn och 
vildapel. Enstaka mycket grova ekar, fågelbärsträd, rönn och vildapel noterade. Trädskiktet är slutet. 
Föryngring utgörs framförallt av ask och al, till mindre del av rönn. Döda träd främst av klibbal men 
även av hägg och rönn. Gott om hasselbuskar, en del äldre och grövre.  
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Övriga kommentarer: Ras och skred vid klevkanten påverkar beståndet i dessa delar. 
 
Naturvärdesbedömning: Relativt god tillgång på död ved och en del träd som börjar få grövre 
dimensioner. Lasse i bergets grotta ligger inom i klevkanten och området är ett utflyktsmål.  
Området har tidigare varit öppnare och de grövsta hasselbuketterna och ett par grövre ekar är en rest 
från denna tidsperiod. De grova hasselbuketterna håller nu på att skuggas ihjäl. Naturvärdena ligger i 
dagsläget både i rester från den betade tiden och som en mer sluten skog med framtida god tillgång på 
död ved. Ett val får göras vilka naturvärden som skall prioriteras. Höga naturvärden knutna till 
gammal hassel och hassellundar finns det dock bättre exempel på längs med klevkanterna, exempelvis 
i kalkstenskleven vid Västerplana, Blomberg och Brattfors. 
 
 
Delobjekt 4 – Klevsluttning vid Sannebo 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är brantskog av ädellövrik typ i den övre delen och sekundär 
ädellövskog f.d. ängsmark i de flackare partierna. Något vanligare än övriga trädslag är medelgrov 
fågelbär. Dessutom finns medelgrov ek, hägg, oxel, björk och vildapel och klen ask, lönn och rönn. En 
del mycket grova träd av ek, fågelbär och oxel noterade. Dessa står framförallt i kanten mot åkern. 
Trädskikt är halvslutet. Föryngringen domineras av ask. Ont om döda träd. En del snöbär. 
 
Övriga kommentarer: Röjning har utförts i vissa delar av området. 
 
Naturvärdesbedömning: Klevsluttning med en del grövre träd i kanten mot åkern. I övrigt relativt 
låga åldrar och ont om död ved. Stor trädslagsblandning. 
 
 
 

132. Löv runt Martorpabäcken 
 
Socken 
Källby/Husaby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
9,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet sträcker sig längs med Martorpabäcken, från Sannebo till 
Hällekisgården. Bäcken meandrar sig fram genom landskapet och har på sina ställen skurit sig ner en 
bra bit i den sandrika marken. Runt bäcken växer en klibbalsdominerad fuktskog. Omgivningarna 
utgörs av omväxlande jordbruksmark och skog. I anslutning till Hällekisgården finns ett område med 
lövdominerad betad skog som sluttar ned mot bäcken. Bäckens sträckning väster om gården och ned 
till Källbytorp går genom helt öppen jordbruksmark och är endast kantad av enstaka lövträd. Denna 
del av bäcken är därför inte medtagen i objektet. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 5,5 2 
2  Triviallövhage 4,3 3 

 
 
 
 
Delobjekt 1 – Fuktskog intill Martorpabäcken 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen domineras av klibbalskog översilningstyp. Dominerande trädslag 
är medelgrov klibbal. Övriga förekommande trädslag är alm, ask, lönn, fågelbär, hägg, asp, björk, rönn 
och sälg. De flesta träden är medelgrova men några fågelbärsträd, björkar och en sälg har nått 
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dimensionen mycket grov. Trädskiktet är halvslutet. I de sydvästra delarna har påverkningen av 
plockhuggning varit mer omfattande och där är beståndet glesare. 
Föryngring av al, ask, asp och fågelbär dominerar. Förekomsten av ved är ännu måttlig. Området har 
dock börjat samla på sig mer och mer döda träd, framförallt av klibbal. I ögonfallande är en mycket 
grov rönnlåga som ligger över bäcken. Hassel dominerar i buskskiktet. Vid en äldre kvarnbyggnation 
vid Hällekisgården finns en del grövre hasselbuketter. Krusbärsbuskar förekommer mindre frekvent. 
 
Flora och fauna: Här finns rutbålsmossa Conocephalum conicum. 
 
Övriga kommentarer: De delar av bäcken som flyter genom hagmark påverkas av betesstörning. 
Marken närmast bäcken som översvämmas påverkas av vattenstörningen. Träd med bohål noterade 
inom området. 
Plockhuggning har utförts längs bäcken av varierande omfattning. Störst påverkan har ingreppen haft i 
de västra delarna. 
 
Naturvärdesbedömning: Den trädkantade bäckfåran meandrar sig fram genom ett till större delen 
öppet jordbrukslandskap. Trädridån ger avbrott och biotopvariation och fuktskogen i sig är en viktig 
livsmiljö för många arter. Beståndets relativt låga ålder minskar dess naturvärde men allt fler träd 
börjar nå grövre dimensioner och förrådet av döda träd ökar. 
Alltför extensiv plockhuggning hindrar beståndet att utveckla värdefulla kriterier som gamla och grova 
träd, döda träd och en naturlig skiktning och åldersfördelning. 
 
 
Delobjekt 2 – Betad skogsmark norr Hällekisgården 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet består av en betad triviallövhage där trädskiktet är så pass tätt att 
det kan klassas som skogsbete. Dominerande trädslag är klen till medelgrov björk. En del björk har 
vuxit upp när betesmarken var glesare och har hunnit bli grova. Inslaget av andra trädslag är stort. 
Dessa är ask, ek, fågelbär, asp, klibbal, rönn, sälg, gran och tall. Trädskiktet är halvslutet. Där 
föryngring finns består den framförallt av asp. Det är förhållandevis ont om döda träd. Enstaka död al, 
ask och sälg noterad. Hassel- och enbuskar dominerar i buskskiktet. Dessutom finns enstaka 
krusbärsbuskar. 
 
Flora och fauna: Fältskiktet domineras av frisk örttyp. I de högst belägna delarna gör en del ris 
intrång och här utgörs fältskiktet av frisk örtristyp. Hela delobjektet ligger inom betesmark. Vanliga 
arter i fältskiktet är blåsippa, thujamossor Thuidium spp., hasselmossor Eurhynchium spp., 
kranhaksmossa Rhytidiadelphus triquetrus, palmmossa Climacium dendroides och pösmossa 
Scleropodium purum. Det är gott om marksvamp. 
 
Övriga kommentarer: Plockhuggning av träd och röjning framförallt i buskskiktet har haft en lokal 
stor påverkan. Stenmur finns inom området. Enstaka träd med bohål noterade. 
 
Naturvärdesbedömning: Triviallövhage med träd av måttlig ålder. Förekomsten av döda träd är 
relativt låg. Vid fortsatt bete kan området utveckla högre naturvärden som betad skog med värdefull 
markflora och insektsfauna. På sikt kommer naturvärden knutna till träden också att göra sig gällande 
och det finns redan en del grövre lövträd. 
Vid det låga betestryck som tycks råda blir trädbeståndet allt tätare och barrträden vinner mark. 
Speciellt i de högre liggande delarna i söder som gränsar mot gles barrskog finns ett betydande inslag 
av framförallt tall. 
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133. Lövdominerade områden ovan kleven vid Sannebo 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
15,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Precis ovan sandstenskleven väst om Sannebo ligger ett blandskogsområde. 
Marken var tidigare öppnare och bestånden är i olika igenväxningsskeden. De här beskrivna 
delobjekten består av områdets lövdominerade delar. Objektet omges framförallt av barrdominerade 
bestånd och i söder gränsar den lövklädda klevkanten som utgör objekt 131. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Delar 
av området utgörs av produktionsskog med ask och fågelbär. Dessa är av medelgrova dimensioner. 
Övriga förekommande trädslag är klibbal, asp, björk, sälg, gran, tall och ek. Trädens dimensioner är 
klena till medelgrova. Trädskiktet är halvslutet. måttlig förekomst av döda träd, enstaka döda björkar, 
aspar och noterad. En del enbuskar och hasselfinns i buskskiktet. 
 
Övriga kommentarer: Röjning och gallring har utfört i delar av området. 
 
Naturvärdesbedömning: Triviallövdominerade delar ovan sandstenskleven där de flesta träden 
fortfarande är av måttlig ålder. Inslag av ask och ek. Sammantaget är den lövbevuxna arealen relativt 
stor. 
 
 
 

134. Ädellöv vid Sannebo 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
3,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet ligger i den relativt flackt sluttande sandstenskleven vid Sannebo och 
består framförallt av ädellövträd runt boningshus och intill vägarna. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstyper utgörs av parker, alléer och vårdträdsmiljöer och av sekundär 
ädellövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Dominerande trädslag är medelgrov ask. Övriga 
förekommande trädslag är medelgrov alm, ek, lind, lönn, fågelbär, klibbal, sälg och vildapel. Några av 
askarna är grövre och intill boningshus står några grova ekar. Trädskiktet är glest till halvslutet. I 
buskskiktet finns rikligt med snöbärsbuskar och en del enbuskar, hagtorn och benved. 
 
Övriga kommentarer: En bäck rinner igenom området och bildar en mindre fors innan den mynnar 
ut i en liten damm. Delobjektet gränsar mot granplantering i norr. 
 
Naturvärdesbedömning: Ett mindre och fragmenterat ädellövdominerat område i anslutning till 
boningshus. En del av träden börjar nå grövre dimensioner.  
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135. Skogsbete och björkhage vid Fridhem 
 
Socken 
Källby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
3,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Hagmark intill riksväg 44:a och intill vägen mellan Källby och Husaby. I norr 
tar ett barrdominerat skogsklätt område vid och söder om hagen ligger åkermarken öppen och 
vidsträckt. De lövdominerade centrala delarna i hagmarken/skogsbetet har här gjorts till ett objekt. 
Norr om objektet består hagen av gles barrdominerad betad skog med ett fältskikt av framförallt gräs. 
Söder och öster om objektet finns öppnare partier av hagen. På öppen marken i öster finns 
fornlämning i form av stensättningar. 
 
Träd- och buskskikt: Lövdominerade delar av hagen utgörs av skogstypen triviallövhage. Trädskiktet 
domineras av medelgrov björk. Ett mindre antal av björkarna är grova. Därtill finns ett visst inslag av 
medelgrov asp, gran och tall. Tallarna är på gränsen till grova medan granarna fortfarande är relativt 
klena. Trädskiktet är halvslutet. Föryngring består främst av asp- och granplantor. Nypon- och 
enbuskar är vanligt förekommande. Ett mindre antal hasselbuskar växer också bland björken.  
 
Övriga kommentarer: Nuvarande bete av nötdjur. 
 
Naturvärdesbedömning: Hagmark/skogsbete där mindre partier är lövdominerade. Övriga delar är 
barrdomnierade. Barrträden kommer så småningom att vinna mark under lövträden och efter en period 
med rikligt tillgång av lövved övergår området så till barrdominans. I dagsläget finns ingen död ved 
och inga riktigt grova träd vilket indikerar att detta tidigare varit öppen trädlös mark. Naturvärdena 
ligger för närvarande främst i ängsfloran. 
Granen växer upp allt mer under björken och området kommer vid att gå mot ett mer barrdominerat 
skogsbete som i övriga delar av hagen. 
 
 
 

136. Triviallöv intill riksväg 44 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
08371, 083 81 

Areal 
1,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Triviallövsdungar på båda sidor om riksväg 44 mellan Lidköping och Götene. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Norr om vägen 
ligger en dunge med klen asp, inslag av mogen björk och enstaka klen ek. Söder om vägen domineras 
beståndet av medelgrov björk. En kraftledningsgata går genom objektet och intill vägen ligger en 
granplantering. 
 
Objektsbedömning: Låga naturvärden. 
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137. Alléer norr om Husaby 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
1,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Norr om Husaby på vägen till Västerplana ligger dessa två alléer. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 0,9 3 
2  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 0,6 3 

 
 
Delobjekt 1 – Allé till Kulltorp 
 
Träd- och buskskikt: Denna allé består av ett 80-tal medelgrova askar. Vissa av askarna är klena. En 
medelgrov björk står mitt bland askarna. 
 
Naturvärdesbedömning: Askallé med träd av måttliga dimensioner och måttlig ålder – och måttliga 
naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Allé till Essgärde egendom 
 
Träd- och buskskikt: Allén består till största delen av medelgrov ask. Bland träden finns enstaka 
mycket grova askar. 
 
Naturvärdesbedömning: Askallé där träden börjar bli grövre och det finns enstaka mycket grova 
träd. 
 
 
 

138. Ung produktionsskog av ask norr om Husaby 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
2,5 ha 

 
Träd- och buskskikt: Objektet utgörs av ”produktions-askskog” vilket skulle kunna motsvara 
sekundär ädellövskog på f.d. ängsmark, frisk-torr typ. Trädskiktet domineras av klen ask men det finns 
även en del mogen ek och klen alm. Vissa delar har nyligen gallrats. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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139. Löv vid Husaby kyrka 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 81 

Areal 
5,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Husaby kyrka är en gammal sandstenskyrka från 1100-talet. Kyrkan och dess 
omgivningar har varit centrum för många historiska skeenden och det finns ett otal kulturminnen i 
trakten. Kyrkan kantas idag av framförallt lindar. Enligt den gamla folktron bodde den fruktade 
lindormen, en bevingad orm, under lindens rötter och särskilt under lindar som stod vid kyrkogårdar 
där han livnärde sig på lik. Om så är fallet förtäljer inte inventeringsresultatet. 
 
Träd- och buskskikt: Dominerande trädslag är medelgrov lind och ask. Övriga trädslag är grov björk, 
medelgrov alm, ek, lönn, gran och svartpoppel och klen bok. Linden dominerar helt intill kyrkan och 
det finns en del mycket grova lindar. Även enstaka mycket grov alm, lönn och björk noterades. I 
västra delen av objektet ligger ett mindre klibbaldominerat område vid branddammen. Här finns även 
ett inslag av svartpoppel. Trädskiktet är för det mesta glest. Föryngring av ask och lönn finns i 
objektets södra kant mot hagmark. Endast en stående död ask noterad. Buskskiktet är rikligast i hagens 
kant söder om kyrkan. I denna delen är nypon-, hagtorn- och snöbärsbuskar vanligt förekommande. 
Dessutom ett mindre inslag av benved. 
 
Naturvärdesbedömning: En del äldre ädellöv intill anrik kyrka. Trädkontinuitet intill den gamla 
kyrkan kan förutsättas. Gott om lind och en del grov och mycket grov sådan. Generellt är dock trädens 
ålder måttlig. God trädslagsblandning i objektet. 
 
 
 

140. Triviallövhagar vid Flyhov 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
5,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Söder om Kinne-Kleva på Kinnekulles sandstenslager ligger dessa 
triviallövhagar. Marken sluttar ned mot uppodlade lermarker i öster. Även i de andra väderstrecken 
omges objektet av öppen jordbruksmark. Fornlämningar bestående av ryggade åkrar och stensättningar 
finns inom objektet. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Triviallövhage 2,1 3 
2  Triviallövhage 1,7 4 
3  Triviallövhage 1,9 3 
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Delobjekt 1 – Björkhagar 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är triviallövhage. Trädskiktet domineras av medelgrov björk. 
Inslaget av andra trädslag är diverst och noterade trädslag förutom björk är ek, lönn, fågelbär, oxel, 
asp, rönn, gran och tall. Trädskiktet är halvslutet där björken står samlad i dungar. I övrigt är 
trädskiktet glest. Ingen föryngring noterad. Döda träd saknas i princip, endast en död björk noterad. 
Enbuskar dominerar i buskskiktet. En del nypon- och hagtornsbuskar finns dessutom. 
 
Övriga kommentarer: Objektet är välhävdat av nötdjursbete. Här finns också ett odlingsröse i vilket 
det växer en mycket grov oxel. En stor andel av björkarna har utsatts för nävertäkt. 
 
Naturvärdesbedömning: Betesmark där björk av måttlig ålder dominerar trädskiktet. Björken är 
relativt jämnårig och död ved saknas. Området saknar indikatorer på trädkontinuitet och har troligen 
varit helt öppen jordbruksmark tidigare. Delobjektet har måttliga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Asphage 
 
Träd- och buskskikt: Denna triviallövhage betas av får. Trädskiktet domineras av ung asp i 
dimensionerna klen till medelgrov, uppkommen vid minskande hävd. Även ett mindre inslag av rönn, 
gran och tall är noterat. Trädskiktet är halvslutet. Föryngringen består av asp. 
 
Naturvärdesbedömning: Små naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Björkhage intill torpgrund 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen domineras av triviallövhage. Inom delobjektet finns dessutom en 
torpargrund runt vilken det växer en del fruktträd och några vårdträd. Trädskiktet domineras av 
medelgrov björk. Inslaget av andra trädslag är diverst och består av alm, ask, ek, lind, lönn, fågelbär, 
oxel, asp, sälg, gran, tall och vildapel.  
Trädskiktet är halvslutet. Föryngring framförallt av asp och björk. I buskskiktet hittar man enbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Delobjektet betas av nötdjur. Här finns det en torpargrund. 
 
Naturvärdesbedömning: Triviallövhage där träden är av måttlig ålder och trädskiktet är relativt 
slutet. Naturvärden ligger främst i de något äldre lövträden runt torpargrunden och i 
trädslagsblandningen. 
 
 
 

141. Triviallövsdungar i Kinne-Kleva 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
4,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av sandstenens klevkanter mellan bebyggelsen runt Kinne-
Kleva och åkrarna nedanför. Objektet domineras av triviallövsträd. Den södra delen av objektet är 
stenigare, marken är torrare och barrinslaget är större. Partivis betas den södra delen. Norrut i objektet 
är trädskiktet tätare och barrinslaget mindre. 
 
Träd- och buskskikt: Dominerande skogstyp är sekundär lövskog på f.d. ängsmark, frisk till torr typ. 
Trädskiktet domineras av medelgrov asp och björk, vissa aspar och björkar är mycket grova. Inslaget 
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av andra trädslag är relativt stort. Övriga förekommande trädslag är ask, ek, lönn, fågelbär, oxel, asp, 
björk, rönn, sälg, gran, tall och poppel. Trädskiktet är halvslutet. Föryngring av asp, björk, fågelbär, 
ask, poppel och sälg noterad. Föryngringen är kraftig i kanten mot åkrarna. Enstaka lågor av asp, björk 
och gran finns i objektet. Enbuskar är vanliga i de stenigare partierna, övriga förekommande arter i 
buskskiktet är skogstry, nypon och viden. 
 
Övriga kommentarer: Brynvegetation bestående av busksnår av viden finns ut mot åkrarna. Stenmur 
finns inom objektet. Svampangrepp av björkticka och fnöskticka har haft en lokal stark påverkan. 
Delar av objektet är påverkat av dikning. Delar av objektet används som skrotupplag, det finns 
exempelvis tre stycken bilvrak inom området. 
 
Naturvärdesbedömning: Träden är framförallt av måttlig ålder. Naturvärdena ligger främst i 
brynvegetationen mot öppen jordbruksmark och i den stora trädslagsblandningen. 
 
 
 

142. Blandlövskog vid Kinne-Kleva 
 
Socken 
Kinne-Kleva 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
1,7 ha 

 
Allmän beskrivning: På svagt sluttande f.d. åkermark söder om Kinne-Kleva ligger denna 
blandlövskog. Utmärkande är det stora inslaget av rönn och oxel. Objektet omges av öppen åkermark 
och betesmark. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs framförallt av sekundär lövskog f.d. ängsmark frisk-torr typ 
och till mindre del av sekundär lövskog f.d. ängsmark fuktig typ. Trädskiktet består av ovanligt 
mycket bärande träd i form av fågelbär, oxel och rönn. Dessutom finns ask, ek, lönn, asp, björk, sälg, 
gran och tall. De flesta träden är av dimensionen medelgrov. De äldsta träden utgörs av några grova 
ekar som står i objektets sydöstra kant mot åkermark. Trädskiktet är halvslutet till slutet. Buskskiktet 
är relativt dåligt utvecklat, här finns enstaka krusbärsbuskar och en del viden mot åkermark. 
 
Övriga kommentarer: En mindre bäck rinner längs objektets södra kant. 
 
Naturvärdesbedömning: Trädskiktet i objektet är av relativt låg ålder och ganska jämnårigt. Döda 
träd saknas i princip. Naturvärdena föreligger i dagsläget i den stora förekomsten av bärande träd och i 
trädslagsblandningen.  
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143. Lövklädd klevbrant norr Kinne-Kleva 
 
Socken 
Kinne-Kleva 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
1,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av den lövklädda mindre klevkanten på Kinnekulles 
östsluttning norr om Kinne-Kleva. Omgivningarna utgörs av öppen åker- och hagmark. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är brantskog av ädellövrik typ. Trädskiktet domineras av grov ask 
och ek och medelgrov asp. Dessutom växer här medelgrov lönn, björk, rönn och svartpoppel och klen 
fågelbär. Enstaka mycket grov ek och svartpoppel noterade. Trädskiktet är halvslutet. Föryngringen 
domineras av ask och asp. Här är dock sparsamt med döda träd. Hasseln dominerar i buskskiktet men 
det är även tämligen gott om nypon- och hagtornsbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Två stycken mindre bäckar störtar sig nerför kleven och bilder mindre forsar. 
Stenmur finns inom objektet. Nuvarande bete har en ringa påverkan på objektet, likaså mindre ras och 
skred. Vattenstörning har en lokal stark påverkan. Plockhuggning har haft en ringa påverkan. 
 
Naturvärdesbedömning: Trädbevuxen del av klevkanten med beståndet av måttlig ålder. En del 
grova och enstaka mycket grova lövträd. Den trädkantade klevkanten ligger på öppen jordbruksmark 
och trädridån ger avbrott och biotopvariation i landskapet.  
 
 
 

144. Löv runt ödekyrkogård vid Brattefors gård 
 
Socken 
Kinne-Kleva 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
1,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Vid Brattefors gård ligger denna ödekyrkogård kantad av askar. I sydvästra 
delen finns fruktträdgårdar och ett område som betas av får. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av grov ask. Bland askarna står dessutom en grov oxel 
och en mycket grov kastanj. 
 
Naturvärdesbedömning: Litet område med grov ask av måttlig ålder, därför bara måttliga 
naturvärden. Runt Bratteforsgården finns ytterligare lövträd, framför allt askar. 
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145. Lövklädd klevkant vid Sjustjärnorna 
 
Socken 
Kinne-Kleva 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
3,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av den glest trädbevuxna klevsluttning vid Sjustjärnorna. 
Klevkanten är inte så brant och sluttar ned mot åkermark i öster. Ovan klevkanten i väster dominerar 
bebyggelse och barrskog.  
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Trädskiktet 
domineras av medelgrov asp men här växer även medelgrov ask, ek, fågelbär, al, björk, sälg, tall och 
enstaka klen gran. Alen växer vid de mindre forsarna. 
Trädskiktet är glest. Föryngring av asp och björk. Kraftigt aspuppslag i norr. Enstaka döda träd av 
fågelbär, tall, asp, björk och sälg. Buskskiktet består främst av ung hassel men det finns även en del 
nypon- och krusbärsbuskar. 
 
Flora och fauna: Marken är näringsmark och bevuxen med bl.a. blåsippa och hasselmossa 
Eurhynchium angustirete. Fältskiktet är av frisk örttyp och till mindre del av fuktig örttyp. 
 
Övriga kommentarer: Vattenstörning i anslutning till de mindre bäckar som forsar ner för 
sluttningen. Viltbetet har haft en lokal stark påverkan. Röjning och gallring har utförts i träd- och 
buskskikt. Angränsande granplantering i norra delen. 
 
Naturvärdesbedömning: Beståndet är av måttlig ålder och har utsatts för omfattande ingrepp och 
innehar därmed endast måttliga naturvärden. 
 
 
 

146. Dungar med triviallöv runt Flyggården 
 
Socken 
Kinne-Kleva/Kestad/Sil 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
3,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Lövdungar av ungt triviallöv runt bondgården Flyggården. Omgivningarna 
består av öppen jordbruksmark och barrplanteringar.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,0 4 
2  Triviallövhage 0,7 4 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,9 4 
4  Triviallövhage 0,3 4 
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Delobjekt 1 – Triviallöv intill hagmark 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Trädskiktet 
består av asp och björk. Granen har trängt in och börjar att konkurrera ut lövträden. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Triviallöv vid gård 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ och i 
delobjektets norra del triviallövshage. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Triviallövsdunge i öppen jordbruksmark 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. De unga 
triviallövsdungarna ligger i öppen jordbruksmark och en kraftledningsgata skär rakt igenom. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 4 – Ungt triviallöv i betesmark 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är triviallövshage. Trädskiktet domineras av björk. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

147. Triviallöv nordväst om Arntorp 
 
Socken 
Kestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
3,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Ett par hundra meter nordväst om gårdarna Arntorp och Guntorp ligger ett 
triviallövsdominerat område. Omgivningarna utgörs av till större delen av barrdominerade ungskogar, 
framförallt av gran. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ och 
triviallövhage. Väster om vägen består objektet av ung triviallövsskog med underväxt av granplantor. 
Öster om vägen växer ung asp tillsammans med granar i en beteshage. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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148. Nyröjda björkhagar norr om Guntorp 
 
Socken 
Kestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
1,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Norr om Guntorp, nära en nedlagd järnväg som idag är cykelled, ligger denna 
nyröjda hagmark. Omgivningarna är öppen jordbruksmark i söder och till stor del barrdominerade 
skogar i norr. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Trädskiktet 
domineras av björk. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

149. Triviallöv vid Göttorp 
 
Socken 
Husaby 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
6,9 ha 

 
Allmän beskrivning: De skogsklädda omgivningarna runt Göttorp domineras allt mer av barrträd. 
Lövträden konkurreras ut naturligt och markerna omförs även till barrskog genom plantering. Objektet 
består av två områden som ännu är lövdominerande. Förutom dessa områden finns det mindre 
lövdominerade fragment lite här och var runt Göttorp.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Lövrik hyggesvegetation 1,8 4 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 5,1 4 

 
 
Delobjekt 1 – Triviallövföryngring 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen består av hyggessuccession lövrik typ. Delobjektet är bevuxet med 
björksly under vilket en del granplantor börjar växa upp. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Blandskog 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen består av sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. 
Trädskiktet består av klen ek, asp, björk och gran. Dessutom finns en del medelgrova tallar. 
Trädskiktet är halvslutet. Föryngring av rönn, björk, ek, tall, asp och gran noterad. En del planterad 
gran finns inom delobjektet. Det finns en del enbuskar i delobjektet. 
 
Övriga kommentarer: Mindre del av området ligger inom hästhage. Spår av viltbete finns över hela 
området. Barrplantering, plockhuggning och röjning har haft stark påverkan. 
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Naturvärdesbedömning: Ung triviallövskog med inslag av barrträd. Låga naturvärden. 
Barrdominansen breder ut sig över området och kommer med största sannolikhet att nå även detta 
område, både genom naturlig succession och genom barrplanteringar. 
 
 
 

150. Björkskog sydväst Ljungsbacken 
 
Socken 
Sil 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
1,6 ha 

 
Allmän beskrivning: I ett bostadsområde i Götenes utkant ligger denna remsa av gles björkskog. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Trädskiktet 
domnieras av klen björk. Gran och tall föryngrar sig under björken. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

151. Blandskog norr Nylund 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 82 

Areal 
1,6 ha 

 
Allmän beskrivning: I skogskanterna söder om Ljungsbacken i utkanterna av Götene ligger denna 
blandskog av löv- och barrträd. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är sekundär lövskog på f.d. ängsmark frisk-torr typ. Trädskiktet 
består av asp, björk, ek, gran och tall och träden är klena eller medelgrova. Delar av objektet är på 
gränsen till att vara barrdominerade. Föryngringen domineras av granplantor.  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 149



 

152. Björkhage intill E 20 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
08372, 083 82 

Areal 
2,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Strax väster om E 20, söder om Götene, vid vägen till Vättlösa ligger denna 
björkhage. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen är triviallövhage. Trädskiktet domineras av medelgrov björk. 
Enstaka mycket grov björk noterad. Nästan lika frekvent som björken är medelgrov klibbal. Därtill 
finns enstaka grov sälg och en del medelgrov ek, fågelbär, asp, gran och tall. Beståndet är av yngre 
medelålder. Trädskiktet är glest till halvslutet. Föryngringen utgörs framförallt av asp. Tämligen 
rikligt förekomst av enbuskar och enstaka nyponbuskar. 
 
Övriga kommentarer: Nuvarande bete har en generell påverkan i objektet. Området har gallrats. Del 
av hagen används som soptipp. 
 
Motivering till bedömning: Triviallövhage av måttlig ålder. Sumphål och hällmarker ger variation 
och skapar viss mosaik i objektet. Här finns dock ont om död ved. Ett visst naturvärde. 
 
 
 

153. Igenvuxen betesmark väster om Backgården 
 
 
Socken 
Götene 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 83 

Areal 
3,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Norr om Götene ligger ett större skogsområde som huvudsakligen består av 
barrskogar. På en ändmorän i östra kanten av detta skogsområde ligger denna lilla lövskog, som 
avgränsas av en gammal banvall och åkermarker samt i söder av en en- och talldominerad del av 
samma igenvuxna betesmark. 
 
Träd- och buskskikt: Norra delen av objektet domineras av asp och björk men har ett rikt inslag av 
andra lövträd, både ädla och triviala. Intill grusvägen står en gammal oxel. Sly av flera olika trädslag 
bidrar till områdets risiga utseende. Hassel, olvon, skogstry och krusbär finns i buskskiktet. Den södra 
delen av objektet består huvudsakligen av björk. Enen vandrar in från den talldominerade södra delen 
av åkerholmen. Några lövträdslågor och en rotvälta av gran hittades i områdets frodigare norra del. 
 
Övriga kommentarer: Klena stubbar vittnar om veduttag av mindre omfattning. 
 
Naturvärdesbedömning: Den gamla oxeln, den rika trädslagssammansättningen, förekomsten av 
bärande buskar och död ved ger området ett visst naturvärde. 
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154. Unga björk- och aspbestånd vid Åsen 
 
 
Socken 
Götene/Kinne-Vedum 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 83 

Areal 
3,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Strax norr om Götene ligger ett större skogsområde som huvudsakligen består 
av barrskogar. Vid gården Åsen på skogsområdets östra sida ligger denna objekts tre små lövskogar, 
som alla har uppkommit genom igenväxning av betesmarker. De två sydligaste bestånden ligger på 
ändmoräner. 
 
Träd- och buskskikt: Klena och medelgrova björkar dominerar helt i de två sydligaste delarna. 
Någon enstaka medelgrov ek noterades. Den norra delen domineras av asp och har ett litet inslag av 
tall. Enar förekommer rikligt i dessa igenvuxna hagmarker. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
 

155. Ek- och tallskog på en åkerholme nordost om Torstensgård 
 
 
Socken 
Kinne-Vedum 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 83 

Areal 
2,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna åkerholme med ek- och tallskog ligger mitt i det stora sammanhängande 
jordbrukslandskapet nordost om Götene. Svartån har sitt raka lopp strax söder om åkerholmen och 
E20 ligger ca 200 meter öster om beståndet. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet består huvudsakligen av medelgrov ek, tall och asp. Enstaka björk 
och oxel noterades också. Grova och medelgrova ekstubbar tillsammans med grässvål i fältskiktet 
tyder på att åkerholmen en gång var en öppen ekhage. Området har vuxit igen så länge att man nu kan 
finna asplågor och enstaka hålträd av triviallövträden. En mycket grov ek står fortfarande kvar i 
områdets västra hörn. Området har en rik förekomst av en samt enstaka krusbär och nypon. 
 
Övriga kommentarer: Överblivna plastade ensilage ligger och skräpar mitt i åkerholmen. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde. Förekomsten av den mycket grova eken 
samt asplågorna är viktiga i bedömningen. Det mogna ek- och tallbeståndet utgör ett värdefullt inslag i 
det relativt ensidiga åkerlandskapet runtomkring. 
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156. Igenvuxna betesmarker i Fridhem 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 83 

Areal 
3,0 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Fridhem består av ett mindre antal glest stående hus i övergångszonen mellan 
den stora jordbruksslätten nordost om Götene och ett litet skogsområde öster om Götene. Den västra 
delen av objektet – ett långsmalt område med slyskog – ligger mellan de glest stående husen. Strax 
öster om Fridhem, intill landsvägen, ligger den östra delen av objektet, som är ett något äldre 
lövskogsbestånd.  
 
Träd- och buskskikt: Den västra delen domineras helt av unga aspar och björkar. Den västra delen 
består av något äldre träd och har ett inslag av tall och gran samt små dungar av aspsly. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdet i området är lågt. 
 
 
 

157. Igenväxande hagmarker i Holmestad 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 83 

Areal 
9,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: På ett avlångt kulligt höjdparti byggt av blockrikt isälvsmaterial i anslutning till 
Holmestad samhälle ligger denna igenväxande hagmarksområde, som i övrigt omges av åkermark. Ett 
flertal gårdar, hus och en mindre industri angränsar till området. På den högsta höjden finns en 
fornlämning och i de igenväxande hagarna kring denna höjd finns enstaka hamlade träd kvar. I övrigt 
är de uppväxande träden relativt unga. Hagmarkerna är för det mesta små, steniga och mossiga med 
genomkorsande stenmurar och en hel del odlingsrösen. Små åkerlappar som i senare tid nyttjats som 
betesmarker finns utspritt i hela objektet. Genom objektets sydvästra del rinner Västerbroån. Söder om 
landsvägen betas markerna kring ån fortfarande. En ridå av unga klibbalar följer ån genom 
hagmarkerna och ytterligare en bit norrut genom åkerlandskapet. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 3,0 3 
2  Triviallövhage 1,9 3 
3  Blandlövhage av ask-alm-typ 0,8 3 
4  Igenväxningsmark av ask-alm-typ 2,3 3 
5  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,8 4 
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Delobjekt 1 – Igenvuxen triviallövhage 
 
Träd- och buskskikt: Området domineras av medelgrov björk och asp på den steniga före detta 
betesmarken. Enstaka grova och mycket grova ekar samt en mycket grov sälg står i områdets västra 
hörn. Enar förekommer i måttligt antal. De steniga betesmarkerna och de små f.d. åkerflikarna – som 
är insprängda i betesmarken – växer kraftigt igen med björk- och aspsly. På ett par små f.d. 
åkerholmar växer krusbär, rönn, fågelbär och nypon. En gles klibbalsridå av relativt unga träd kantar 
den lugnt flytande ån. En liten kulle intill landsvägen är bevuxet med ädellövträd som ek, alm och 
lönn. Död ved förekommer sparsamt. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. av dess variationsrikedom i 
trädslagssammansättning, de mycket grova ekarna och sälgen, åmiljön samt de små åkerholmarna med 
bärande träd och buskar. 
 
 
Delobjekt 2 – Alhage 
 
Träd- och buskskikt: Detta delobjekt består till större delen av betade översvämningsmarker vid 
Västerbroån och domineras av klibbal, men även aspen är vanlig. Enstaka björk och rönn förekommer. 
I en övergiven fuktäng i områdets nordöstra hörn, står grova klibbalar tillsammans med alm och ask, 
varav några almar är mycket grova. 
 
Övriga noteringar: Intill landsvägen står en gammal kvarnbyggnad men ån är inte dämd. Stubbar 
efter plockhuggning vittnar om mindre veduttag. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde på grund av förekomst av grova träd och 
en våtmarksmiljö. 
 
 
Delobjekt 3 – Alm- och lönnhage 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av medelgrov alm och lönn, varav de flesta står längs 
med ett antal tätt liggande stenmurar på en stenig kulle. Här står även enstaka ask, hägg, vildapel och 
en mycket grov ek. I en liten sumphål nära landsvägen står fem grova klibbalar samt några aspar. 
Krusbär är måttligt vanlig men även nypon, en och snöbär förekommer. 
 
Övriga noteringar: Området betas fortfarande. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde kopplat till de medelgrova och grova 
ädellövträden, sumphålet med de grova alarna och den rika förekomsten av stenmurar. 
 
 
Delobjekt 4 – Igenväxt lönn- och enhage 
 
Träd- och buskskikt: Denna igenväxande hage karaktäriseras av glest stående klena lönnar och stora 
ståtliga enar. Inslaget av andra träd, både ädellövträd och triviallövträd, är stort. I den nordvästra 
slänten står två mycket grova hamlade lönnar och en mycket grov oxel omgivna av tät slyskog av 
framförallt asp och lönn. 
 
Övriga noteringar: En del av området betas fortfarande. 
 
 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde kopplat till de mycket grova träden, den 
rika trädslagssammansättningen med bärande träd samt förekomsten av viktiga element som hålträd, 
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odlingsrösen och stenmurar. Att hagen är ogödslad och har en naturlig gräsmarksflora bidrar till 
områdets naturvärde. 
 
 
Delobjekt 5 – Ung ädellövskog 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av klena askar, lönnar och aspar, men även enstaka alm, 
fågelbär, hägg, rönn och vildapel finns. Död ved förekommer mycket sparsamt. 
 
Flora och fauna: De enstaka medelgrova lönnarna och asparna hyser en välutvecklad lavflora typisk 
för rikbarksträd. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
 

158. Hagmarker vid Månstorp 
 
 
Socken 
Götene/Vättlösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 83 

Areal 
7,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Området sydväst om gården Månstorp består av en mosaik av åkrar på utdikade 
mossmarker och skogs- eller betesmarker i något mer kuperad terräng. Objektets värdekärna är en stor 
välbetad ekhage på en långsträckt åkerholme helt omgivet av åkermark. Strax norr om denna ligger en 
liten före detta ekhage, som har vuxit igen med triviallövträd. I anslutning til gården Älemossen ligger 
en triviallövhage med stort inslag av barrträd och välutvecklade enar. Väster om Månstorp, bortom en 
granskog, ligger ett bäckparti med ung klibbalsskog utan särskilda naturvärden. Fornlämningar finns i 
två av delobjekten. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 5,4 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,3 3 
3  Triviallövhage 1,2 3 
4  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 0,5 4 

 
 
Delobjekt 1 – Ekhage 
 
Träd- och buskskikt: Större delen av området består av en öppen välbetad ekhage med grova och 
några mycket grova ekar samt enstaka askar och triviallövträd. Även en del björkar är grova eller 
mycket grova och ett av dem har bohål. Enstaka omkullfallna björkar har låtits ligga kvar i hagen. 
Hassel och en är måttligt vanliga. Ett smalt parti i områdets sydvästra del har tidigare vuxit igen med 
triviallövträd men betas idag såsom resten av området. 
 
 
 
Flora och fauna: Tre signalarter hittades i området. Den gulpudrade spiklaven Calicium adspersum 
växte rikligt på barken av en mycket grov ek och sotlaven Cyphelium inquinans fanns på en 
sprickbarkig björk. Enstaka fäll av fällmossa Antitrichia curtipendula hittades vid basen av några 
lövträd i områdets sydvästra del. 
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Övriga noteringar: Grässvålen är mager och höga naturvärden kan vara kopplade även till denna. 
Medelgrova granar har stamkvistats. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde kopplat till de glest stående grova ekarna, 
björkarna och hålträden, som utgör viktiga miljöer för vedinsekter, vedsvampar, lavar och 
hålhäckande fåglar. Ekarna är inte av det mäktigaste slaget med grovsprickig bark men området har en 
potential att utvecklas till en mycket högklassig ekhage om träden får åldras i den ljusöppna miljön. 
 
 
Delobjekt 2 – Åkerholme med ek och triviallöv 
 
Träd- och buskskikt: På åkerholmen står en grov ek och några medelgrova ekar, men i övrigt 
domineras området av triviallöv som björk och asp. Med tanke på områdets ringa storlek finns här 
mycket grov död ved i form av björklågor. 
 
Flora och fauna: Signalarten fällmossa Antitrichia curtipendula hittades i området. 
 
Övriga noteringar: Två fornlämningar finns i området. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde trots sin ringa storlek för att det innehåller 
en grov ek, grova björkar, ett hålträd och förhållandevis mycket död ved. 
 
 
Delobjekt 3 – Triviallövhage 
 
Träd- och buskskikt: Denna variationsrika triviallövhage domineras av asp och björk. Barrträd och 
ek utgör betydande inslag och uppe på kullen står två oxlar. Välutvecklade storvuxna enar 
förekommer rikligt. Hagen har förmodligen varit öppnare en gång i tiden då asp och björk ännu inte 
hade etablerats. Inga träd är riktigt grova och död ved förekommer mycket sparsamt. 
 
Övriga noteringar: En fornlämning finns i mitten på området. 
 
Naturvärdesbedömning: Hagen har ett visst naturvärde på grund av dess halvöppna variationsrika 
struktur med många ståtliga enar och de två oxlarna. 
 
 
Delobjekt 4 – Trivialfuktskog 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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159. Igenvuxna slåtter/hagmarker norr om Ågården 
 
 
Socken 
Götene/Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 83 

Areal 
3,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Två kilometer söder om Holmestad ligger denna objekt i anslutning till 
Västerbroån. Områdets södra del är förmodligen f.d. sidvallsängar som nu har vuxit igen till en ung 
triviallövskog. Den norra delen av objektet består av en stenig kulle med en igenvuxen björk- och 
enhage. 
 
Träd- och buskskikt: Den södra och mellersta delen av objektet domineras helt av unga björkar och 
aspar. Videsnår breder ut sig i öppna fuktiga partier längs ån. En liten flik i sydöstra delen av objektet 
består av en björk- och asphage, som fortfarande betas. Den steniga kullen i områdets norra del är 
bevuxet med medelgrova björkar och enar samt enstaka medelgrova tallar. Denna del betas 
fortfarande. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
 

160. Trivial igenväxningsfas, delvis betad, norr om Sörtorp  
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Nordost om Holmestad - insprängt i utkanten av en barrskog vettande mot 
åkermark - är detta objekt är beläget. Marken, som delvis ännu betas, är igenväxande. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

161. Lövskogstungor väster om Småslåttorna 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84, 08394 

Areal 
2,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget nordost om Holmestad och består av små, 
lövdominerade, trädklädda remsor, vilka löper genom ett ganska småskaligt åkerlandskap mellan lite 
större barrdominerade skogspartier. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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162. Aspdominerad skog vid Björkkärr    
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Nordost om Holmestad domineras landskapet av barrskogar. Insprängt i 
utkanten av en sådan barrskog, ca 2 ½ kilometer från Holmestad, är detta objekt beläget.  
 
Träd- och buskskikt: Cirka hälften av beståndet utgörs av aspar och den andra hälften av gran. 
Övervägande delen av dessa aspar är grova eller mycket grova och övervägande delen av granarna är 
ännu klena. Gränsen mot grandominerad skog är flytande. I området är föryngringen god av både gran 
och asp. Flera aspar är angripna av aspticka, men det är ännu mycket ont om död ved. Här finns också 
grova alar och tallar. Marken är bitvis sumpig.  
 
Flora och fauna: På en av asparna påträffades slanklav Collema flaccidum, vilken är en signalart. 
 
Naturvärdesbedömning: Aspdominerade bestånd i mogen ålder är en bristvara i dagens skogar. I 
detta bestånd är träden generellt grova – flera aspar har uppnått ansenliga dimensioner – och i vissa 
fall riktigt gamla. Då angreppet av aspticka är omfattande, kommer död ved att skapas inom en snar 
framtid. Här finns även en del hålträd, vältor och sumphål vilket skapar förutsättningar för bl.a. 
hålhäckande fåglar och insekter. 
Objektet klassificeras till naturvärdesklass 2, höga naturvärden.  
 
 
 

163. Gles lövvegetation/hyggessly vid Stora Kämpaslätten 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
5,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet är beläget strax norr om vägen österut från Holmestad, i höjd med 
Stora Kämpaslätten.  
 
Träd- och buskskikt: Hyggesvegetation med enstaka överståndare av äldre löv. Barrträd har börjat 
växa upp under lövet. 
  
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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164. Igenväxningsfas vis Burdesmaden 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
3,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget strax söder om vägen mellan Holmestad och 
Timmersdala, cirka tre kilometer öster om Holmestad. Objektet består av en lövdominerad, trädklädd 
remsa som löper genom ett ganska småskaligt åkerlandskap. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

165. Ungbjörk i hage i Abberyd 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
2,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär tre kilometer sydost om Holmestad. Söderut 
gränsar det till barrskog och norr ut till mer öppna marker.  
 
Träd- och buskskikt: En stenig hage med ett stort uppslag av unga björkar samt enstaka äldre. Även 
mogen gran och enstaka sälgar finnes. I buskskiktet finns enbuskar.  
 
Flora och fauna: Hagen är betad sedan en lång tid tillbaka och hyser sannolikt höga botaniska värden. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet placeras i måttliga naturvärden, p.g.a. de äldre björkarna och 
relativt grova sälgarna, i kombination med betet. Troligtvis är områdets högsta värdena knutna till 
grässvålen. 
 
 
 

166. Bäckvegetation vid Ekedalen 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär tre kilometer öster om Holmestad, strax söder 
om vägen. Just där bäcken rinner är landskapet öppet, men barrskogen ligger inte långt borta i någon 
riktning.  
 
Träd- och buskskikt: Den västra änden domineras av ung al, men äldre individer förekommer. I den 
östra delen varierar åldern på alen. Mestadels är de dock yngre än medelålders. Här finns också inslag 
av asp, sälg, björk och gran. Ingen död ved finns ännu i området.  
 
Flora och fauna: Spår efter bäver fanns i området. 
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Naturvärdesbedömning: Bäckvegetation är ofta förknippad med höga naturvärden. I detta fall är 
dock vegetationen ännu för ung för att hysa några högre värden. Några äldre individer av klibbal finns, 
detta samt förekomsten av lövträd i kombination med vatten – vilket främjar insektsproduktionen – 
motiverar klassificeringen i klass 3, måttliga naturvärden.  
 
 
 

167. Vegetation omkring forsen vid kvarnen 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär 2 ½ kilometer öster om Holmestad, strax söder 
om vägen, just i gränszonen mellan slättlandskapet och skogsbygd. Västerut breder slätten ut sig och 
österut börjar skogsmarken. 
 
Träd- och buskskikt: En bit in från vägen finns en gammal kvarn, vars dämme ännu är intakt och 
skapar en fin fors. Omkring forsen, i en miljö med hög luftfuktighet, står grova alar och enstaka grova 
lönnar. Det finns även grova aspar och askar. Lite död ved finnes, bl.a. en grovlåga av asp och en 
högstubbe efter ett fågelbärsträd. Naturligtvis är även alen representerad i dödvedsförrådet. I 
buskskiktet finns enstaka buskar av olvon, nypon och krusbär. I den västligaste delen är alen yngre. 
 
Naturvärdesbedömning: En värdefull och mindre vanlig naturtyp, dock av ringa storlek. De grova 
träden och de nyckelelement som är förknippade med bäcken, så som forsen och sumphålen, skapar en 
speciell miljö med hög luftfuktighet, vilket gynnar förekomsten av vissa mossor och lavar. Objektet 
klassificeras till naturvärdesklass 2, men är ej högt i sin klass p.g.a. att miljön är skapad och ej naturlig 
sedan gammalt samt p.g.a. den ringa storleken.  
 
 
 

168. Kantvegetation, med liten rasbrant, nordöst om Per-Olofsgården 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
2,0 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär 2 ½ kilometer sydost om Holmestad, strax söder 
om vägen, just i gränszonen mellan slättlandskapet och skogsbygd. Strax västerut breder slätten ut sig 
och österut börjar skogsmarken. 
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,2 3 
2  Klibbalskog av översilningstyp 0,9 4 

 
 
Delobjekt 1 – Kantvegetation, med liten rasbrant, längs åker 
 
Träd- och buskskikt: I den södra delen, som till större delen fortfarande betas, finns enstaka äldre 
fågelbärsträd, samt ett stort uppslag av ung björk, al, och sälg.  
I den norra delen finns en liten, västvänd rasbrant. I denna brant står främst unga träd, men enstaka 
äldre oxel och asp samt några högstubbar, lågor och träd med bohål. 
 
Flora och fauna: I branten växer trädporella Porella platiphylla och Trubbfjädermossa Homalia 
trichomanoides. 
 
Naturvärdesbedömning: De värden som finns är knutna till rasbranten som finns i den norra delen. 
Trots att den är mycket liten och illa åtgången av plockhuggning, påträffades vissa signalarter. Branter 
kan p.g.a. sig otillgänglighet hysa kontinuitet i trädskiktet, denna brant är dock för liten för att ett 
högre betyg skall kunna sättas på delobjektet som klassificeras i klass 3, måttliga naturvärden.  
Branten bör i framtiden lämnas för fri utveckling. 
 
 
Delobjekt 2 – Ung mark med klibbal och gran. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

169. Gles lind-ek-björkhage vid Kämpaslätten 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär 3 kilometer öster om Holmestad, strax söder om 
vägen. Landskapet i området består av en mosaik av öppna marker och igenväxningsmarker. Strax 
söder om objektet breder dock skogsmarken ut sig. 
 
Träd- och buskskikt: I den steniga hagen står glest med gamla träd av sorterna ek, lind, äpple och 
björk, det är dock endast en lind och några äppleträd som är riktigt gamla. Här finns också yngre asp, 
tall och björk samt rikligt med nyponbuskar. 
 
Flora och fauna: Det kan finnas en rik kärlväxtflora i den välbetade grässvålen. 
 
Naturvärdesbedömning: Hagen ger intryck av att ha varit betad under en lång tid. Inte långt från 
vägen i objektets norra del står det en mycket gammal och grov lind och till denna kan en värdefull 
marksvampsflora vara knuten. Det är dock endast ett fåtal träd i den som är gamla eller grova. 
Objektet når därför inte högre än till en placering i naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden. 
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170. Björksly i f.d. hage vid Stockholmsbråten 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,3 ha 

  
Allmän beskrivning: I östra delen av kommunen, nordost om Holmestad domineras landskapet av 
barrskogar. Insprängt i utkanten av en sådan barrskog, cirka fyra kilometer öster om Holmestad, norr 
om vägen mellan Holmestad och Timmersdala, är detta objekt beläget. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

171. Betade skogspartier vid Rättaregården 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär 3 kilometer nordöst om Holmestad, cirka en 
kilometer norr om vägen. Landskapet i området består av en mosaik av öppna marker och relativt unga 
skogspartier. 
  
Träd- och buskskikt: I den torra, steniga hagen finns ett fåtal något äldre träd av björk och fågelbär. I 
övrigt består trädskiktet främst av medelålders gran.  
 
Naturvärdesbedömning: Några gamla fågelbärsträd samt stubbar efter grova granar tyder på att 
dessa trädslag funnits under en längre tid i den betade hagen, vilket motiverar placeringen i 
naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden.  
 
 
 

172. Igenväxande lind-ekhage omkring Stockholmsbråten 1:16 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär 3 kilometer nordöst om Holmestad, cirka en 
kilometer norr om vägen. Norr om objektet breder barrskogen ut sig medan landskapet söderut är mera 
öppet.  
 
Träd- och buskskikt: I den steniga hagen, där betet nyligen upphört, finns grova, gamla träd av lind, 
ek och alm samt enstaka grova björkar. Här är dessvärre också gott om klen asp och björk, då stora 
delar av hagen är under igenväxning. Det finns också gott om enbuskar samt enstaka buskar av 
skogstry och vide.  
 
Flora och fauna: En större hackspett noterades i området. 
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Naturvärdesbedömning: Ek-lindhagar är en naturtyp som är representativ för dessa trakter men ändå 
inte särskilt vanlig. Tyvärr är de flesta idag under igenväxning, så även denna hage där betet ganska 
nyligen upphört. De värden som finns här, är knutna till det inslag av gamla och grova träd som finns i 
området. I den södra delen finns en mycket grov gammal lind (>1meter i diameter) som varit utsatt för 
någon slags lövtäkt, vilket gjort den knotig och senvuxen. Trädet är bitvis ihåligt och har ett mycket 
högt skyddsvärde. I området finns även något yngre lindar, vilket förhindrar att den framtida 
kontinuiteten i trädslaget bryts. Även grova ekar och almar finns i området. För att de grova 
ädellövträden skall kunna utvecklas vidare till solitärträd är det viktigt att underväxande vegetation 
röjs bort och även fortsättningsvis hålls efter. För flera träd är detta nödvändigt att göra inom en 
mycket snar framtid. 
Objektet placeras i naturvärdesklass 2, höga naturvärden.  
 
 
 

173. Ungbjörk i hage eller f.d. hage vid Slätten 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt består av små lövdominerade, trädklädda remsor belägna i ett 
småskaligt åkerlandskap. Det ligger cirka fyra kilometer öster om Holmestad, norr om vägen mellan 
Holmestad och Timmersdala. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

174. Hagar och igenväxningsmarker omkring Hökatorp 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
08383, 083 84 

Areal 
11,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget drygt två kilometer söder om Holmestad, i Hökatorp. 
Landskapet i området består av en mosaik av öppna marker och skogspartier. Västerut gränsar objektet 
till skog och österut till öppen mark.  
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,6 4 
2  Triviallövhage 2,5 3 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,0 3 
4  Triviallövhage 5,5 2 
5  Triviallövhage 0,7 3 

 
Delobjekt 1 – Björkklädd kil mellan vägar 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Bok och björkdominerad blandlövhage 
 
Träd- och buskskikt: I hagen finns flera olika skogstyper; den domineras av björk men i sydost finns 
ett bokdominerat parti och i södra delen finns ett område med klibbal. Här finns även fågelbär, oxel, 
ask, gran, asp och tall. Träden är i mogen ålder och mellan 20-45 centimeter i diameter. Endast ett 
fåtal träd är mycket grova. Inslaget av enbuskar är rikligt och det finns också enstaka hasselbuskar. 
 
Naturvärdesbedömning: Bok är ett i trakten ovanligt trädslag och här finns även enstaka mycket 
grova sådana. Här finns också en mycket grov ask och i övrigt en mycket stor trädslagsblandning och 
det är i dessa nämnda faktorer i kombination med betet, naturvärdena finns. De räcker dock inte till för 
att klassificeras som höga, utan objektet placeras i naturvärdesklass 3, måttliga värden.  
 
 
Delobjekt 3 – Lövdominerad fuktsvacka i beteshage 
 
Träd- och buskskikt: I hagen finns en mängd olika trädslag såsom ask, al, fågelbär, asp björk sälg, 
tall och enstaka ekar. Samtliga träd är medelgrova eller grova och i buskskiktet finns gott om hassel. 
De flesta hasselbuketterna är små men det finns några enstaka stora. 
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena finns i den stora trädslagsblandningen samt i inslaget av ask 
och fågelbär. Objektet placeras i naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 4 – Igenvuxen lind-, tall- och björkhage 
 
Träd- och buskskikt: En hage med mycket grova och gamla lindar, tallar och björkar. Inslaget av 
gamla tallar ökar norrut i området, medan inslaget av lind finns i södra delen där även föryngringen av 
lind är god. Idag är hagen dock igenvuxen, främst med björk och gran. Den betas fortfarande, men 
med ett lågt betestryck. I buskskiktet finns rikligt med enbuskar och hasselbuketter – även grova 
sådana. 
 
 Flora och fauna: På en gren av hassel växte kuddticka Phellinus punctatus.  
 
Naturvärdesbedömning: En mindre vanlig typ av hage med riktigt gamla och grova träd av främst 
tall, men även lind och björk. Troligtvis har hagen varit betad och trädklädd sedan en lång tid tillbaka 
vilket gynnar en speciell flora av marksvampar.  
Hagen, som klassas till naturvärdesklass 2, bör i det snaraste restaureras genom bortröjning av det 
unga uppslaget av löv och därefter hållas öppet m.h.a. ett högre betestryck. Friställning av yngre lindar 
bör ske. 
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Delobjekt 5 – Betad björkhage 
 
Träd- och buskskikt: Björkhage med grova björkar, enstaka mycket grova aspar och ett välutvecklat 
buskskikt i form av grova enar. Ett stort uppslag av aspföryngring vittnar om att även om 
igenväxningen inte är långt gången, är ändå betestrycket något lågt.  
 
Övriga noteringar: Ett fornminne finns i området. 
 
Naturvärdesbedömning: Björkhagar är en representativ och vanlig naturtyp i trakten och i denna 
hage är träden ganska grova och ingen påtaglig igenväxning har skett. Den innehåller dock inga 
särskilda element eller karaktärer som kan motivera en högre placering än naturvärdesklass 3, måttliga 
naturvärden. 
 
 
 

175. Björkbryn runt åker 
 
 
Socken 
Vättlösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
6,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget cirka 2½ kilometer söder om Holmestad, strax söder om 
Hökatorp. Landskapet i området består av en mosaik av öppna marker och skogspartier. Västerut 
gränsar objektet till öppen mark och österut till skog.  
  
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 3,0 4 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 3,5 4 

 
 
Delobjekt 1 – Björkbryn vid åkerkant 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Björkskog vid åkerkant 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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176. Björkhage i Bilseryd 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
2,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i östra delen av kommunen, i Bilseryd. Objektet utgörs 
av av små, lövdominerade, trädklädda remsor belägna i ett småskaligt åkerlandskap omgivet av 
barrskog. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

177. Triviallöv av olika slag vis Svenstorp 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
5,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget cirka två kilometer söder om Holmestad, i Svenstorp, en 
liten bit nordöst om Hökatorp. Landskapet i området består av en mosaik av öppna marker och 
skogspartier.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,9 4 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,9 4 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,5 3 
4  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,1 4 
5  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,9 3 

 
 
Delobjekt 1 – Remsa med triviallöv omgiven av åker  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Remsa med ung björk 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Asp, björk och grandominerat litet skogsparti med inslag av grov ek 
 
Träd- och buskskikt: Ett litet parti med unga löv- och barrträd samt inslag av enbuskar. Inne i 
beståndet finns en mycket grov ek (diameter över 1 meter) som är trängd av den omkringväxande 
vegetationen. Föryngringen av ek, bok, asp björk och gran är god.  
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Naturvärdesbedömning: Den grova eken är värdefull ur naturvårdsaspekt och åtgärder bör vidtas för 
att friställa den från omgivande vegetation, då denna annars växer upp i ekens krona och orsakar att 
den dör i förtid. Ett annat positivt inslag är föryngringen av bok (vilket är mindre vanligt i trakten) och 
ek. Naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 4 – Remsa med barr och triviallöv  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 5 – Litet område med trivial- och ädellövträd 
 
Träd- och buskskikt: Trädslagsblandningen i området är stor. Här finns (enstaka)grova och 
medelgrova träd av lönn, ek, lind, rönn, och tall samt diverse klena granar, triviallövträd och fågelbär. 
Det finns även enstaka lågor av fågelbär i området. 
 
Naturvärdesbedömning: Den ädellövsklädda arealen har minskat kraftigt i hela landet och de partier 
som fortfarande domineras av dessa trädslag är dåligt skyddade. Därför är även dessa små områden 
med gamla ädellövsträd värdefulla och skyddsvärda. Gamla och grova träd har ofta håligheter i 
stammarna och intressanta kryptogamsamhällen. Här finns dock endast ett fåtal grova träd, vilket gör 
det svårt att motivera en högre klassificering än klass 3, måttliga naturvärden. 
Igenväxning hotar ädellövträden.  
 
 
 

178. Åkerholmar med triviallöv i Svenstorp    
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär 2-3 kilometer syd-sydost om Holmestad, just i 
gränszonen mellan slättlandskap och skogsbygd. Strax västerut breder slätten ut sig och österut börjar 
skogsmarken. Objektet består av små lövdominerade utlöpare från ett i övrigt barrdominerat 
skogsparti. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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179. Restaurerad betesmark, idag björkhage, söder om Per-Olofsgården 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
8,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär 2 ½ kilometer sydost om Holmestad, strax söder 
om Per-Olofsgården, just i gränszonen mellan slättlandskapet och skogsbygd. Strax västerut breder 
slätten ut sig och österut börjar skogsmarken. 
  
Träd- och buskskikt: I den steniga hagen finns björkar glest utströdda – dock inga gamla träd. Det är 
också gott om enbuskar. Hagen har en välbetad grässvål och ger intryck av att ha varit betad sedan en 
lång tid tillbaka  
 
Flora och fauna: Ev. finns en intressant kärlväxtflora i området.  
 
Naturvärdesbedömning: Det finns inget som tyder på att hagen tidigare varit bevuxen med träd, här 
finns dock vissa andra nyckelelement, såsom bäcken, sumphålor och blockrik mark, vilket motiverar 
objektets placering i naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden.  
 
 
 

180. Björkbrynsvegetation vid Mellommossen 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
1,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i östra delen av kommunen, cirka 1 1/2 kilometer 
sydväst om Bybacka. Objektet utgörs av en yttre remsa lövskog, i ett annars barrskogsdominerat 
skogsparti. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

181. Björkhage i Bilseryd 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 84 

Areal 
2,1 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i östra delen av kommunen, cirka tre kilometer sydöst 
om Holmestad, i Bilseryd. Omkring byn är landskapet öppet, men åkrarna och hagarna omgärdas av 
barrskog.  
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Triviallövhage 1,2 3 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,9 4 

 
 
Delobjekt 1 – Stenig björkhage 
 
Träd- och buskskikt: Stenig hage med medelålders, mogna björkar och rikligt med enbuskar. Här 
finns också inslag av medelålers gran och tall. 
 
Flora och fauna: Troligtvis har här varit betat sedan en lång tid tillbaka och det kan finnas höga 
botaniska värden i hagen.  
 
Naturvärdesbedömning: Objektet placeras i naturvärdesklass 3, måttliga värden, p.g.a. de äldre 
björkarna i kombination med betet. Troligtvis är de högsta värdena knutna till grässvålen. 
 
  
Delobjekt 2 – Betesmark med ung asp, björk och gran 
 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

182. Björk och klibbal i översilningsmiljöer 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 85 

Areal 
1,9 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i kommunens allra östligaste utpost, cirka en halv mil 
öster om Holmestad, inne i skogsbygden. Landskapet runt omkring domineras av granskog.  
 
Träd- och buskskikt: Objektet är präglat av den vattenstörning bäcken orsakar på de lågt liggande 
partierna runt om. Vegetationen längs den opåverkade skogsbäcken, samt i de stora 
översvämningsytorna, domineras av björk och al – men här växer även gran. Träden är klena och 
medelålders, i söder något äldre än i den norra delen. Inslaget av död ved är lågt. I buskskiktet finns 
viden.  
  
Naturvärdesbedömning: Miljön är relativt ung och ännu saknas det viktiga dödvedsinslaget. Bäcken 
är opåverkad och det är till denna, samt till den omfattande vattenstörning som bäcken orsakar, 
naturvärdena i objektet är knutna. Även om många viktiga karaktärer ännu saknas i objektet, p.g.a. 
beståndets ringa ålder, utgör det ändå ett värdefullt inslag av lövträd i ett i övrigt grandominerat 
landskap utarmat på naturvärden.  
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183. Igenväxningsfas vid Storebotten 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 85 

Areal 
1,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget i kommunens allra östligaste utpost, cirka en halv mil 
öster om Holmestad, inne i skogsbygden. Landskapet runt omkring domineras av granskog. Objektet 
utgörs av mark som tidigare brukats och varit öppen, men nu står och växer igen. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

184. Ädellöv runt Trolmen 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
8,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: På Kinnekulles västra sida, den som vetter mot Vänern, ligger Trolmens säteri. 
Runt godset finns en del hag- och parkliknande miljöer, främst västerut, ned mot järnvägen. Väster om 
järnvägen, ned mot vattnet, breder skogen ut sig både söder och norr ut.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Lövrik hyggesvegetation 2,7 3 
2  Ekhage 4,3 2 
3  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 1,5 2 

 
 
Delobjekt 1 – Ung asksly 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av mycket ung ask men med inslag av ett flertal andra, 
något äldre, träd; ek, lönn, fågelbär och sälg för att nämna några. I buskskiktet finns en del hassel och 
nypon samt enstaka förekomst av bl.a. hagtorn och benved. 
 
Flora och fauna: Här växer stinksyska och skogsbingel. 
 
Övriga noteringar: Västra delen av beståndet är planterad med gran. Granen har dock haft 
svårigheter att etablera sig.  
 
Naturvärdesbedömning: Skogen är i sin helhet för ung för att hysa några högre biologiska värden. 
Dock finns en del något äldre träd, bärande träd och ett fint buskskikt. Tillsammans med bäcken och 
översilningsytorna motiverar detta placeringen i klass 3, måttliga naturvärden. Beståndet har goda 
förutsättningar för framtida höga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 2 – Ekhage vid Trolmen station, bete upphört 
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Träd- och buskskikt: En ekhage med gamla ekar, dock inga jätteträd. Några av träden börjar få 
relativt grov sprickbark. Röjning av underväxande ask har skett vilket resulterat i aggressiv 
skottbildning från stubbarna. Även frösådden av ask är riklig. I nordvästra delen är buskskiktet 
välutvecklat med bl.a. nypon och hagtorn. 
I södra delen av beståndet nordöst om järnvägen finns ett mindre parti med ung ask och al.  
 
Flora och fauna: På ekarna finns gulpudrad spiklav Calicium adspersum. 
 
Övriga noteringar: I nordväst angränsar ekhagen till en granplantering. 
 
Naturvärdesbedömning: Gamla ekhagar är en naturtyp som är representativ för regionen, samt idag 
en bristvara i det öppna landskapet. Ekarna i detta delobjekt har ännu inte antagit jättedimensioner, 
men närheten till de förstklassiga ekarna nordöst och sydväst om Hjälmsäter gör det här ekbeståndet 
viktigt som efterträdare åt Hjälmsätersekarna, då avståndet mellan de båda områdena är inom ett 
rimligt spridningsavstånd. Om detta ekbestånd sköts ordentligt, kan det sålunda hjälpa till att förhindra 
att en månghundraårig kontinuitet i trädslaget bryts då Hjälmsätersekarna dör av ålder. En ganska grov 
låga av ek finns i området. Delobjektet ges höga naturvärden. 
 
Den aggressiva askföryngringen bör hållas efter för att förhindra att vegetationen växer upp i ekarnas 
kronor och orsakar att de dör i förtid. Ett öga får även hållas på granplanteringen i nordväst så att dessa 
inte, då de blir större, växer för nära inpå ekarna. 
  
 
Delobjekt 3 – Glest parkliknande askbestånd norr om säteriet 
 
Träd- och buskskikt: En grässluttning med gamla, grova och högvuxna askar (vars diametrar ibland 
är över 100 cm). Här finns enstaka, grova döda träd – både stående och liggande. I den västra delen är 
buskskiktet välutvecklat med nypon och hassel som dominerande arter. Den östra delen betas idag.  
 
Flora och fauna: I den västra delen växer stinksyska. Även gulpudrad spiklav Calicium adspersum 
påträffades i området. 
 
Övriga noteringar: Direkt söder om mangårdsbyggnaden finns ett område av liknande karaktär. 
Detta är dock inhägnat. 
 
Naturvärdesbedömning: Gamla och grova solitärvuxna träd av ädellöv är idag ett ovanligt inslag i 
landskapsbilden. Just runt större gårdar och gods kan man dock fortfarande träffa på dem. Det här 
objektet utgör ett fint exemplar med ett flertal mycket gamla och grova träd, vilket attraherar flera 
organismgrupper. Här finns även, om än sparsamt, grov, död ved. Objektet är dock litet.  
P.g.a. att naturtypen är representativ för trakten, idag dock sällsynt, samt att det här objektet är ett fint 
exemplar, klassificeras delobjektet till naturvärdesklass 2, höga naturvärden.  
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185. Blandade lövskogar längs järnvägen norr om Trolmen 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 91, 09301 

Areal 
4,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: På båda sidorna av järnvägen, med början några hundra meter norr om 
Trolmens säteri, sträcker sig dessa långsmala objekt. Både öster och västerut angränsar objektet till 
skog, dock barrdominerad sådan. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,4 4 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,7 3 

 
 
Delobjekt 1 – Triviallöv väster om järnvägen 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Skog med stor trädslagsblandning 
 
Träd- och buskskikt: Här finns medelgrova träd av alm, ask, ek, fågelbär, al och asp i en salig 
blandning. Någon riktigt grov oxel finns också, samt klena träd av hägg, äpple och björk. Utöver 
denna stora blandning tillkommer ett rikt buskskikt med hassel, hallon och hagtorn bl.a. Död ved 
saknas dock men vissa av träden har bohål. Området har troligtvis tidigare varit en fruktodling. I norr 
och söder finns alkärr.  
 
Flora och fauna: En flock med stjärtmesar födosökte i området. 
 
Naturvärdesbedömning: Den stora trädslagsblandningen med mycket bärande träd gör skogstypen 
intressant ur naturvårdsaspekt. Dels för att skogstypen inte är särskilt vanlig och dels för att den stora 
träslagsblandningen attraherar många olika arter ur flera organismgrupper. Särskilt de bärande träden 
är viktiga för många fåglar. Objektet placeras i klass 3 och bedöms ligga högt i sin klass. Området har 
stor potential för framtida höga värden om det får utvecklas i fred. 
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186. Ask–ekhage samt allé vid infarten till Trolmen    
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
1,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Alldeles vid infarten till Trolmens säteri, öster om godset, är detta objekt -vilket 
består av en hage och en allé- beläget. Runt om är landskapet öppet. 
 
Träd- och buskskikt: Träden utgörs av främst ask men också av ek- och kastanjeträd. De är mellan 
45 och 80 cm i diameter. Benvedsbuskar finns i hagen.  
 
Naturvärdesbedömning: Gamla och grova solitärvuxna träd av ädellöv, samt ekhagar är idag en 
bristvara i landskapet. Just runt större gårdar och gods kan man dock fortfarande träffa på dem. Ekarna 
i detta delobjekt har ännu inte antagit jättedimensioner, men närheten till de förstklassiga ekarna 
nordöst och sydväst om Hjälmsäter gör det här ekbeståndet viktigt som efterträdare åt 
hjälmsätersekarna, då avståndet mellan de båda områdena är inom ett rimligt spridningsavstånd. På så 
sätt förhindras att en månghundraårig kontinuitet i trädslaget bryts då hjälmsätersekarna dör. Objektet 
är dock litet. Klassningen sätts till 2, höga naturvärden.  
 
 
 

187. Råbäcks kalkgruva, igenväxande stenbrott 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
15,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Ett stort område på västra delen av Kinnekulle, strax norr om Trolmens gods. 
Landskapet är mer eller mindre öppet i de närmaste omgivningarna. Tidigare har kalkutvinning pågått 
i det aktuella området. 
 
Träd- och buskskikt: Ett stort område med företrädelsevis ung sälg i södra änden, samt björk och ask 
i den norra delen. I den norra delen är igenväxningssuccessionen något längre gången, träden är ca 25-
30 år gamla.  
 
Övriga noteringar: Det går en vandringsled genom området.  
 
Naturvärdesbedömning: Objektet bedöms ha låga naturvärden, klass 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 172



 

188. Värdefulla lövskogar omkring Hjälmsäter 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
24,4 ha 

 
 
Allmänbeskrivning: Detta omfattande, långsmala objekt sträcker sig längs järnvägen från Trolmen 
söderut förbi Hjälmsäter och fortsätter ännu en liten bit söderut. Väster om järnvägen är en klevkant 
och nedanför den finns mest skog, efter några hundra meter stupar marken brant och man kommer ned 
till Vänerstranden. Österut däremot är landskapet till större delen öppet. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ask-alm-lund 14,6 1 
2  Igenväxningsmark av ask-alm-typ 2,7 3 
3  Sekundär ädellövskog 1,1 4 
4  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 2,4 2 
5  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 3,7 2 

 
 
Delobjekt 1 – Ask-almlund med ekjättar vid Hjälmsäters station 
 
Träd- och buskskikt: Skogen är av naturskogskaraktär. Trädskiktet är moget och högvuxet med 
inslag av flera mycket gamla träd. Ask dominerar och inslaget av alm är stort. I de fuktigaste delarna 
dominerar al, men trädslagsblandningen är på det hela taget mycket varierande. I den sydvästra delen 
finns en grupp med grova rakstammiga aspar och i övrigt kan nämnas inslag av lönn, sykomorlönn, 
sälg och björk. I området finns också ett antal jätteekar (med diametrar över 2 meter), samt mycket 
grova eklågor. Överlag är dödvedsinslaget relativt stort. Buskskiktet, som på sina ställen är mycket väl 
utvecklat, består främst av hassel, men flera andra bärande buskar finns också såsom hagtorn, krusbär 
och vildapel. Väster om järnvägen finns två mindre klevbranter.  
 
Flora och fauna: I området finns många intressanta och svårspridda arter. Exempel på dessa är 
mossorna trädporella Porella platyphylla, krusulota Ulota crispa, rutbålsmossa Conocephalum 
conicum och jordsprötmossor Eurhynchium spp. Bland lavarna finner man rostfläck Arthonia vinosa, 
gulpudrad spiklav Calicium adspersum och gul dropplav Clistomum corrugatum och bland svamparna 
oxtungsvamp Fistulina hepatica, svartöra Auricularia mesenterica, rävmussling Lentinellus vulpinus, 
stinkbroskskivling Micromphale foetidum, pipklubbsvamp Macrotyphula fistulosa, korkmussling 
Daedalia quercina, rostöra Hymenochaete rubiginosa samt den rödlistade tårtickan Innonotus 
dryadeus. Kärlväxterna är inte lika imponerande som kryptogamerna men arter som trolldruva och 
blåsippa står ändå att finna. 
 
Naturvärdesbedömning: De högsta naturvärdena idag, är knutna till jätteekarna och de viktiga 
element som hör samman med dessa, såsom den grova eklågorna, förekomsten av mulm, ihåligheter 
och djup sprickbark. Ekar av den här storleken är idag sällsynta och sådana här spärrgreniga exemplar 
är mycket känsliga för att underväxande och omgivande vegetation växer in i deras kronor. Röjning 
har redan utförts runt en del av ekarna, dock ej tillräckligt. Man bör även röja omkring det fåtal yngre 
ekar som finns i området för att skapa en jämn åldersfördelning av solitärekar i beståndet, och 
därigenom undvika det generationsglapp som annars hotar.  
Höga naturvärden finns även i det naturskogsartade ädellövsskiktet, vilket också är en mycket ovanlig 
naturtyp. Ädellövskogarna är hårt tillbakaträngda och den lilla areal som fortfarande finns i landet är 
mycket dåligt skyddad. Ett så här moget och fint exemplar, med relativt stort inslag av död ved, grova 
träd och rik förekomst av nyckelelement är mycket skyddsvärt. 
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Delobjektet placeras i klass 1, mycket höga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Askdominerad, igenväxande betesmark 
 
Träd- och buskskikt: Dominerande trädslag är medelgrov ask, men det finns inslag av ett flertal 
andra träd, såsom ek, lönn, hägg och sälg. Dessa är dock klenare. I södra delen finns relativt gott om 
död ved samt hålträd. Den mellersta delen utgörs av ett videkärr. 
 
Flora och fauna: Traslav Leptogium lichenoides finns i området. 
 
Naturvärdesbedömning: En vanlig naturtyp, dock med vissa värdefulla karaktärer såsom 
dödvedsinslaget, hålträd och salixkärret, vilket föranleder betyg 3, måttliga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Röjd unskog med ask, alm och klibbal 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 4 – Mogen blandskog med bl.a. ask och klibbal 
 
Träd- och buskskikt: Den norra delen är blöt, bitvis sumpig, och domineras medelgrova träd av al 
och björk. Söderut är träden grövre (omkring 40 cm i diameter) och vissa alar står på rejäla socklar. 
Död ved finns i området, dock ej i någon större omfattning. Genom beståndet rinner en fin, orörd 
bäck. Buskskiktet är ganska väl utvecklat med hassel, skogstry och enstaka hagtorn. Då häggen är 
lågvuxen och snårig, bidrar också den till den rikliga undervegetationen. Längst söderut finns grövre 
träd av ek och ask.  
 
Flora och fauna: I den fuktiga miljön växer trädporella Porella platiphylla, trubbfjädermossa 
Homalia trichomanoides, samt på slätbarksträd krusulota Ulota crispa. Enstaka förekomst av svart 
trolldruva noterades. Samtliga nämnda är signalarter. En större hackspett höll till i området.  
 
Naturvärdesbedömning: En biotop som är rik på livsformer p.g.a sin variationsrikedom i trädslag 
och markförhållanden. Luftfuktigheten är hög och jämn. Delobjektet ligger i anslutning till en mycket 
värdefull ekhage och kombinationen av öppen (nektarrik), mark med stora hålträd, och sumpiga, blöta 
partier gör miljön mycket värdefull för insekter och insektsätare. Det är lämpligt att låta de grövre 
träden av ek och ask utvecklas till solitärer, d.v.s. att röja bort underväxande vegetation omkring dem. 
De fuktiga partierna bör få utvecklas ostört.  
Klassificeras till klass 2, höga naturvärden, men ligger ej högt i sin klass. 
 
 
Delobjekt 5 – Röjt och gallrat parti med blandädellöv och ekjättar 
 
Träd- och buskskikt: En hage som för länge sedan upphörde att betas och i dag domineras av 
medelgrova askar, ekar och almar. Insprängt här och var finns jätteekar samt stubbar efter gamla, 
grova ekar. Buskskikt och slyvegetation är bortröjd. Asken skjuter rikligt med stubbskott efter 
röjningen. 
 
Flora och fauna: På en av de grova ekarna finns gulpudrad spiklav Calicium adspersum och det växer 
också blåsippa i området.  
 
Övriga noteringar: Östra delen gränsar till större delen mot en granplantering. 
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Naturvärdesbedömning: Området gränsar till en förstklassig ekhage och även inom områdets gränser 
är det högsta naturvärdena knutna till jätteekarna, vars förekomst av grov sprickbark, ihåligheter och 
troligtvis också mulm är mycket värdefull. Röjning har skett kring ekarna men ej i tillräcklig 
omfattning för att förhindra att de går en för tidig död till mötes p.g.a. igenväxning. 
För att förhindra att kontinuiteten i solitärträd bryts, bör man redan nu också friställa yngre ekar i 
beståndet och därigenom skapa lämpliga efterträdare till de ekjättar som finns idag. I den del av 
området som gränsar till granplanteringen bör man se till att granen inte sprider sig in i 
ädellövsbeståndet. 
Delobjektet klassificeras till klass 2, höga naturvärden. 
 
 
 

189. Förstklassig ekhage norr om Hjälmsäter    
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
4,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Alldeles norr om Hjälmsäters gård, på östra sidan av vägen är detta objekt 
beläget. Väster och norr ut är landskapet öppet, men strax öster om börjar skogen.  
 
Träd- och buskskikt: En ekhage, som betas av får, med ett 15-tal spärrgreniga ekar, varav några är 
mycket gamla och grova. Flera av ekarna har ingångshål till veden genom gren- och toppbrott och 
socklar har börjat bildas på en del av träden. I buskskiktet finns gott om nypon- och hagtornsbuskar 
och i det nordöstra hörnet finns en dunge med klena alar och björkar.. 
 
Flora och fauna: På ekarna växer gulpudrad spiklav Calicium adspersum. 
 
Naturvärdesbedömning: Ekhagar är en representativ naturtyp för regionen och en bristvara i dagens 
jordbrukslandskap. Denna hage är ett mycket skyddsvärt exemplar p.g.a. förekomsten av riktigt gamla 
träd, samt de nyckelelement som följer med dessa, t.ex. mulm, håligheter och grov sprickbark. 
Närheten till andra förstklassiga ekhagar förstärker värdena ytterligare. 
Ekarnas bark är dock gnagda av betesdjuren (troligtvis tjurar eller hästar) vilket påverkar den 
värdefulla kryptogamfloran menligt. Hagen bör betas av djur som ej gnager på bark d.v.s. kor eller får, 
eller skyddas på annat sätt, ex.vis genom staket. 
Hagen klassificeras till den högsta naturvärdesklassen, klass 1, där de mest skyddsvärda objekten 
placeras. 
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190. Parkliknande område samt allé runt Hjälmsäter 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
4,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget runt huvudbyggnaden på Hjälmsäter, som ligger uppe på 
Kinnekulles västra sidan. Väster om området finns en fin, gammal ekhage, söder och norr ut angränsar 
det till åkermark och österut ligger gårdens byggnader.  
 
Träd- och buskskikt: På båda sidorna om Hjälmsäters mangårdsbyggnad finns alléer som i den väst 
övergår i ett parkliknande område. De dominerande trädslagen är alm, ask och kastanj, men med 
inslag av lönn, tysk lönn och ek. Träden är mestadels grova till mycket grova och det finns inslag av 
död ved, även mycket grov sådan. Den norra allen är yngre än den södra. De buskar som finns är 
främst hasselbuskar och enstaka snöbär. 
 
Flora och fauna: På enstaka mycket grova askar har alléorangelav Caloplaca chrysophthalma, 
hjälmbrosklav Ramalina baltica och blekspik Sclerophora nivea påträffats. Här finns också den 
rödlistade kolsvarta kamklobaggen Prionychus ater. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövskogarna är hårt tillbakaträngda och dåligt skyddade trots att de har 
mycket rik flora och fauna knutna till sig. Därför är bestånd av mycket gamla och grova träd av 
ädellöv skyddsvärda även om de är av små arealer och inte naturligt uppkomna. Inslaget av grov död 
ved samt åldersskillnaden mellan alléerna, vilket förhindrar generationsglapp och kontinuitetsbrott, är 
positiva inslag. Betyget sätts till 2, höga naturvärden.  
 
 
 

191. Förstklassig ekhage sydväst om Hjälmsäter 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
5,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget alldeles söder om Hjälmsäters gård, på västra sidan av 
vägen. Västerut, mot Vänern, gränsar hagen mot skog och österut finns träden runt gården samt öppet 
åkerlandskap. 
 
Träd- och buskskikt: En ekhage med ett 15-tal spärrgreniga ekar. Fem stycken är mycket gamla och 
grova – vissa ekar är över 2 meter i diameter. Även grov död ved finns i form av en eklåga. En del av 
träden har börjat utveckla socklar och några har bohål och mulm. Träden är främst koncentrerade till 
hagens södra del.  
I buskskiktet finns gott om nypon- och hagtornsbuskar. I hagen finns också medelgrova till grova 
askar och björkar.  
 
Flora och fauna: På ekarna växer gulpudrad spiklav Calicium adspersum, vilket är en signalart. 
Dessutom påträffades den rödlistade gula dropplaven Clistomum corrugatum.  
Naturvärdesbedömning: Ekhagar är en representativ naturtyp för regionen och en bristvara i dagens 
jordbrukslandskap. Denna hage är ett mycket skyddsvärd tack vare förekomsten av riktigt gamla träd, 
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samt de nyckelelement som följer med dessa, t.ex. mulm, håligheter och sprickbark. Närheten till 
andra förstklassiga ekhagar förstärker värdena ytterligare. Hagen klassificeras till den högsta 
naturvärdesklassen, klass 1, där de mest skyddsvärda objekten placeras. 
 
 
  

192. Ungt blandlöv med enstaka något äldre träd, sydväst om Hjälmsäter 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
3,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget väster om Hjälmsäter, alldeles ovan branten ned mot 
Vänern. Det utgörs av en igenväxningsfas som bär spår efter tidigare avverkning. Här finns enstaka 
medelålders ekar, almar och fågelbärsträd samt en ung lövskogsfas med underväxande granar. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

193. Brantskog och igenväxande stenbrott vid Nedre Värslen 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
26,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Öster om Trolmen ligger en brant klev som vetter mot väster och ovanför 
kleven breder planan ut sig. Det är dessa naturtyper som utgör nedan beskrivna objekt. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Brantskog av ädellövrik typ 2,2 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 24,6 4 

 
 
Delobjekt 1 – Brantskog med stor trädslagsblandning 
 
Träd- och buskskikt: Här finns en mängd olika trädslag; ask, asp, björk, ek, oxel och tall samt 
enstaka inslag flera andra sorter. De flesta träden är dock klena, det är bara en del träd – främst av tall, 
sälg och björk – som är grova eller mycket grova. Död ved finns, dock ej grov. Inslaget består till 
större delen av granved. Föryngringen av ädellövträd och asp är god och buskskiktet välutvecklat med 
bl.a hassel, nypon och olvon.  
Längs branten finns en bäck samt gott om sipperytor, vilka förhöjer luftfuktigheten i miljön. Branten 
visar dock tydliga spår efter omfattande plockhuggning vilket orsakat att miljön idag är mer exponerad 
för både sol och vind än den var tidigare.  
Flora och fauna: Ett flertal signalarter finns, främst på kryptogamsidan som gynnats av den höga 
luftfuktigheten: Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides, trädporella Porella platyphylla, traslav 
Leptogium lichenoides samt den goda kalkindikatorn kalkkammossa Ctenidium molluscum. Dessutom 
observerades en mindre hackspett i området. Säkerligen är även kärlväxtfloran i området mycket 
intressant.  
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Naturvärdesbedömning: En mycket värdefull naturtyp som hyser riklig förekomst av viktiga 
nyckelelement, både knutna till träden och andra, samt ofta besitter lång trädkontinuitet. 
Luftfuktigheten är hög men har påverkats negativt av den omfattande plockhuggning som utförts. 
Förekomsten av grova träd är ringa men positivt är den stora trädslagsblandningen. Delobjektet 
bedöms till klass 2, höga naturvärden. Det är dock viktigt att ingen mer avverkning sker i branten då 
detta påverkar luftfuktigheten negativt. Önskvärt är att branten får utvecklas fritt, med förbehåll för att 
ev. hålla efter granen i framtiden så den ej tar överhanden.  
 
 
Delobjekt 2 – Igenväxande stenbrott och hagmark ovan kleven 
 
Träd- och buskskikt: Marken är i olika stadier av igenväxning. Ung björk, rönn och gran dominerar 
och enstaka något äldre träd finnes. I det välutvecklade buskskiktet finns rikligt med hassel och 
enbuskar. 
 
Övriga noteringar: En källa finns i området.  
 
Naturvärdesbedömning: Igenväxningsmarker är tyvärr en vanlig företeelse i hela landet. Det aktuella 
området hyser idag inga värden som är knutna till trädskiktet utan skulle tvärtom vinna på att hållas 
öppet m.h.a. bete. 
 
 
 

194. Igenväxande stenbrott i Vråna 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
18,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Ovanför kleven, öster om Hjälmsäter, finns ett stort område – där det tidigare 
varit stenbrott – som idag står och växer igen till granskog. Mellan Såtatorp i norr och Lillegårdskrok i 
syd är detta område fortfarande lövdominerat. Det är detta område som utgör nedan beskrivna objekt. 
 
Träd- och buskskikt: Här växer unga träd av bl.a. ask, alm, björk, samt ett ganska stort inslag av 
(underväxande) gran. I buskskiktet finns hassel, hagtorn och nypon. 
 
Övriga noteringar: Längs objektets västra sida löper en vandringsled. 
 
Naturvärdesbedömning: Igenväxningsmark med begynnande granskog är en vanlig naturtyp idag. 
Här finns idag inga högre naturvärden som är knutna till trädskiktet. Objektet placeras i klass 4, låga 
naturvärden.  
 
Det är dock inte uteslutet att andra naturvärden finns i området, ex.vis i gläntorna, knutna till de 
tidigare öppna markerna som troligtvis har betats efter stenbrytningens tid. I sydöstra hörnet av 
området finns en fin bäck. 
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195. Igenväxande mark nordväst om Lillegårdskrok 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
6,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget öster om vägen från Skogen mot Hjälmsäter, via 
Annikehage (som idag till större delen består av granskog). Även öster om området breder idag stora 
granplanteringar ut sig.  
 
Träd- och buskskikt: I södra delen finns gott om alm, ask och ek i yngre medelåldern. Här är också 
buskskiktet mycket välutvecklat och består främst av nypon och hassel. Längre norr ut ökar inslaget av 
triviala trädslag och gran, för att successivt övergå till grandominerat. Längs vägen norr ut finns också 
videkärr.  
 
Naturvärdesbedömning: Ännu en igenväxande mark i området. Här finns inga större naturvärden 
knutna till trädskiktet, men det stora inslaget av ädla lövträd i södra delen, samt videkärren motiverar 
beslutet att placera objektet i klass 3, måttliga naturvärden. Objektet är dock ej högt i sin klass. 
 
 
 

196. Igenväxt lövhage sydöst om Hjälmsäter 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
2,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget rakt öster om Hjälmsäter, med gården inom synhåll. I tre 
vädersträck är det omgivet av grandominerad skog, medan det i det fjärde vetter mot godset.  
 
Träd- och buskskikt: De äldre träden av bl.a. björk, alm, ask, ek samt klibbal på sockel tyder på att 
hagen varit lövträdsbevuxen under en ganska lång tid tillbaka. Här finns dock också en yngre 
generation bestående av klena träd av flera olika ädel- och triviallövslag, vilket sätter tydlig 
igenväxningsprägel på området, trots att en röjning nyligen utfördes. I området finns både en fin, 
opåverkad bäck samt en källa, vilka ger upphov till en fuktig och näringsrik miljö. Området sluttar 
västerut vilket ger upphov till en fuktighetsgradient från nästan torrt i öst, till blött i väst. Allra längst i 
det sydvästra hörnet finns grova och mycket grova ekar, varav minst en står och dör p.g.a. 
igenväxning. 
 
 
 
 
Flora och fauna: Bland kryptogamerna i området växer flera s.k. signalarter: trubbfjädermossa 
Homalia trichomanoides, fjädermossa Neckera complanata, krusulota Ulota crispa och kalkindikatorn 
kalkkammossa Ctenidium molluscum. Bland kärlväxterna kan den sällsynta och rödlistade orkidén 
guckusko nämnas. Dessutom finns även här signalarten skogsbingel och blåsippa. Troligtvis hittas fler 
intressanta arter i kärlväxtfloran om området besöks under vår och/eller sommar.  
 
Naturvärdesbedömning: Det här är ett värdefullt exemplar av en gammal lövhage som börjat växa 
igen. Flera av de grova träden av björk och ek har börjat dö och det finns både mulm och flera bohål 
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till följd av detta. De grova träden och den rika förekomsten av nyckelelement, både sådana knutna till 
trädskiktet och andra, variationen, samt den konstaterade förekomsten av guckusko gör lokalen 
mycket skyddsvärd. Objektet klassificeras sålunda i den högsta naturvärdesklassen, klass 1. Eken i 
sydväst bör omedelbart röjas omkring för att ev. kunna räddas.  
I framtiden bör lokalen hållas efter så att den inte växer igen, något som redan påbörjats. En viss 
försiktighet bör dock iakttas så att inte röjningarna och gallringarna blir för omfattande, en successiv 
förnyelse bör eftersträvas i trädskiktet. Det är också viktigt att guckusko-pollinatörer finner området 
attraktivt. Det bästa vore om marken kunde slås eller betas (ej för hårt betestryck). Ett annat hot emot 
orkideér är samlare och stora mängder med turister, som ger upphov till trampskador. Vegetativa 
bestånd av orkidén kan vara svåra att känna igen. 
 
 
 

197. Västvänd brant mot Vänerns strand 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
4,3 ha 

 
Allmän beskrivning: I en brant sluttning, från omväxlande skog och omväxlande mer öppen mark, 
nästan störtar sig marken ned mot Vänerns strand vilken avgränsar objektet västerut. I norr slutar 
objektet ett par hundra meter söder om Krokabäcken och i söder i höjd med huset norr om öarna.  
 
Träd- och buskskikt: I ett så långt och vidsträckt objekt är det svårt att avgöra trädslagsfördelningen 
mellan de olika trädsorterna. Klart är dock att det finns relativt rikligt av ask och al och att resten av 
virkesvolymen är fördelad på en mångfald av olika trädslag. Här finns ädla lövträd av ek, lind, lönn 
och fågelbär samt asp, björk, sälg och gran samt ytterligare flera andra trädslag. P.g.a. den speciella 
störningsregin, i form av vind, skred, ras och vatten (vilket bl.a. orsakar omfattande jordflykt), är 
träden mestadels inte särskilt grova, utan håller sig kring 20-30 cm, trots att åtminstone vissa delar av 
beståndet har stått orört under en mycket lång tid. Träden växer ofta i kandelaberform, på höga socklar 
(ibland ihåliga och mer än metern höga) vilket ger följden att den döda ved som finns i branten inte 
heller är grov, då den till stor del består av ”kandelaberarmar”. Terrängen är mycket svår att gå i. 
Brynvegetationen är bitvis välutvecklad med snår av vide och hägg bl.a. I buskskiktet i branten finns 
mest hassel och vinbär. 
 
Flora och fauna: Här finns ett flertal intressanta kryptogamer, såsom trubbfjädermossa Homalia 
trichomanoides, fjädermossa Neckera complanata, grov baronmossa Anomodon vitticulosus, 
kalkkammossa Ctenidium molluscum, traslav Leptogium lichenoides och svavelticka Laethiporus 
sulphureus. Även bland kärlväxterna är utbudet stort, exempelvis svart trolldruva, blåsippa, 
myskmadra och murgröna. 
 
 
 
Naturvärdesbedömning:. Strandbranten är ett ytterst värdefullt område då det är en mycket ovanlig 
naturtyp, med en ovanlig och påtaglig störningsregi, som fått vara orörd från mänsklig påverkan under 
mycket lång tid. Inom objektets gränser finns en mängd olika, viktiga nyckelelement och också den 
stora trädslagsblandningen bereder väg för en mångfald av arter inom flera olika organismgrupper. 
Kvalitén varierar längs strandremsan, men är överlag mycket hög. Objektet bedöms till klass 1, 
mycket höga naturvärden, och bör få fortsätta att utvecklas fritt. 
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198. Hage med mycket grova träd samt blandlövskogar norr om 
Dalagården 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
9,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Om man far på vägen från Hökastaden mot nordost, passerar man detta objekt 
ungefär i höjd med Dalagården. I alla riktningar utom mot nordväst, där det gränsar mot granskog, 
gränsar objektet till öppen mark. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 0,9 4 
2  Sekundär ädellövskog 2,8 4 
3  Ekhage 5,6 2 

 
 
Delobjekt 1 – Gallrad och dikad blandlövskog 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Mark igenväxande med ung ask 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Hage med mycket grova oxlar 
 
Träd- och buskskikt: I hagen finns grova och mycket grova, gamla solexponerade ekar oxlar, björkar 
och fågelbärsträd. Flera av dem är döda eller döende, vilket gett upphov till en del grov ved – t.ex. ett 
dött fågelbärsträd vars diameter är över en meter. I buskskiktet finns gott om nypon och hassel. 
 
Flora och fauna: En förträfflig lokal för insekter som trivs i solexponerad, grov ved. 
 
Naturvärdesbedömning: Ett värdefullt exemplar av hage med grova solitärträd av olika slag. 
Naturtypen är ovanlig. Viss förekomst av nyckelelement knutna till träden finns, ex.vis bohål och 
mulm (i en oxel). Dessvärre verkar det inte finnas några yngre oxlar i närheten, varken solitära eller 
andra, lämpliga att friställa. Då flera av de befintliga oxlarna idag är mycket gamla och döende 
riskerar kontinuiteten att brytas efter den generationen. Objektet bedöms till klass 2, höga naturvärden.  
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199. Triviallöv längs vägen norr om Medelplana 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
10,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: En knapp kilometer norr om Medelplana, först på östra och sedan på västra 
sidan om vägen, sträcker sig detta långsmala område. Den södra delen omges av öppen 
jordbruksmark, medan den norra gränsar mot ett mindre samhälle samt, öster om vägen, skog. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 4,0 4 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 6,8 3 

 
 
Delobjekt 1 – Klibbalstråk längs liten bäck 
 
Träd- och buskskikt: Ett klibbalstråk med övervägande klen al. Brynvegetation med videbuskar. 
 
Naturvärdesbedömning: En vanlig vegetationstyp i regionen och ett ungt exemplar av ett sådant. 
Ingen död ved eller socklar. Låga naturvärden, men vissa naturvärden börjar kunna skönjas i objektet. 
 
 
Delobjekt 2 – Triviallöv och björksumpskog 
 
Träd- och buskskikt: Större delen av området består av ung och klen björkdominerad skog, med 
inslag av asp, ask och al, som är tydligt påverkad av en mycket omfattande plockhuggning. Den är 
dikad och röjd och dess naturvärden är låga. Den sydligaste delen utgörs dock av en liten björkklädd 
fuktsvacka med ganska stora mängder död ved. Träden är medelålders och har bohål, ett flertal träd är 
svampangripna av bl.a. björk- och fnöskticka. 
 
Flora och fauna: Sumppartiet utgör en mycket god miljö för insekter och hackspettar, främst större 
och mindre sådan. Under besöket noterades en spillkråka i området. 
 
Naturvärdesbedömning: Sumpskogen i den allra sydligaste delen och det inslag av död ved som 
finns där motiverar placeringen i klass 3, måttliga naturvärden. Det värdefulla området är dock mindre 
än ½ ha stort. I övrigt är skogen trivial.  
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200. Björk–klibbalskog söder om stora Skedeslid 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
1,8 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta skogsparti, som består av en kärna av klibbal omgiven av björk, är beläget 
drygt 1,5 kilometer norr om Medelplana. Söder och västerut breder åkrarna ut sig, emedan det hänger 
samman med en större barrskog norr ut. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

201. Färskt hygge med fröträd av björk längs vägen mot Hällekis 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
4,5 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt som utgör foten av Kinnekulles högkulle, är beläget två kilometer 
norr om Medelplana, strax öster om vägen mot Hönsäter. Marken sluttar västerut och en avverkning är 
nyligen utförd. Endast fröträd av björk står kvar. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

202. Ung al och björk i fuktsvacka öster om Stora Skedeslid 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
2,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt som utgörs av en fuktsvacka, är beläget alldeles nedan foten av 
Kinnekulles högkulle. Runt om ligger granskog, i väst äldre och i öst ung. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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203. Övervägande triviallövskogar öster och nordost om Medelplana 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
20,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta långsmala objekt är beläget en knapp kilometer öster om Medelplana, vid 
Perstorp, norr om vägen mellan Medelplana och Österplana. Den västra långsidan vetter mot öppen 
åkermark medan den östra gränsar mot skog. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,8 3 
2  Klibbalskog av översilningstyp 2,5 4 
3  Blandädellöv-lund 3,1 2 
4  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 5,4 3 
5  Klibbalskog av översilningstyp 0,8 4 
6  Klibbalkärr 6,0 2 

 
 
Delobjekt 1 –Betat och obetat triviallöv norr om Perstorp 
 
Träd- och buskskikt: Södra delen är gles och betad kantad av en trädrad innehållande bl.a. en grov 
oxel. Den sydöstra delen är tätare och fuktigare. Björk och klibbal dominerar och inslag av asp och 
sälg finnes. Den norra biten är idag obetad. Här finns i vissa partier en del död ved samt grova träd av 
björk och asp. Träd har börjat dö av självgallring och svampangrepp. Den norra obetade delen är dock 
både gallrad och röjd.  
 
Övriga noteringar: Vandringsled går igenom området. 
 
Naturvärdesbedömning: De naturvärden som finns är främst knutna till de döda och döende träden. 
Här finns bitvis gott om död ved, men endast klen sådan. De södra delarna av lokalen är fin för 
hackspettar, främst då mindre hackspett. Ett plus ges för den grova oxeln och de mycket grova 
asparna.  
Naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Dikat parti med relativt ung klibbal utan dödvedsinslag 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Röjd och gallrad ask–allund med inslag av tidigare hamlade träd 
 
Träd- och buskskikt: I norra delen står 9-10 gamla askar som tidigare varit utsatt för någon slags 
lövtäkt. Det är dock länge sedan lövtäkten upphörde och träden ger inte heller intryck av att ha utsatts 
för hamling under lång tid. En av askarna är över 130 cm i diameter och har kluvits av röta och tyng. 
Söder om dessa askar är ett parti med hög och rakstammig ask och al. Träden är relativt grova och här 
finns högstubbar, resten av området består av ask och al av klenare dimensioner.  
 
Flora och fauna: På en av askarna påträffades svavelticka Laetiporus sulphureus. 
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Övriga noteringar: Vandringsled går igenom området. 
 
Naturvärdesbedömning: Hamlade träd är i dag en sann bristvara och har höga bevarandevärden, 
både av kulturella och naturvärdesskäl. Frågan är om hamlingen i detta fall utförts i sådan omfattning 
att det påverkat trädens åldrande nämnvärt. De är dock mycket gamla och grova träd av ädellöv, vilket 
i sig är förknippat med höga värden. Det är också ett för trakten representativt inslag. 
Även lunden är av något tveksam karaktär, då den är starkt påverkad av röjning och gallring. 
Dödvedsinslaget är dock ganska stort (men av klena dimensioner), främst av al, ask och hägg. 
Objektet bedöms till klass 2, höga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 4 – Dikad blandlövskog 
 
Träd- och buskskikt: Aldominerad skog med inslag av björk och gran. Enstaka träd är grova (50 cm i 
diameter) men huvudsakligen är de ganska unga och klena. Sumphål finns. 
 
Naturvärdesbedömning: På grund av inslaget av äldre grövre träd samt förekomsten av sumphål 
placeras delobjektet i klass 3. Den ligger dock lågt i denna klass. 
 
 
Delobjekt 5 – Monokultur av likåldrig klibbal 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 6 – Moget klibbalkärr 
 
Träd- och buskskikt: I södra delen av området är skogen klen och den är både gallrad och röjd. 
Förutom medelålders al finns enstaka grövre asp och svartpoppel. Det finns gott om snårig hägg i 
buskform. Området är dikat och dödvedsinslaget klent. Det är dock mer olikåldrig än det angränsande 
klibbalpartiet i söder. Norr ut blir skogen finare och finare. Skillnaden mellan norra och södra ändarna 
är uttalad. Träden blir grövre, det finns sumphål och vältor. En del al står på stora socklar och det finns 
mycket gott om död ved av trädslagen al, björk och gran. Skogen är mogen och olikåldrig, den västra 
delen är äldst – den är ej heller stenröjd. Fortfarande är området dock påverkat av dikning vilken 
verkar vara utförd ganska nyligen, vegetetionen att döma. Endast den allra nordligaste delen är odikad. 
Där är mycket blött och bäcken rinner orörd igenom området. Inslaget av gran är stort.  
 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdena stiger ju längre norr ut i området man kommer och endast de 
nordligaste 200-300 metrarna har höga naturvärden. Värdena är knutna till det stora inslaget av vältor, 
grov död ved och den fuktiga miljön som finns i den mogna skogen. Området har stor potential för att 
bli ett riktigt fint alkärr. Detta förutsätter dock att diket inte rensas utan att vattenavrinningen i området 
hejdas igen. Vid besöket var området knappt ens fuktigt, men de stora alsocklarna (samt diket förstås), 
vittnar om att skogen tidigare har varit blötare.  
Delobjektet placeras i den näst högsta klassen, 2, p.g.a. det nordligaste partiet.  
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204. Brantskog med ädellöv vid Vänerns strand 
 
 
Socken 
Medelplana/Västerplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
12,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I en brant sluttning, från omväxlande skog och omväxlande mer öppen mark, 
nästan störtar sig marken ned mot Vänerns strand, vilken avgränsar objektet västerut. I norr slutar 
objektet i höjd med huset norr om öarna och i söder slutar det cirka 500 meter söder om Hästhalls 
kyrka. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet är fördelat på en mångfald av olika trädslag. Här finns ädla lövträd 
av ek, alm, ask, lönn, lind, och fågelbär samt triviala som klibbal, asp, björk, sälg samt ytterligare flera 
andra trädslag. P.g.a. den speciella störningsregin, i form av vind, skred, ras och vatten (vilket bl.a. 
orsakar omfattande jordflykt), är träden mestadels inte särskilt grova, trots att åtminstone vissa delar 
beståndet har stått orört under en mycket lång tid. Träden växer ofta i kandelaberform, på höga socklar 
(ibland ihåliga och mer än metern höga) vilket ger följden att den döda ved som finns i branten inte 
heller är grov, då den till stor del består av ”kandelaberarmar”. Terrängen är mycket svår att gå i.  
Brynvegetationen är bitvis välutvecklad med snår av vide och hägg bl.a. I buskskiktet i branten finns 
mest hassel och vinbär men även skogstry och krusbär. I den södra delen av objektet förekommer 
grova ekar.  
 
Flora och fauna: Ett flertal signalarter påträffades: bland mossorna trädporella Porella platiphylla, 
trubbfjädermossa Homalia trichomanoides, fjädermossa Neckera complanata, stor baronmossa 
Anomodon viticulosus, liten baronmossa A. longifolius, rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum och 
kalkkammossa Ctenidium molluscum; bland lavarna traslav Leptogium lichenoides, grynig filtlav 
Peltigera collina, skriftlav Graphis scripta och gammelgranlav Lecanactis abietina; bland 
kärlväxterna blåsippa, myskmadra och murgröna. 
 
Naturvärdesbedömning: Strandbranten är ett ytterst värdefullt område då det är en mycket ovanlig 
naturtyp, med en ovanlig och påtaglig störningsregi. Till stora delar har objektet fått vara orört från 
mänsklig påverkan under mycket lång tid. Inom objektets gränser finns en mängd olika, viktiga 
nyckelelement och också den stora trädslagsblandningen bereder väg för en mångfald av arter inom 
flera olika organismgrupper. Förekomsten av signalarter är ju också riklig inom området. Kvalitén 
varierar längs strandremsan, men överlag är värdena mycket höga. Objektet bedöms till klass 1, 
mycket höga naturvärden och bör få fortsätta utvecklas fritt. 
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205. Stort område med ädellövskog av lundkaraktär 
 
 
Socken 
Västerplana/Husaby 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
29,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Alldeles ovanför branten ned mot Vänern, ligger detta stora område som 
sträcker sig från gården Klippan i söder nästan fram till Motorp i norr. Västerut ligger, som sagt, en 
brant och sedan Vänern och österut är landskapet öppet.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ask-alm-lund 15,9 1 
2  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 13,5 2 

 
 
Delobjekt 1 – Blandädellövslund med naturskogskaraktär 
 
Träd- och buskskikt: I det mogna och slutna trädskiktet finns främst medelgrova och grova träd av 
ek, ask och alm, samt i blöta partier klibbal. Sammantaget är dock trädslagsblandningen mycket stor i 
delobjektet med bl.a. lind, lönn, björk, rönn, sälg, hägg, gran, tall m.fl. Ibland står träden på stora 
socklar. Inslaget av död ved är påtagligt och bl.a. finns det flera mycket grova lågor och högstubbar av 
ädellövträd. Även alvedsinslaget är gott. Kring några av de grovaste ekarna har röjning utförts, skogen 
är dock annars så gott som opåverkad av skogsåtgärder. Buskskiktet är i vissa delar välutvecklat – 
södra halvan har bitvis ek-hassellundkaraktär. Men här finns även hagtorn, skogstry, nypon samt 
enstaka krus- och vinbärsbuskar. 150-250 meter från nordänden, ganska långt västerut i området, finns 
ett område med medelålders klibbal av översilningstyp.  
 
Flora och fauna: Den höga luftfuktigheten och orördheten i området är gynnsam för flera 
kryptogamer. I området påträffades trädporella Porella plathiphylla, trubbfjädermossa Homalia 
trichomanoides, fjädermossa Neckera complanata, krusulota Ulota crispa, västlig hakmossa 
Rhytidiadelphus loreus, rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum, gulpudrad spiklav Calicium 
adspersum och traslav Leptogium lichenoides, vilka samtliga är signalarter. 
De kärlväxter som påträffades vid inventeringstillfället var blåsippa och myskmadra. Vid besök under 
annan tid på året skulle med största säkerhet fler intressanta kärlväxter påträffas.  
 
Övriga noteringar: En led löper längs objektets västra kant. En mycket fin och opåverkad bäck rinner 
genom norra delen av området vilken tillsammans med de sumpiga partierna och det slutna trädskiktet 
håller luftfuktigheten hög och jämn. En mindre klevbrant löper i syd/nordlig riktning genom området 
och i anslutning till den är marken i södra delen bitvis blockig.  
 
Naturvärdesbedömning: De höga naturvärden finns i området är knutna till det naturskogsartade 
ädellövsskiktet, vilket är en mycket ovanlig naturtyp i Sverige idag. Ädellövskogarna är hårt 
tillbakaträngda och den lilla areal som fortfarande finns i landet är mycket dåligt skyddad. Ett så här 
moget och fint exemplar, med relativt stort inslag av grov död ved av ädellövträd, grova träd och rik 
förekomst av nyckelelement, såsom orörda, slingrande bäckar, klevbrant och sumphål, är mycket 
skyddsvärt och bör i framtiden få utvecklas fritt. De grova ekarna bör dock även fortsättningsvis röjas 
omkring. 
 
 

 187



 

Flera signalkrypogamer påträffades i området; bl.a. klevkanten är mycket intressant ur denna aspekt. 
Men även ek- hassellunden måste värnas då den nämns redan 1746 av Linné och eventuellt har 
åtminstone till viss del kontinuitet sedan dess. 
 
 
Delobjekt 2 – Mer öppen del av Västerplana äng 
 
Träd- och buskskikt: En gallrad, ekdominerad hage, vars ekar är ca 50 cm i diameter. Det finns 
också ett flertal andra trädslag i trädskiktet och bland många andra, nämns här lind, oxel, hägg, 
klibbal, björk och sälg, då dessa är medelgrova till grova. Vissa av träden står på socklar. Högar av 
klenare ved ligger kvar i området, men det finns även lite grov, död ved av ask, lind och björk. 
I hagen finns buskar av hassel, nypon, hagtorn, skogstry och en.  
 
Flora och fauna: Trädporella Porella platiphylla och trubbfjädermossa Homalia trichomanoides 
påträffades i de nordligaste, fortfarande fuktiga delarna av området. Inom delobjektets gränser finns 
också tegelticka Daedaleopsis confragosa. Lind är en signalart och finns i trädskiktet. Objektet har 
potential att hysa ovanliga och skyddsvärda kärlväxter.  
 
Övriga noteringar: En led löper längs objektets västra kant  
 
Naturvärdesbedömning: Då området gallrades försvann den höga luftfuktighet som troligtvis 
präglade området tidigare. Kanske är ingreppet ett led i att återställa skogen till hagmark. Området var 
på Linnés tid trädklädd betesmark, då det omnämndes i hans dagbok från västgötaresan 1746. Kanske 
har det varit kontinuerligt bevuxen med träd sedan dess.  
Idag finns dock endast enstaka, mycket grova träd i området, varav än färre är att betrakta som mycket 
gamla. Dock hyser området ändå höga naturvärden, knutna till det mogna trädskiktet av ädellöv – 
vilket är en ovanlig naturtyp i Sverige idag, de många nyckelelementen och dödvedsinslaget. 
Klassificeringen blir sålunda klass 2, höga naturvärden. 
 
 
 

206. Områden av olika slag längs järnvägen mellan Motorp och Gamleriket 
 
 
Sockenplana 
Västerplana/Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
11,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta långsmala objekt löper längs järnvägen på Kinnekulles västra sida. 
Objektet gränsar till barrdominerad skog, främst på västra sidan och mestadels öppen mark, österut.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalkärr 4,5 3 
2  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 2,6 2 
3  Igenväxningsmark av ask-alm-typ 4,2 2 
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Delobjekt 1 – Klibbalkärr med alm, ask, gran samt jättesalix 
 
Träd- och buskskikt: Det stora området i söder domineras av klen till medelgrov klibbal, men här 
finns även inslag av ädellövträd, såsom ask och alm. Grova stubbar med socklar av ask och al visar att 
dessa trädslag funnits länge i området. Dödvedsinslaget är lågt och beståndet är mycket påverkat av 
plockhuggning. Gran håller på att växa in från intilliggande plantering. Föryngring av bl.a. lind 
påträffades och i buskskiktet finns bl.a. hagtorn, nypon och vinbärsbuskar. Längs det smala fuktstråk 
som sträcker sig norr ut finns al, sälg, ask, björk och alm. Där finns också en partiellt död jättesälg 
vars diameter är omkring 160 cm. Bitvis är brynvegetationen välutvecklad längs denna sträcka.  
 
Flora och fauna: Några s.k. signalarter påträffades, bl.a. längs Pusabäcken som löper i öst-västlig 
riktning genom området. De kryptogamer som påträffades var trädporella Porella platiphylla och 
trubbfjädermossa Homalia trichomanoides och bland kärlväxterna stinksyska, skogsbingel och 
blåsippa. 
 
Naturvärdesbedömning: Området är i sin helhet mycket påverkat av den plockhuggning som utförts. 
Gamla, grova stubbar och socklar tyder dock på en viss kontinuitet i t.ex. klibbal. Den partiellt döda 
jättesälgen är mycket intressant ur naturvärdesaspekt och även till Pusabäcken och den fuktiga, bitvis 
orörda miljö som omger denna, är värden knutna. 
Delobjektet klassas dock i klass 3, måttliga naturvärden p.g.a. ingreppets omfattning.  
 
 
Delobjekt 2 – Igenväxande ekhage längs järnvägen 
 
Träd- och buskskikt: En långsträckt, igenväxande ekhage, vars ekar är omkring 110 cm i diameter. 
Det finns enstaka grova högstubbar och döende ekar, samt nedfallna grova ekgrenar. Inslag av bl.a. 
medelgrov björk, klibbal och tysk lönn finns i området.  
 
Flora och fauna: På ekarna noterades gulpudrad spiklav Calicium adspersum samt, på en av dem, den 
mindre vanliga svampen oxtungsvamp Fistulina hepatica. 
 
Naturvärdesbedömning: Gamla ekhagar är en naturtyp som är representativ för regionen, samt idag 
en bristvara i det öppna landskapet. Naturvärdena i detta delobjekt är knutna till förekomsten av grova 
ekar och de viktiga element som hör samman med dessa, såsom det grova döda veden, ingångshål till 
veden, och ihåligheter. Delobjektet förtjänar med ovanstående motivering att klassas i 
naturvärdesklass 2, höga värden.  
 
  
 
Delobjekt 3 – Röjd ask-almskog 
 
Träd- och buskskikt: Medelålders ask-almskog med klena till medelgrova träd. Enstaka mycket 
gamla ekar finns i området samt mycket grova träd av alm och ask. I den sydligaste delen står några 
mycket grova och gamla spärrgreniga ekar. Överlag är dödvedsinslaget ganska lågt, men de flesta 
nedbrytningsgrader finns representerade och även enstaka grova högstubbar.  
Buskskiktet är bortröjt och spår efter plockhuggning/gallring (ev. i restaureringssyfte för att återställa 
en tidigare mer öppen mark) tydliga. Genom området rinner en bäck.  
 
Flora och fauna: Det växer gullviva i området.  
 
 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövsdominerad skog är en ovanlig naturtyp i dagens Sverige. Den är 
hårt tillbakaträngd och den lilla areal som fortfarande finns i landet är mycket dåligt skyddad. I detta 
område finns mycket gamla trädindivid samt några grova högstubbar. Det är har god potential för 
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framtida, höga värden, oavsett om man väljer att hålla det mer öppet och exponera stammarna för sol, 
eller om man låter det utvecklas fritt. Ekarna i den södra delen bör dock stå fritt även fortsättningsvis. 
Underväxande vegetation bör hållas efter. Objektet placeras i naturvärdesklass 2, höga naturvärden. 
  
 
 

207. Påverkad del av ädellövskog 
 
Socken 
Västerplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
2,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet ligger i höjd med Motorp i den övre delen av sluttningen mot Vänern. 
Objektet utgörs av en gallrad och glesare del av den i övrigt välslutna och relativt opåverkade 
lövskogen. Genom objektet löper en mindre klevkant. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen domineras av sekundär ädellövskog på fd ängsmark frisk-torr typ. 
Trädskiktet domineras i de övre delarna av ek och alm. I de lägre liggande västra delarna består 
mindre delar av klibbalskog översilningstyp. Här dominerar klibbalen med inslag av björk, asp och 
ask. Förutom nämnda trädslag finns enstaka lönn, fågelbär, hägg. Trädskiktet är halvslutet. I vissa 
partier finns ett kraftigt uppslag av hägg. Endast enstaka döda träd av alm och björk noterade. 
Buskskiktet är dåligt utvecklat. En del hasselbuskar förekommer. 
 
Övriga noteringar: Inom objektet noterade nyckelelement utgörs av mindre klevkant. Viltbete har 
påverkat objektet. Hela objektet har påverkats av plockhuggning. I norr gränsar en granplantering.  
 
Naturvärdesbedömning: Bestånd av ädellöv och triviallöv. En del mogna träd av ädellöv finns i 
objektets östra del men annars består trädskiktet framförallt av unga och klena träd och det är ont om 
död ved. Utglesningen som har skett i objektet har minskat områdets naturvärden. Naturvärdena är 
redan nu tämligen stora men kommer så småningom ytterligare att öka om fri utveckling åter får råda i 
objektet. Objektet ligger tillsammans med ett större område av värdefull ädellövskog i sluttningen ned 
mot Vänern. 
Vidare plockhuggning minskar naturvärdena ytterligare. 
 
 
 

208. Fuktskog vid Ängatorp 
 
Socken 
Västerplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
2,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Intill bäcken vid gårdarna Ängatorp och Ängen ligger ett område med fuktskog. 
Objektet ligger uppe på den plana marken ovanför den ädellövsklädda sluttningen ned mot Vänern i 
väster. I övriga väderstreck gränsar objektet mot öppen jordbruksmark. Järnvägsspår löper längs med 
objektets västra gräns.  
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 1,5 3 
2  Klibbalskog av översilningstyp 1,0 2 

 
 
Delobjekt 1 – Yngre fuktskog 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av klibbalskog översilningstyp. Trädskiktet domineras av 
medelgrov klibbal men inslagen av medelgrov björk är stora. Dessutom förekommer en del medelgrov 
ask och klen hägg. Trädskiktet är halvslutet. En del döda alar och björkar noterade, enstaka död ask. 
I delobjektets kanter mot öppnare mark finns ett visst buskskikt bestående framförallt av hassel och 
buskformig hägg. 
 
Övriga noteringar: Vattenstörningen i form av översvämningar och översilning av marken har en 
beståndsdanade effekt. 
 
Naturvärdesbedömning: Fuktskog av måttlig ålder bestående framförallt av likåldrig klibbal och 
björk. Områdets naturvärden kommer att öka vid fri utveckling. 
 
 
Delobjekt 2 – Fuktskog med inslag av grov ek 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av klibbalskog översilningstyp. Dominerande trädslag är 
medelgrov klibbal, ask och grov ek. En del av ekarna har nått dimensionen mycket grov och vissa är 
påtagligt rakstammiga och höga. Dessutom finns ett inslag av medelgrov alm och hägg och klen björk. 
Trädskiktet är slutet. Ved av ask, hägg och klibbal noterad. Förekomsten av döda träd är måttlig. I 
delobjektets kanter mot öppnare mark finns ett visst buskskikt bestående framförallt av hassel och 
buskformig hägg. 
 
Flora och fauna: Bland mossorna hittar man signalarten trädporella Porella platiphylla.  
 
Övriga noteringar: Vattenstörningen i form av översvämningar och översilning av marken har en 
beståndsdanade effekt. Här finns sockelbildning på en del klibbal och avdöende grenverk på grövre 
ask och ek. Plockhuggning har haft en stark lokal påverkan. Ett par av ekarna är högstammiga och 
mycket raka. Enligt markägaren har båtbyggare varit intresserade av dessa träd för byggande av fartyg 
på gammalt vis. 
 
Naturvärdesbedömning: Fuktskog där en del individer börjar att bli äldre och produktion av död ved 
har kommit i gång. De äldsta träden i delobjektet utgörs av en del grova och några mycket grova ekar, 
askar och almar som etablerat sig under en öppnare period. 
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209. Hyggessly med enstaka överståndare sydväst om Medelplana 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
2,1 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget sydväst om Medelplana, alldeles ovan branten ned mot 
Vänern. Både norr och söderut finns grandominerade skogspartier men österut breder 
jordbruksmarken ut sig. Objektet är nyligen avverkat och endast enstaka överståndare står kvar. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

210. Yngre ädellöv längs kraftledning 
 
Socken 
Medelplana/Västerplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
3,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta långsmala objektet ligger längs med en kraftledningsgata i nord-sydlig 
riktning söder om Storängen. Objektet delas på mitten av Pusabäcken som här rinner fram på sin väg 
ner mot Vänern. 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs av sekundär ädellövskog på fd ängsmark frisk-torr typ. 
Huvuddelen av träden är unga, speciellt i den södra delen av objektet. I den norra delen finns en del 
mogna träd av ask, alm, ek och lönn. Trädskiktet domineras av medelgrov ek och klen alm och ask. 
Dessutom växer här medelgrov oxel och klen lind, lönn, hägg, asp och vildapel. Trädskiktet är 
halvslutet till glest. Föryngringen domineras av ask och alm. Det är ont om döda träd, noterad ved 
endast i form av enstaka lövlågor av framförallt ask. I buskskiktet är nypon, slån, hassel och hagtorn 
rikligt förekommande. Dessutom finns mindre förekomster av vinbär och skogskornell. 
 
Övriga noteringar: Inom objektet noterade nyckelelement är bäck, brynvegetation och stenmur. 
Viltbete har haft påverkan på föryngringen. Större delen av det långsmala objektet har påverkats av 
byggandet av kraftledningen som löperutmed dess ena gräns. Dessutom har objektet påverkats av 
plockhuggning och användandet som soptipp. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektet är ett relativt ungt bestånd som har påverkats stark av olika 
ingrepp. De små naturvärdena som finns i dagsläget ligger främst i brynvegetation av unga träd och 
buskar mot den öppna marken. 
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211. Klevkant nordväst Västerplana samhälle 
 
Socken 
Medelplana/Västerplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
16,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Objektet utgörs av kalkstenskleven vid Västerplana och sträcker sig från torpet 
Ängsliden i norr till Västerplana samhälle i söder. Objektets gräns mot österutgörs av klevkanten och i 
väster sluttar området ner mot öppen åker- och betesmark. Norra delen av objektet domineras av 
ädellöv och södra delarna utgörs av hässlen.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Blandädellöv-lund 3,5 2 
2  Klibbalskog av översilningstyp 5,5 2 
3  Hässle 7,7 1 

 
 
Delobjekt 1 – Ädellöv runt torpen Ängsliden och Rosenlund 
 
Träd- och buskskikt: Skogstypen utgörs till största delen av blandädellöv-lund. I delobjektet ligger 
ett par torp med små trädgårdar runt. I nordväst finns betesmark i igenväxning där slånbuskagen börjar 
att bli täta och ogenomträngliga. Dominerande trädslag är grov alm och medelgrov ek och fågelbär. 
Dessutom finns inslag av grov oxel, medelgrov vildapel och hägg och klen ask och lönn. En del 
mycket grova träd av alm, ek och oxel finns inom delobjektet. Trädskiktet är halvslutet till slutet. 
Relativ god tillgång av döda fågelbärsträd, både stående och liggande, finns i delobjektet. Förutom de 
täta slånbuskagen i delobjektets nordvästra gräns, mot öppen jordbruksmark, är det gott om skogstry 
och hassel. I anslutning till torpen finns det dessutom krusbär, snöbär, syren och berberis. 
 
Flora och fauna: Riklig förekomst av mossan trädporella Porella platiphylla. Dessutom noteringar av 
baronmossor Anomodon spp. och trubbfjädermossa Homalia trichomanoides. Jordmånen är näringsrik 
och frisk och har förmodligen en rik lundflora. 
 
Övriga noteringar: Delobjektets begränsas i söder av Pusabäcken. Övriga inom delobjektet 
förekommande nyckelelement är mossklädda stenmurar och den västvända klevkanten. Vattenstörning 
har en beståndsdanande effekt vid bäcken. Delobjektets naturvärden kommer att öka vid fri 
utveckling. 
 
Naturvärdesbedömning: Mindre område med ädellövträd där en del exemplar börjar bli gamla. 
Beståndet sluter sig allt mer och har börjat producera död ved. Detta ger ett ganska högt naturvärde. 
 
 
Delobjekt 2 – Fuktskog runt Pusabäcken 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av askdominerad fuktskog på fuktig översilningsmark i 
anslutning till Pusabäcken. Skogstypen är sekundär ädellövskog på fd ängsmark fuktig typ och till 
mindre del klibbalskog översilningstyp. Dominerande trädslag är medelgrov ask och grov klibbal. I 
östra delen av området, mot klevkanten, står några mycket grova askar. Trädskiktet är slutet. 
Föryngringen domineras av ask. Det är gott om död ved, framförallt i form av klen askved och döda 
hasselgrenar. Upp mot torpen vid klevkanten finns en del döda fågelbärsträd. Riklig förekomst av 
hasselbuketter. Mot klevkanten vid torpen förekommer dessutom skogstry, nypon, krusbär, hagtorn 
och svart vinbärsbuskar. 
Övriga noteringar: Vattenstörningen har en stark allmän påverkan i delobjektet. Viltbetet har haft 
stor påverkan på föryngringen i vissa delar. 
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Naturvärdesbedömning: Lövklädd slänt nedan klevkanten som översilas av vatten från Pusabäcken. 
Vattenstörningen bidrar till produktion av ved. Området innehåller redan en ansenlig mängd döda träd 
och kommer i framtiden att bli rik på ved. Områdets naturvärden är främst knutna till de döda träden 
och till markfloran. 
 
 
Delobjekt 3 – Hässle och brantskog i klevkant 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet utgörs av hasseldominerade delar av klevkanten norr om 
Västerplana samhälle. Dominerande skogstyp är hässle. I norra delen av området finns det ett trädskikt 
ovan hasseln, främst bestående av alm i de övre delarna av klevkanten och av ek i de lägre liggande 
delarna mot öppen jordbruksmark. Skogstypen utgörs här av ek-hassellund och ”alm-hassellund”. 
Även inslag av fågelbärsträd och ask finns. Söderut övergår området till ett hässle med inslag endast 
av enstaka träd, då främst av oxel och fågelbär. Runt Sigfridsgården utgörs en mindre areal av 
brantskog av ädellövrik typ. Här har stora ingrepp utförts och området är delvis helt avverkat, i övrigt 
röjt. Det finns i princip ingen hassel kvar och träden är yngre och jämnåriga. Söder om Sigfridsgården 
tar hässle vid igen. Gränserna mellan de olika skogstyperna är flytande. Träd- resp. buskskiktet är för 
det mesta slutet. Trädföryngringen domineras ask. Mycket gott om död hasselved och döende 
svampangripna hasselstammar. Buskskiktet domineras helt av hassel. I området förekommer grova 
hasselstammar och omfångsrika hasselbuketter. Övriga arter i buskskiktet är slån, hagtorn, svart vinbär 
och berberis. 
 
Flora och fauna: Marken är näringsrik och det är gott om skogsbingel, blåsippa och kranshakmossa. 
Övriga växter man kan finna i området är murgröna, trädporella Porella platiphylla, trubbfjädermossa 
Homalia trichomanoides, platt fjädermossa Neckera complanata, rostfläck Arthonia vinosa, gulpudrad 
spiklav Calicium adspersum och grynig filtlav Peltigera collina. Fältskiktet domineras av lundörttyp 
och frisk örttyp. Stenigare partier med glesare träd- och buskskikt har en mer torktålig flora. 
 
Övriga noteringar: Inom området noterade nyckelelement utgörs av bäck/rännil, källa, stenmur, 
rasbrant, träd med bohål och mulm. Svampangreppen är partivis kraftiga. På döda och döende 
stammar av hassel är alticka mycket vanlig, på döda och döende stammar av alm är honungsskivling 
vanligt förekommande. I klevkanten förekommer en del mindre ras. 
Avverkning och röjning har haft en betydande lokal påverkan i delarna runt Skedesgården och 
Sigfridsgården. 
 
Naturvärdesbedömning: Hässlen blir allt sällsyntare i våra igenväxande landskap och utgör en 
skyddsvärd naturtyp. Förekomsten av grova hasselbuketter och grova hasselstammar är värdefull och 
främst buketternas omfång tyder på gammal hassel. I den steniga och rasbenägna klevkanten kan 
kontinuiteten av hasselbuskar och förekomst av hasselved vara lång. Det är gott om hasselved i 
området. I de norra delarna finns en del äldre lövträd av ek och alm.  
Inträngande träd kan komma att skugga ihjäl hasselbuskarna och på sikt ta över. För att hässlet skall 
bibehållas på längre sikt bör ett visst uttag av träd ske när deras negativa påverkan blir för stor. De 
äldre ekarna och almarna i delobjektets norra del håller dock naturvärden i sig och bör stå kvar. 
Utglesning i uppväxande trädskikt gynnar även dessa äldre lövträd som får chansen att utveckla 
omfångsrika stammar och trädkronor. Uttaget bör gynna de grövsta och äldsta individerna utan att det 
för den skull skapa en klyfta i åldersfördelningen bland träden. 
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212. Hagar och lövskog nedan klevkanten väster om Västerplana 
 
Socken 
Västerplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
5,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Alldeles väster om Västerplana, nedanför rödstenskleven, är detta skogsparti, 
vilket är en del av ett större sammanhängande lövskogsområde, beläget.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär ädellövskog 1,6 3 
2  Sekundär ädellövskog 3,4 3 

 
 
Delobjekt 1 – Betad hage med ung ask 
 
Träd- och buskskikt: Välutvecklat buskskikt med nypon, hassel, slån och hagtorn. 
 
Naturvärdesbedömning: Ett visst naturvärde tack vare det välutvecklade buskskiktet. 
 
 
Delobjekt 2 – Medelålders gallrad askskog och hässlen 
 
Träd- och buskskikt: I den norra delen dominerar klen till medelgrov ask trädskiktet. Närmast 
klevkanten finns det dock enstaka askar som är äldre. En gallring har utförts ganska nyligen. 
Buskskiktet är välutvecklat med slån, hagtorn, hassel och enstaka nypon. Mitt i delobjektet finns ett 
litet område utan egentligt trädskikt, med gammal hassel och hagtorn. Hagtornen växer i trädform och 
är upp till 20 cm i diameter. Träden är gamla och har börjat dö, vilket gett upphov till en del 
hagtornslågor.  
 
Naturvärdesbedömning: De värden som finns är knutna till de äldre askarna samt partiet med hassel 
och hagtorn. Dessa utgör dock endast en liten del av området och bör undantagas från skogliga 
åtgärder, då de idag utgör bristvaror i landskapet.  
 P.g.a. de värdefulla elementens ringa storlek och bristen på andra nyckelelement hamnar delobjektet i 
naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden.  
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213. Lövhage med hamlingspåverkade askar 
 
 
Socken 
Husaby/Västerplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
4,1 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget alldeles söder om Västerplana, på båda sidor om vägen. 
Runt om är marken öppen.  
 
Träd- och buskskikt: Objektet utgörs av fina gamla lövhagar med ett flertal hamlingspåverkade 
askar. Träden är dock ej de karaktäristiska ”kandelaberträd” som brukar bli resultatet då lövtäkten 
upphör på ett tidigare hamlat träd. Troligtvis har de inte hamlats under någon särdeles lång tidsperiod. 
Några av träden på östra sidan av vägen är dock mycket grova och gamla, vissa har knäsocklar. Utöver 
ask finns det även grova lindar i hagen. I buskskiktet finns gott om nypon, krusbär och hassel. Det 
rinner en bäck genom området.  
 
Flora och fauna: Askarna har en rik kryptogamflora.  
 
Övriga noteringar: Det finns flera hamlingspåverkade träd i byn omnejd. En vandringsled löper 
igenom området. 
 
Naturvärdesbedömning: Hamlade träd är i dag en sann bristvara och har höga bevarandevärden, 
både av kulturella- och naturvärdesskäl. Frågan är om hamlingen i detta fall utförts i sådan omfattning 
att det påverkat trädens åldrande nämnvärt. De är dock mycket gamla och grova träd av ädellöv, vilket 
i sig är förknippat med höga värden. Det är också ett för trakten representativt inslag i landskapsbilden 
och placeras med ovanstående motivering i naturvärdesklass 2, höga naturvärden 
Försök till återhamling borde ske på några av träden samt nyhamling av yngre träd för att förhindra att 
kontinuiteten bryts efter den befintliga trädgenerationen. 
 
 
 

214. Igenväxningsmark med två mycket gamla hamlingspåverkade askar 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
8,5 ha 

 
Allmän beskrivning: På vägen västerut mellan bygdegården, norr om Medelplana, och gården 
Storängen, ligger ett större område med skogs- och igenväxningsmark. Större delen av denna mark är 
idag barrdominerad, men ett parti söder om vägen mellan Lönnelid och Ängsliden domineras av 
lövträd. 
 
Träd- och buskskikt: Området är glest bevuxen och övervägande delen av träden är ask och alm men 
här finns också enstaka ek, lönn, fågelbär, oxel och rönn. Samtliga trädslag utom fågelbärsträden, som 
är något grövre, är klena. Buskskiktet är bitvis välutvecklat och består av nypon, en och skogstry.  
Men längst bort, i objektets sydvästra hörn – alldeles innan bäcken – står två mycket gamla askar. De 
är hamlingspåverkade men träden är dock ej de karaktäristiska ”kandelaberträd” som brukar bli 
resultatet då lövtäkten upphör på ett tidigare hamlat träd. Troligtvis har de inte hamlats under någon 
lång tidsperiod. Glädjande nog har hamling påbörjats på yngre träd alldeles i närheten! 
Flora och fauna: Rik kryptogamflora på de två gamla träden. 
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Övriga noteringar: Led går igenom området. Det finns andra hamlingspåverkade träd inte långt från 
objektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Hamlade träd är i dag en sann bristvara och har höga bevarandevärden, 
både av kulturella- och naturvärdesskäl. Frågan är om hamlingen i detta fall utförts i sådan omfattning 
att det påverkat trädens åldrande nämnvärt. De är dock mycket gamla och grova träd av ädellöv, vilket 
i sig är förknippat med höga värden. Det är också ett för trakten representativt inslag i landskapsbilden 
och placeras med ovanstående motivering i naturvärdesklass 2, höga naturvärden. 
Det är mycket positivt att nyhamling av yngre träd har påbörjats i området, då detta förhindrar att 
kontinuiteten bryts efter den befintliga trädgenerationen. 
Övriga delar av objektet har låga naturvärden.  
 
 
 

215. Hamlingspåverkade träd på löväng/gårdsplan 
 
 
Socken 
Västerplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
1,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Ovanför klevkanten norr om Västerplana, alldeles intill Stommen, ligger detta 
välavgränsade objekt som till större delen omges av mer eller mindre öppen mark. Nedanför 
klevkanten finns dock ett större skogsområde. 
 
Träd- och buskskikt: På den gamla lövängen eller gårdsplanen står flera hamlingspåverkade gamla 
askar på rad. Träden är dock ej de karaktäristiska ”kandelaberträd” som brukar bli resultatet då 
lövtäkten upphör på ett tidigare hamlat träd. De är grova men inte mycket grova – omkring 50 cm i 
diameter och ger intryck av att vara senvuxna men ej urgamla. 
Här finns även enstaka fågelbärsträd och oxlar, samt ett välutvecklat buskskikt med nypon, en, 
skogstry och hagtorn.  
 
Flora och fauna: Kryptogamfloran är rik på de hamlingspåverkade askarna. 
 
Övriga noteringar: En led går förbi i närheten av objektet. Det finns andra hamlingspåverkade träd 
inte långt från objektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Hamlade träd är i dag en sann bristvara och har höga bevarandevärden, 
både av kulturella- och naturvärdesskäl. Här ger flera träd intryck av åtminstone en viss senvuxenhet, 
de är också ett för trakten representativt inslag i landskapsbilden och placeras med ovanstående 
motivering i naturvärdesklass 2, höga naturvärden. 
Försök till återhamling bör ske på några av träden. Nyhamling bör även påbörjas på yngre träd i 
området för att förhindra att kontinuiteten bryts efter den befintliga trädgenerationen. 
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216. Igenväxningsmark norr om Skattegården    
 
 
Socken 
Västerplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
1,2 ha 

 
Allmän beskrivning: Mitt emellan Medelplana och Västerplana, alldeles väster om vägen ute på en 
trädklädd holme i ett i övrigt öppnare landskap, finns detta objekt. Marken har tidigare varit öppnare, 
men är nu på väg att växa igen. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

217. Remsa med ung blandlövskog alldeles öster om Medelplana 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
1,1 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt utgörs av en liten askdominerad, trädklädd remsa som ligger 
alldeles söder om vägen mellan Medel- och Österplana. Österut, i både nordlig och sydlig riktning, 
breder ett stort skogsområde bestående av både löv- och barrskog, ut sig. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

218. Klibbalbestånd sydöst om Medelplana 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
8,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Alldeles öster om Medelplana, öster om Prästegården, ligger detta objekt. Runt 
om är marken öppen åker- eller betesmark.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalkärr 5,4 4 
2  Igenväxningsmark av ask-alm-typ 2,9 3 
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Delobjekt 1 – Relativt ung al i fuktsvacka 
 
Träd- och buskskikt: Homogent albestånd i 30-35-årsåldern. 
 
Övriga noteringar: Delobjektet delas av en kraftledning. Delobjektet är dikat och den norra delen är 
röjd. 
 
Naturvärdesbedömning: Förstagenerationens skog av ringa ålder på tidigare ängsmark. Låga 
naturvärden. 
  
 
Delobjekt 2 – Odikad alsumpskog med björkinslag 
 
Träd- och buskskikt: Medelgrova träd av klibbal dominerar detta område som även har inslag av 
bland annat ask, björk, fågelbär och hägg i trädskiktet. Det finns en del död ved av al och björk samt 
en ask, vars diameter är över 1 meter. En liten del i norr är idag betad och delobjektet är odikat. I den 
södra delen finns mycket gamla och grova hasselbuketter som för en tynande tillvaro under krontaket.  
 
Naturvärdesbedömning: De värden som finns är knutna till hasselbuketterna, den grova asken, döda 
veden och höga luftfuktigheten. Om ingen röjning eller bete stör vegetationen omkring 
hasselbuskarna, kommer skogen så småningom att sluta sig helt över buketterna, som då skuggas ut.  
Delobjektet bedöms till naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden.  
 
 
 

219. Gamla hagmarker och sumpskog kring Glasbacken 
 
 
Socken 
Västerplana(Österplana) 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
16,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Söder om Glasbacken ligger ett område med gammal hagmark som idag är i 
olika successioner av igenväxning. Västerut angränsar objektet till åkermark, söderut till ett mindre 
område med öppen mark som sedan övergår i skog och österut till granskog. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 4,1 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 5,0 3 
3  Ask-alm-lund 2,1 2 
4  Sekundär ädellövskog 1,9 4 
5  Sekundär ädellövskog 2,0 4 
6  Sekundär ädellövskog 1,6 4 

 
 
Delobjekt 1 – Björk och alsumpskog 
 
Träd- och buskskikt: Ett fuktstråk från mosse. Norra änden är klädd med björk och den södra delen 
med klibbal. Den klibbalsklädda biten är äldre. Träden är grövre, har socklar och är knotiga och 
senvuxna. Det finns relativt gott om död ved i olika nedbrytningsgrader, men som oftast i sådana här 
miljöer, är den klen.  
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Övriga noteringar: Området gränsar i i syd till ett anmärkningsvärt fult hygge, där endast ung ask har 
lämnats kvar. Ingen skyddszon mot bäcken har lämnats och t.o.m. den döda veden (ex.vis från en 
mycket grov oxel) tas om hand.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har en del karaktärer som gör det värdefullt ur naturvårdsaspekt, 
t.ex. stort dödvedsinslag, senvuxna träd på socklar och lövträd i kombination med vatten. Området är 
viktigt för insekter och hackspettar, särskilt då för den mindre hackspetten. P.g.a. nämnda karaktärer 
klassas delobjektet i naturvärdesklass 2, höga naturvärden. Det står dock ej högt i sin klass. 
 
 
Delobjekt 2 – Delvis betad blandlövskog 
 
Träd- och buskskikt: Den södra kilen domineras av björk och betas fortfarande. Norr ut dominerar 
klibbal trädskiktet. Alen är medelgrov, har styltrötter och början till socklar. Vissa delar är ganska 
blöta, eller åtminstone fuktiga och genom området rinner en bäck. Inslaget av ask är stort, särskilt 
västerut och även askföryngringen är god. Dödvedsinslaget är rikligt men klent och bl.a. enbuskarna 
talar för att området tidigare betats. Området är påverkat av både gallring och röjning.  
 
Naturvärdesbedömning: De naturvärden som finns i området är knutna till fukten, bäcken samt de 
betade delarna. Värdena är dock på intet vis särskilt höga, varför delobjektet ges betyget 3, måttliga 
naturvärden.  
 
 
Delobjekt 3 – Askdominerad, medelålders lund 
 
Träd- och buskskikt: På denna holme, som omges av betesmark och bäckar, domineras trädskiktet av 
medelålders ask och alm. I buskskiktet påträffas syrenbuskar samt enstaka hagtorn, snöbär och 
hagtornsbuskar. Det börjar bildas en del död ved – men övervägande delen av den ved som finns, har 
nyligen tillkommit. Väster om holmen, i anslutning till en ruin, finns en smal remsa av grova askar (ca 
60–70 cm i diameter), samt en ungefär lika grov ek.  
 
Flora och fauna: Epifytsamhället på askarna i allén är av acetabulumtypen, d.v.s. domineras av 
kyrkogårdslav Parmelia acetabulum. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövträdsdominerade bestånd utgör en mycket liten areal av den totala 
skogsytan i landet och endast en försvinnande liten areal är skyddad. Detta trots att sådana naturtyper 
har en mycket rik flora och fauna knutna till sig. Detta lundartade område, tillsammans med alléns 
inslag av gamla och grova ädellövträd ges därför, trots delobjektets ringa storlek, det näst högsta 
betyget, 2. Detta sker dock med viss tvekan.  
 
 
Delobjekt 4 – Gammal betesmark, idag igenväxande med ask 
 
Träd- och buskskikt: Skog av igenväxningskaraktär. Ung till medelålders ask dominerar trädskiktet, 
men här finns också tall och gran. Här var tidigare betat (15-30 år sedan, olika i olika delar) men idag 
för de kvardröjande enbuskarna en tynande tillvaro.  
 
Naturvärdesbedömning: Igenväxningsfas utan några särskilt värdefulla element. Låga naturvärden. 
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Delobjekt 5 – Betat parti med ung ask 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 6 – Igenväxande ängsmark utan grova träd 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

220. Gallrad på gränsen till avverkad medelålders ask 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
4,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget söder om vägen mellan Medel- och Österplana, i 
gränsen mellan skog och jordbruksmark. Det är ett långsmalt område där omfattande virkesuttag 
nyligen skett.  
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

221. Gamla lövskogar i Bestorp 
 
 
Socken 
Västerplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
29,0 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt ligger uppe på Kinnekulle, i Bestorp, sydöst om Medelplana.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 6,2 4 
2  Igenväxningsmark av ask-alm-typ 11,1 2 
3  Klibbalskog av översilningstyp 2,7 3 
4  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,6 3 
5  Klibbalkärr 7,4 1 

 
 
Delobjekt 1 – Relativt ung skog av björk, ask och klibbal 
 
Träd- och buskskikt: Detta stora, kilformade område domineras av klen till medelgrov björk i västra 
delen och klen al och ask i sydöstra delen. Det förekommer dock enstaka träd av flera andra trädslag. 
Den ved som finns är främst av björk. Allra längst västerut finns ett område som ej är så igenväxt, en 
björkdunge med enar. I buskskiktet finns rikligt med hassel.  
Övriga noteringar: En vandringsled löper längs områdets västra gräns. 

 201



 

 
Naturvärdesbedömning: En vanlig skogstyp utan några särskilt värdefulla karaktärer. Låga 
naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Igenvuxen askhage med gamla träd 
 
Träd- och buskskikt: Marken i detta område har tidigare varit hävdad och kvar från den tiden står 
flera gamla och grova träd av bärande slag såsom fågelbär, oxel och rönn. Det finns också ett stort 
inslag av grova, döda träd av främst fågelbär och hägg. De trädslag som idag dominerar är dock 
medelgrov ask och al – också föryngringen av ask är mycket god. I buskskiktet finns lite hassel. 
 
Övriga noteringar: En vandringsled löper längs områdets östra kant. 
 
Naturvärdesbedömning: Grova och gamla träd som börjat dö, samt av bärande träd och död ved 
utgör värdefulla komponenter i våra skogsekosystem. Idag är samtliga dessa dock bristvaror vilket gör 
detta område mycket skyddsvärt. Dessutom är skogstypen ovanlig. Delobjektet klassificeras till klass 
2, höga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 3 – Ask och al på igenväxningmark 
 
Träd- och buskskikt: Enstaka äldre träd av bl.a. hägg i en förövrigt relativt ung, klen och tät skog 
som domineras av al och ask. Andra förekommande trädslag är björk och lönn. I området finns ett 
stort inslag av mycket klen ved, samt enstaka grova lågor och högstubbar. 
 
Naturvärdesbedömning: En inte alltför ovanlig skogstyp, med ett litet inslag av grova träd och grov 
död ved, vilket motiverar placeringen i klass 3, måttliga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 4 – Blandlöv med stort inslag av barr 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet är på gränsen till grandominerat och i mogen ålder, dock ej 
gammalt. Lövträdsinslaget består av asp, al, ask och björk i medelgrova dimensioner och här finns 
även en del sälg. Området är starkt påverkat av skogsvårdsåtgärder. Vid besöket fanns en hel del 
nyligen fällda aspar som låg kvar. Antagligen kommer dessa dock tas ut ur skogen. I buskskiktet finns 
hassel och skogstry. 
 
Naturvärdesbedömning: Ett moget bestånd med gott om nyligen död aspved, vilket är en bristvara i 
dagens skogar. Som jag nämnt ovan är det dock osäkert om denna ved kommer att få ligga kvar i 
skogen. Plockas den ut, försvinner de värden som motiverar att delobjektet ej hamnar i den lägsta 
klassen. Området bedöms sålunda till naturvärdesklass 3, måttliga värden.  
 
 
Delobjekt 5 – Orörd alsumpskog med och gamla hässlen 
 
Träd- och buskskikt: I norra delen är området sumpigt och blött med en fin och opåverkad bäck som 
meandrar fram genom skogen och ger upphov till sumphålor och översvämningsmark. Luftfuktigheten 
är hög. I trädskiktet finns främst medelgrov ask och al med åtminstone begynnande sockelbildning. 
Här finns också några grova björkar, fågelbärsträd och hägg. Det finns också gott om grov hassel i 
bukettform. Föryngringen är i första hand ask. Längre söderut ökar klibbalsinslaget och storleken på 
socklarna. Sumpskogen är orörd sedan lång tid tillbaka. Träden är trots detta ej grova då de växer i 
rosettform på socklarna. Här finns även medelgrov björk, ask, oxel och hägg. Det finns gott om död 
ved av både al och björk i olika nedbrytningsstadier och luftfuktigheten i området är hög. I buskskiktet 
finns företrädelsevis gamla, fina hasselbuketter, vars grenar är grova, upp till 15 cm i diameter, och har 
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börjat självgallra. Detta har gett upphov till en del död ved av hassel. Det finns även enstaka buskar av 
skogstry.  
I den södra delen är marken torrare. Här är vegetationen lågvuxen och mer öppen med gläntor. 
Omkring dessa gläntor finns grova hässlen men också nypon, hagtorn, en, berberis och fågelbär. En 
bäck rinner igenom hela området, ibland är den bred och grund och ibland smal och forsande.  
 
Flora och fauna: En del intressanta kryptogamer påträffades i området t.ex. krusulota Ulota crispa, 
rutbålmossa Conocephalum conicum, falsk vitmossa Leucobryum glaucum, skriftlav Graphis scripta 
och trädporella Porella platiphylla vilka samtliga är signalarter. Dessutom finns i norra delen av 
området, i närheten av bäcken, lackticka Ganoderma lucidum. Här växer också rosmossa Rhodobryum 
roseum, bäckstjärnmossa Mnium punctatum, hasselmossa Eurhynchium angustirete, lundsprötmossa 
Eurhynchium hians, lundfickmossa Fissidens bryoides, kalkkammossa Ctenidium molluscum och kort 
skägglav Usnea subfloridana vilka säger mer om markens och skogens beskaffenhet samt 
luftfuktigheten i området, än om naturvärdena i det samma. De signalkärlväxter som påträffade var 
svart trolldruva och blåsippa men under sommarhalvåret kan man troligtvis hitta flera intressanta arter.  
 
Naturvärdesbedömning: Denna sumpskog är ett värdefullt exemplar av en tillbakaträngd naturtyp. 
Den orörda och värdefulla miljön har höga naturvärden, vilka främst är knutna till den av mänskliga 
aktiviteter opåverkade hydrologin i området som tillsammans med det mogna trädskiktet ger upphov 
till hög och jämn luftfuktighet. Det påtagliga dödvedsinslaget finns i alla nedbrytningsgrader, vilket 
visar att död ved inte är någon ny företeelse i området. De välutbildade socklarna i området indikerar 
också att det funnits klibbal i området sedan en lång tid tillbaka.  
Mycket finare än så här kan en sumpskog inte bli. Det finns också rikligt med signalarter inom 
områdets gränser. En avgörande fråga för klassningen är hur långt tillbaka i tiden kontinuiteten i 
trädslagen sträcker sig, vilket är viktigt för flera svampar, insekter och även kärlväxter. En inventering 
av områdets kärlväxter, svampar och insekter borde utföras under sommaren och hösten. Troligtvis 
skulle en sådan inventering ge goda resultat i form av flera ovanliga arter. Området klassas i den 
högsta naturvärdesklassen 1, mycket höga naturvärden.  
 
 
 

222. Klibbal längs bäck öster om Västerplana 
 
 
Socken 
Västerplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
1,7 ha 

 
Allmän beskrivning: Om man i norra änden av Västerplana samhälle, vid Skattegården, svänger av 
österut mot Kvarnåsen och fortsätter förbi denna gård, kommer man där vägen slutar fram till detta 
objekt. Längre österut går objektet ihop med ett större skogsparti. Västerut är marken mer eller mindre 
öppen.  
 
Träd- och buskskikt: Klibblvegetation längs bäck.  
 
Övriga noteringar: Området var vid besöket så översvämmat att inventering m.e.m. omöjliggjordes. 
 
Naturvärdesbedömning: Med hänvisning till ovanstående kommentar bör bedömningen tas med en 
nypa salt. Vid inventeringen påträffades dock inga särskilt höga naturvärden. Bäcken är dikad. 
Vegetationstypen som sådan och de nyckelelement som ofta följer med bäckmiljöer, motiverar 
placeringen i naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden.  
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223. Svämskog av björktyp 
 
 
Socken 
Västerplana 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
5,0 ha 

 
Allmän beskrivning: Om man i norra änden av Västerplana samhälle, vid Skattegården, svänger av 
österut mot Kvarnåsen och fortsätter förbi denna gård, kommer man där vägen slutar fram till detta 
objekt. I omgivningarna ligger övergivna stenbrott. Längre österut börjar dock ett större skogsparti.  
 
Träd- och buskskikt: En blöt björkskog på igenväxningsmark, östra delen domineras dock av ask. 
Träden är unga och klena. Buskkiktet är bitvis ganska välutvecklat, med hassel, nypon, skogstry, en, 
vide och hagtorn. 
 
Övriga noteringar: Vid besöket var området mycket blött, men översvämningen gav intryck av att 
vara tillfällig, då vegetationen ej är präglad av det höga vattenståndet. 
 
Naturvärdesbedömning: Skogstypen är vanlig och har inga särskilda nyckelelement än de som är 
knutna till översvämningen, men som jag tidigare nämnt är denna med största sannolikhet tillfällig, 
vilket betyder att sumphålor och dyl. också är tillfälliga. Objektet placeras sålunda i klass 4, låga 
naturvärden.  
 
 
 

224. Betad al längs dikad bäck öster om Västerplana 
 
 
Socken 
Västerplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
2,6 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta objekt är beläget ungefär en kilometer öster om Västerplanas samhälle. 
Västerut breder åkrarna ut sig bort mot Västerplana och österut finns den skogsklädda s.k. Ryssmarken 
i Österplana socken. 
 
Träd- och buskskikt: Här finns nästan enbart klibbal och stora stubbar och socklar vittnar om viss 
kontinuitet i trädslaget. Det finns buketter av al som står glest och, i sin omedelbara närhet, ger miljön 
lundkaraktär. Vissa träd är gamla. Marken är delvis av översilningstyp, delvis av översvämnings- och 
delvis av kärrtyp. Vissa delar betas. Bäcken är utdikad. I buskskiktet finns några gamla hasselbuketter 
samt nypon, en och enstaka videbuskar.  
 
Naturvärdesbedömning: De gamla träden av klibbal, samt stubbarna och socklarna, vilka indikerar 
en viss kontinuitet i trädslaget al, tillsammans med de blöta sumphålorna och de gamla 
hasselbuketterna i norra delen motiverar placeringen i naturvärdesklass 3, måttliga naturvärden.  
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225. Mogen lövskog av olika slag 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 91 

Areal 
28,4 ha 

 
Allmän beskrivning: Ett stort område med gammal skog som ligger mellan det barrskogsdominerade 
området Ryssmarken och det visserligen till stor del igenväxande, men ändå mer öppna, Åttunga. Det 
går inte att ta sig in i området med bil, men en vandringsled går förbi i närheten av det. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,7 1 
2  Sekundär ädellövskog 12,0 2 
3  Klibbalskog av översilningstyp 7,0 2 
4  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,7 4 

 
 
Delobjekt 1 – Aspskog med död ved 
 
Träd- och buskskikt: En aspdominerad skog i mogen ålder. Asparna är medelgrova till grova (25-
55cm i diameter), flera av dem är gamla och många angripna av aspticka. I området finns också 
medelgrov ek samt gran, björk, klibbal och ung lind. Det finns gott om aspved, även grövre sådan, i 
samtliga nedbrytningsgrader. I buskskiktet finns klena, döende buketter av hassel. Marken är stenig 
och stenarna är täckta med ett lager av mossa. I sydöstra hörnet finns en sumphåla med alar som står 
på stora socklar. 
 
Flora och fauna: Här finns flera intressanta kryptogamer; långfliksmossa Nowellia curvifolia, 
krusulota Ulota crispa, västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus och skriftlav Graphis scripta, vilka 
samtliga är signalarter. På några ekgrenar fanns den mindre allmänna svampen ekkrös Exidia truncata. 
I området finns också blåsippa.  
 
Naturvärdesbedömning: Aspskog är en ovanlig skogstyp i landet och den är mycket skyddsvärd, då 
flera sällsynta och hotade arter är knutna till äldre aspbestånd. Flera s.k. signalarter påträffades i detta 
skogsområde. Här finns gott om död ved och gamla, grova träd. Inom en snar framtid förväntas 
dödvedsinslaget förbättras ytterligare då flera aspar är angripna av aspticka Phellinus tremulae. Ett 
plus ges också för det lilla sumppartiet med alarna på de stora alsocklarna. Med stor säkerhet har 
partiet under lång tid varit bevuxet med al. Delobjektet är sålunda ett fint exemplar av en ovanlig 
skogstyp, vilket motiverar det högsta betyget, klass 1, mycket höga naturvärden. 
Med tanke på de intilliggande granplanteringarna kan det i framtiden ev. bli aktuellt att hålla undan 
granen så att den ej tar överhanden i beståndet. 
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Delobjekt 2 – Stor ekdominerad, grovstammig skog 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet består till stor del av högstammiga, grova (upp till 80 cm i 
diameter) ekar, men inslag av asp, gran, björk och tall finns också – även de i ganska grova 
dimensioner. En del aspar är gamla och har grov sprickbark. Marken kläds av mossklädda stenar och 
här och var finns fuktigare partier, i övrigt är markskiktet homogent. Dödvedsinslaget består främst av 
eklågor, men är inte särskilt omfattande. Skogen är gammal – dock ej uråldrig – och nästan fri från 
ingrepp. En bäck rinner genom området. I buskskiktet finns gott om hassel och enstaka buskar av 
skogstry och nypon.  
 
Flora och fauna: Här finns flera intressanta kryptogamer: långfliksmossa Nowellia curvifolia, 
krusulota Ulota crispa, västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus, grynig filtav Peltigera collina och 
skriftlav Graphis scripta, vilka samtliga är signalarter. I mosstäcket på stenarna finns bl.a. pösmossa 
Scleropodium purum och rosmossa Rhodobryum roseum.  
På en ek påträffades den viktiga rötsvampen svavelticka Laetiporus sulphureus och i området finns 
blåsippa, också den en signalart.  
 
Naturvärdesbedömning: Ett stort sammanhängande område av en mindre vanlig skogstyp. Här finns 
flera viktiga element knutna till trädskiktet, såsom grova träd, gamla träd, vältor, och träd med bohål. 
Flera s.k. signalarter påträffades i detta skogsområde. Det något låga dödvedsinslaget samt bristen på 
variation i området hindrar dock delobjektet att klassas i den allra högsta klassen. Följaktligen placeras 
det i klass 2, höga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 3 – Gammal alsumpskog 
 
Träd- och buskskikt: Alsumpskog med krokiga, gamla senvuxna alar, vilka ibland står på 
välutbildade socklar. I det underväxande buskskiktet finns grova (grenar över 15 cm i diameter) 
hasselbuketter. Dödvedsinslaget är i vissa delar påtagligt och i finns i alla nedbrytningsgrader. Bäcken 
är smal ibland och ibland genomsilande sumpmarken. Inga grävda diken finns i området, ej heller är 
här stenröjt.  
 
Flora och fauna: Blåsippa noterades i området, samt rosmossa Rhodobryum roseum, vilka båda två 
indikerar näringsrika förhållanden. 
 
Naturvärdesbedömning: En alsump/översilningsskog med intakt hydrologi, gamla träd och stora 
socklar. Död ved finns i alla nedbrytningsgrader, vilket visar att död ved inte är någon ny företeelse i 
området. Samtliga dessa faktorer tyder på att området under lång tid varit bevuxet med al. Delobjektet 
placeras i naturvärdesklass 2, höga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 4 – Blandlövskog på igenväxningsmark 
 
Träd- och buskskikt: Här finns klena träd av klibbal, björk, gran, asp m.fl. I buskskiktet finns 
skogstry samt enstaka buskar av berberis och hagtorn.  
 
Naturvärdesbedömning: En mycket vanlig skogstyp utan några särskilt värdefulla element. Låga 
naturvärden. 
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226. Successioner av igenväxning på alvarsmark söder om Oxlebacken 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
08381, 083 91 

Areal 
49,3 ha 

 
Allmän beskrivning: Detta stora objekt är beläget i södra delen av Österplana vall, ovan klevkanten 
och västerut. Närmast söderut är marken öppen ett kortare stycke innan skogen sluter sig nedan 
kleven. Norr ut är marken öppen.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 32,4 3 
2  Sekundär ädellövskog 16,9 3 

 
 
Delobjekt 1 – Ek-, ask- och björkdominerade igenväxningssuccessioner 
 
Träd- och buskskikt: Här finns förutom ek och ask ett stort, bitvis dominerande inslag, av triviala 
trädslag samt gran och tall. Samtliga träd är m.el.m klena utom enstaka tallar som är äldre. Skogen är i 
olika successioner av igenväxning, allt från skog i yngre medelåldern till öppen mark. Trädbevuxna 
sumpområden, främst med björk, finns inom objektets gränser. Bäckar rinner igenom området och i 
norra delen finns det några små grunda dammar där stenen är bortbruten. Buskskiktet är bitvis 
välutvecklat, på igenväxningsmarkers vis, och består då främst av enbuskar, hassel, skogstry och 
nypon, samt enstaka buskar av berberis och hagtorn. Enstaka högstubbar av björk finns i området, som 
betas fortfarande – dock med ett mycket lågt betestryck.  
 
Övriga noteringar: En vandringsled löper längs objektets östra sida.  
 
Naturvärdesbedömning: Objektet består av igenväxningsmark i ett område som tidigare varit 
välhävdat och då hyst stora värden knutna till den speciella flora som finns på sådana här marker, där 
berggrunden är kalkrik och lättvittrad samt jordtäcket tunt. Det är därför önskvärt att området fortsätter 
att betas i framtiden.  
Då miljön ovanför rödstenskleven är mycket speciell kommer dock även den skog som där bildas, att 
hysa höga värden i framtiden. Idag är dock inga större naturvärden knutna till trädskiktet. P.g.a. 
miljöns originalitet blir ändå betyget 3, måttliga naturvärden.  
 
 
Delobjekt 2 – Ekdominerad igenväxningsmark ovan klevbranten 
 
Träd- och buskskikt: I södra änden är trädskiktet helt ekdominerat med klena, möjligtvis något 
senvuxna träd. Något längre norr ut finns inslag av tall, ask och äppleträd. Här finns också rikligt med 
enbuskar och enstaka buskar av skogstry. Det lilla området allra längst norr ut är yngre än de andra.  
 
Övriga noteringar: En vandringsled löper strax väster om objektet. 
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Naturvärdesbedömning: Objektet består av igenväxningsmark i ett område som tidigare varit 
välhävdat och då hyst stora värden knutna till den speciella flora som finns på sådana här marker, där 
berggrunden är kalkrik och lättvittrad samt jordtäcket tunt. Det är därför önskvärt att området fortsätter 
att betas i framtiden.  
Då miljön ovanför rödstenskleven är mycket speciell kommer dock även den skog som där bildas, att 
hysa höga värden i framtiden. Idag är dock inga större naturvärden knutna till trädskiktet. P.g.a. 
miljöns originalitet blir ändå betyget 3, måttliga naturvärden.  
 
 
 

227. Gammal alskog nordväst om Lockgården 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
08391, 083 92 

Areal 
5,0 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I östra kanten av Kinnekulles stora sammanhängande barrskogsområde ligger 
denna långsmala remsa av lövskog, som troligen har uppkommit efter igenväxning av gamla 
betesmarker. Öster om objektet ligger Österplanas stora sammanhängande åkermarksområde. Den 
värdefullaste delen av objektet består av en gammal klibbalskog längs en uträtad bäck. Fortsättningen 
på denna skog består av omväxlande friska och fuktiga igenväxta betesmarker med enstaka vårdträd. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 2,6 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,4 3 

 
 
Delobjekt 1 – Gammal alskog utefter bäck 
 
Träd- och buskskikt: Utefter bäcken i denna skogskant har en klibbalsdominerad skog bildats. 
Enstaka ask, lind, lönn, oxel, asp, björk, sälg och gran gör området varierat. Enstaka alsocklar mäter 
upp till två meter i diameter, annars är sockelbildningen inte särskilt utbredd. Här finns en rik 
förekomst av lågor och torrakor av klibbal. Hassel förekommer rikligt i buskskiktet. 
 
Flora och fauna: I en tregrenars klyka uppe i en klibbal har en stor rovfågel, troligen ormvråk, byggt 
bo. Boet var dock inte bebott vid besökstillfället i april månad. En signalart, mossan krusulota Ulota 
crispa, hittades i beståndet. Den rika förekomsten av död ved av klibbal var ofta synligt angripet av 
insekter, fåglar och svampar, vilket speglar det rika djur- och växtlivet i området. Fältskiktet i vissa 
delar av området är lundartat med skogsbingel och vitsippor. 
 
Övriga noteringar: Området har plockhuggits i liten omfattning. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde tack vare den rika förekomsten av död ved 
i alla nedbrytningsstadier och lämpliga häckningsträd för ormvråk. Klibbalslågorna är inte av grova 
dimensioner ännu men lämnas området för fri utveckling kommer skogen att så småningom utveckla 
en intern beståndsdynamik med en rik förekomst av död ved av alla former och dimensioner. 
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Delobjekt 2 – Igenvuxna betesmarker med enstaka vårdträd 
 
Träd- och buskskikt: I denna långsmala brynmiljö dominerar klibbal och björk i de fuktiga partierna 
medan asken står för en stor del av igenväxningen på friskare mark. Sälg och viden bildar snår i de 
fuktiga delarna. Ett par grova askar varav den ena är hamlad samt en mycket grov sälg står i områdets 
norra del, nära gården Bäckadrågen. Buskskiktet består huvudsakligen av nypon och skogstry. Även 
enstaka hägg och hassel kunde noteras. En rik förekomst av jätteloka i en glänta kan också nämnas. 
 
Flora och fauna: Signalarten krusulota Ulota crispa förekommer sparsamt på klena slätbarkiga 
lövträd. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde som brynmiljö mellan barrplanteringarna 
och det vidsträckta åkerlandskapet. Förekomst av bärande träd och buskar, såsom oxel och nypon, 
utgör viktiga födokällor för fåglar. Förekomsten av grova träd och död ved av björk och klibbal är 
också viktigt ur naturvårdssynpunkt. 
 
 
 

228. Klibbalskog söder om Pilebro 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
1,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Helt omgivet av Österplana stora sammanhängande åkermark ligger denna 
åkerholme, som ligger i en liten sänka. Norra delen av åkerholmen är barrdominerad varför den inte 
ingår i objektet. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av klibbal men även björk, sälg, gran och ask 
förekommer. Viss sockelbildning kan ses på alarna. I östra kanten av åkerholmen står några 
fågelbärsträd, varav en är grov. En av sälgarna är mycket grov. Död ved förekommer mycket 
sparsamt. Buskskiktet är sparsamt med enstaka krusbär, hassel och hägg. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde då den utgör en oas i åkerlandskapet. 
Förekomsten av fuktiga marker, grova träd, sälg och fågelbär är viktiga i bedömningen. 
 
 
 
 

 209



 

229. Ett gammalt klibbalskärr och andra lövskogar vid Källemossen 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
11,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Strax sydost om Högkullen, mellan det stora barrskogsområdet uppe på 
Kinnekulles höjder och Österplana vidsträckta åkermarker ligger gården Källemossen. En större del av 
markerna kring gården är planterade med gran men några små stråk av lövskogar återstår ännu och 
dessa är samlade i detta objekt. Väster om Källemossen ligger ett gammalt klibbalskärr som är 
värdekärnan i objektet tillsammans med en liten brant slänt med en lövängsrest. I fortsättningen på 
samma slänt fast något söderut står en säregen klibbalskog med många fågelbärsträd. Större delen av 
objektet består av igenväxningsskoga av lite olika karaktär. I objektet ingår också ett par små 
björkdominerade hyggessuccessioner med låga naturvärden. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalkärr 2,9 1 
2  Klibbalskog av översilningstyp 0,6 2 
3  Igenväxningsmark av ask-alm-typ 0,4 3 
4  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 7,0 3 
5  Hyggessuccessioner, lövrik typ 0,6 4 

 
 
Delobjekt 1 – Gammalt klibbalskärr 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av klibbal men inslaget av gran är stort. Även enstaka 
björkar förekommer. Klibbalarna står på enorma mossiga socklar och förekomsten av klibbalslågor 
och -torrakor är stort. Enstaka grova björkar står mellan klibbalarna och granarna och björklågor är ej 
heller ovanliga.  
 
Flora och fauna: Signalarten hasselmossa Eurhynchium angustirete förekommer rikligt. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har högsta naturvärde då klibbalskärret har en intern 
beståndsdynamik, dvs befinner sig i ett naturligt tillstånd med olikåldriga träd och innehåller ved av 
alla kategorier och av alla nedbrytningsstadier. Inslaget av gran är dock oroande stort, vilket kan vara 
en följd av ändrade markvattenförhållanden p.g.a. dikning. För att på lång sikt bibehålla områdets 
biologiska värde som klibbalskärr kan en utgallring av gran vara nödvändig. 
 
 
Delobjekt 2 – Slänt med klibbalskog 
 
Träd- och buskskikt: Denna branta slänt domineras av grov klibbal, men har ett betydande inslag av 
fågelbär. Flera av träden är mycket grova. Även asp, björk, sälg, gran och ask förekommer. Alarna är 
oftast enstammiga och står på små socklar. Endast enstaka torrakor och lågor av klibbal och fågelbär 
förekommer. En av fågelbärstorrakorna är mycket grov. Buskskiktet är sparsamt med endast enstaka 
skogstry. 
 
Flora och fauna: Signalarten krusulota Ulota crispa, som är en mossa på slätbarkiga träd, 
förekommer sparsamt. 
Övriga noteringar: Området har plockhuggits i måttlig omfattning. 
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Naturvärdesbedömning: Klibbalskogen har ett högt naturvärde p.g.a. sin säregna placering i en 
kraftigt lutande slänt och den ovanliga kombinationen att växa ihop med fågelbär. Till naturvärdet 
bidrar naturligtvis alarnas och fågelbärens relativt höga ålder och den lilla förekomsten av död ved. 
 
 
Delobjekt 3 – Lövängsrest 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet karaktäriseras av ett flertal grova fågelbär samt enstaka grov ek, 
oxel och ask med ofta mossiga stammar. De dominerande trädslagen är dock ask och klibbal som står 
för igenväxningen av området. Även björk, asp och gran förekommer. Den enda oxeln bär spår av 
hamling. Enstaka nypon och slån bildar ett glest buskskikt.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde med sina grova träd, den hamlade oxeln 
och fågelbären. 
 
 
Delobjekt 4 – Lövskogar uppkomna på gamla betesmarker 
 
Träd- och buskskikt: Denna delobjekt består av små lövdominerade skogar av skilda slag. Norr om 
infartsvägen till Källemossen står en medelgrov björkskog som har plockhuggits. Strax nordost om 
Källemossen finns en liten ekplantering. Den långsmala fliken längs åkerkanten längst i söder består 
av en smal bård av ask, som angränsar till en granplantering. I övrigt består området av omväxlande 
friska och fuktiga igenväxningsskogar med björk, klibbal, asp och ask. Strax nordväst om gården 
Grönegatan står två mycket grova askar. Några grova ädellövträd finns även vid gårdarna Grimstorp 
och Källemossen. Buskskiktet är sparsamt och består av enstaka nypon, slån och hassel.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. dess storlek, variationen i 
skogsmiljöernas utseende, inslaget av grova träd och även bärande träd som oxel och fågelbär. 
 
 
Delobjekt 5 – Hyggessuccession väster om Grönegatan 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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230. Gårdsmiljö och triviallövhage vid Mellomgården 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
0,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I åkermarkslandskapet vid Skagen ligger Mellomgården med sina enorma askar 
runt gården, som verkar ha fungerat som skola en gång i tiden. Norr om gården finns en liten fuktig 
triviallövhage utan särskilda naturvärden. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 0,6 2 
2  Triviallövhage 0,4 4 

 
 
Delobjekt 1 – Vårdträd vid Mellomgården 
 
Träd- och buskskikt: Runt gården och i en hästhage inne på gården står ett 30-tal grova askar, varav 
6 är mycket grova. 26 av askarna är hamlade, varav hälften hamlats nyligen. Några mycket grova 
sågade askstockar ligger kvar i hörnet av gårdsplanen. En ihålig oxel med en diameter på över två 
meter står i områdets norra hörn. 
 
Flora och fauna: Signalarterna trädporella Porella platyphylla, guldlocksmossa Homalothecium 
sericeum och lönnlav Bacidia rubella växte på några av askarna. Rikbarksfloran av lavar är rik och 
välutvecklad. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde med tanke på den stora 
förekomsten av grova askar i öppen miljö. 
 
 
Delobjekt 2 – Triviallövhage 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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231. Triviallövhage öster om skidliften 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
8,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: På en stenig drumlin strax öster om Högkullen ligger denna välbetade lövhage, 
omgivet av öppna hagmarker, åkrar och gårdar. Träden står glest eller i små dungar förutom i 
områdets nordöstra hörn där en kraftig igenväxning har skett. Hela området betas idag. 
 
Träd- och buskskikt: Höjdpartierna och sluttningarna på kullen domineras av glest stående 
medelgrova och grova björkar. Inslaget av fågelbär, oxel, vildapel, ek, ask, asp och sälg är betydande. 
Enstaka mycket grova björkar noterades, varav en hade kraftigt fårad stam med 20 cm djupa veck. Ett 
träd av vardera vildapel och fågelbär var också mycket grova. Ett fuktområde i områdets södra del 
består av en klibbalhage. Lågor och torrakor förekommer sparsamt, men även av grova dimensioner. 
Buskskiktet är välutvecklat med nypon, en och hassel. Även enstaka slån och krusbär förekommer.  
 
Flora och fauna: Grässvålen är mager (ogödslad) med gullvivor och blåsippor i våraspekten. 
 
Övriga kommentarer: Stora delar av objektet har gallrats kraftigt, vilket är positivt för hagmarkens 
karaktär och dess flora och fauna. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde p.g.a. sitt representativa utseende 
som triviallövhage. I den vackert belägna välbetade hagen finns en stor variation i 
trädslagssammansättningen, åldern och grovleken på träden. Träden står omväxlande glest och i små 
täta dungar, i torra och fuktiga partier. Till det höga naturvärdet bidrar också förekomsten av 
stenmurar, odlingsrösen, hålträd och enstaka grov låga. 
 
 
 

232. Ädellövskog m.m. väster om Nord-Skagen 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 92, 09302 

Areal 
6,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I kalkstenskleven väster om Nord-Skagens gård finns en av de mäktigaste men 
samtidigt till arealen minsta ädellövskogarna på hela Kinnekulles östsida. Norr om denna ädellövskog 
fortsätter branten med en successionsskog av triviala trädslag. Brantskogarna omges nästan helt av 
planterade barrskogar. Nedanför kleven och bortanför en bård av barrskog står en gallrad ek- och 
björkskog, som delvis betas. Denna omges – förutom av barrskogar – även av åkermarker och 
gårdsmiljöer. 
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Brantskog av ädellövrik typ 0,8 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 3,6 3 
3  Brantskog av ädellövfattig typ 2,4 3 

 
Delobjekt 1 – Brantskog med ädellövträd 
 
Träd- och buskskikt: Brantskogen är sammansatt av ett flertal trädslag varav eken är vanligast. De 
andra noterade trädslagen är ask, alm, fågelbär, oxel, sälg, björk, asp och gran. En stor andel av träden 
är grova eller till och med mycket grova. Död ved förekommer rikligt med tanke på områdets ringa 
storlek. Buskskiktet domineras av hassel men även slån och krusbär förekommer. Död hasselved 
förekommer rikligt. 
 
Flora och fauna: Signalarterna grå vårtlav Acrocordia gemmata och lönnlav Bacidia rubella växte på 
barken av mycket grova askar. På de döda stammarna och lågorna noterades en rik vedsvampflora. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde trots sin ringa storlek. Förekomsten 
av en variationsrik trädslagssammansättning, bärande träd, död ved och en rik vedsvampflora bidrar 
till det höga naturvärdet. Att skogen står i en brant och genomskärs av flera bäckraviner gör området 
särskilt värdefullt. 
 
 
Delobjekt 2 – Gallrad ek- och björkskog 
 
Träd- och buskskikt: Skogen karaktäriseras av glest stående medelgrova björkar och medelgrova till 
grova ekar men även enstaka grov oxel. En grov gran står kvar efter att ett flertal har tagits ned. I 
området södra del finns ett litet fuktområde med medelgrov klibbal, varav några på relativt stora 
socklar. En av klibbalarna är mycket grov. Död ved förekommer sparsamt. Området har fått ett kraftigt 
slyuppslag efter gallringen. Buskskiktet består av hassel och enstaka nypon. 
 
Övriga noteringar: Ett litet område norr om vägen betas. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde. Till detta bidrar förekomsten av grova 
träd, bärande träd och buskar, flera viktiga små element som boträd, en källa, en bäck och ett kärr.  
 
 
Delobjekt 3 – Björk- och klibbalssuccession i brant 
 
Träd- och buskskikt: Den södra delen av den branta slänten domineras av medelgrova och klena 
klibbalar och björkar. Ett par grova ekar noterades här. Den norra delen är bevuxen med tät ungskog 
av framförallt asp och björk. I områdets nordöstra hörn står en handfull medelgrova sälgar. Död ved 
förekommer i liten utsträckning, endast en grov låga av fågelbär kan nämnas. Buskskiktet består av 
enstaka hassel, viden och hagtorn. 
 
Flora och fauna: Signalarterna ramslök och ormbär växer i områdets norra del. 
 
Övriga kommentarer: En bäck rinner nedför områdets norra slänt. Täta gamla diken tyder på att 
områdets nordvästra hörn tidigare brukats som åkermark. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde på grund av dess läge i brantmiljö, de 
några få grova träden och lågorna, bäckmiljön och den rika jordmånen som ger förutsättningar för en 
lundflora att bildas. 
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233. Två kilometer lång askallé, gårdsmiljöer och igenväxande betesmarker 
vid Törnsäter 
 
 
Socken 
Fullösa/Österplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
15,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Vägen nedanför kalkstenskleven kantas av en två kilometer lång rad av grova 
askar. Askalléen fortsätter vidare norrut men tas där upp som ett eget objekt. Själva kleven är beklädd 
med relativt ung ädellövskog. I södra delen av objektet, strax ovanför kleven, ligger en igenväxande 
hagmark med en del grova träd. Törnsäters gård omges av vårdträd och en allé. I norra delen ligger en 
övergiven gård – Nolgården – med sin igenväxande trädgård, som idag nyttjas som bigård. Även här 
står en del grova träd. Objektet omges av barrskogar i väster ovanför kleven och åkermark på östra 
sidan. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 2,3 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,9 2 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 6,7 2 
4  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 1,9 2 

 
 
Delobjekt 1 – Askallé och ung ädellövskog i kalkstensklev söder om Krokgården 
 
Träd- och buskskikt: Trädraden längs vägen nedanför kalkstenskleven domineras av ask, varav ett 
tiotal är grova eller mycket grova. Sex av askarna visar spår av hamling/beskärning. Kalkstenskleven 
är här en igenväxande slänt med enar samt några äldre oxlar och tallar. Ask och alm är de 
dominerande invandrande trädslagen. En talltorraka och en oxellåga står för den sparsamma 
förekomsten av död ved. Buskskiktet är rikt med nypon, slån och krusbär.  
 
Flora och fauna: På en 1,8 m tjock hamlad ask på Krokgårdens gårdsplan finns en rik förekomst av 
signalarten vit skivlav Buellia alboatra. På askarna är guldlocksmossa Homalothecium sericeum och 
grå vårtlav Acrocordia gemmata vanlig. Även blekspik Sclerophora nivea och lönnlav Bacidia rubella 
hittades på några enstaka träd. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde tack vare den rika förekomsten av mycket 
grova och hamlade träd, träd med bohål, signalarter, läget vid kalkstensbranten och bäckmiljön. 
 
 
Delobjekt 2 – Askallé och igenväxande trädgård vid Nolgården 
 
Träd- och buskskikt: Längs vägen står en rad av askar samt enstaka alm, varav ett flertal är grova 
eller mycket grova. I kalkstenskleven står enstaka grövre tallar och oxelbuketter. I övrigt har branten 
vuxit igen med ask, lind, lönn och hassel. Nolgårdens tomtmark har också till stor del vuxit igen med 
en ung triviallövdominerad skog med inslag av ask. På gårdsplanen står några grova askar.  
 
Flora och fauna: På trädbaser av ask växer på några ställen signalarten platt fjädermossa Neckera 
complanata. Andra funna signalarter är trubbfjädermossa Homalia trichomanoides, trädporella 
Porella platyphylla, guldlocksmossa Homalothecium sericeum, blekspik Sclerophora nivea och grå 
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vårtlav Acrocordia gemmata. Signalarten grov baronmossa Anomodon viticulosus är vanlig i 
bäckmiljöerna. 
 
Övriga noteringar: På gårdsplanen står ett tiotal bikupor. Tre små bäckar rinner nerför 
kalkstenskleven och utgör fina miljöer för t.ex. mossor. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde tack vare den rika förekomsten av grova 
träd, förekomsten av bohål, den rika epifytfloran och bäckmiljöerna. 
 
 
Delobjekt 3 – Askallé och igenväxande hagmarker vid Sörgården 
 
Träd- och buskskikt: Denna sydligaste del av den två kilometer långa askalléen består till en stor del 
av hamlade askar, varav en del är nyligen hamlade. Många av askarna har bohål för bl.a. fåglar. 
Kalkstenskleven är bevuxen med unga ädellövträd och hassel. I hagmarken ovanför branten står en rad 
med lönnar längs en stenmur och gamla hamlade oxlar längs en gammal åkerkant. I övrigt är 
hagmarken kraftigt igenvuxen med skogstry, slån, björk och asp. 
 
Flora och fauna: Epifytfloran är inte lika rik som på askarna norröver men har en rik förekomst av 
guldlocksmossa Homalothecium sericeum och grå vårtlav Acrocordia gemmata. Krusulotan Ulota 
crispa växer på flera hasselstammar. Enstaka exemplar av traslav Leptogium lichenoides noterades 
också. Den blanksvarta trädmyran Lasius fuliginosus lever i en av de hamlade askarna. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde knutet till de grova träden, hamlade träden 
och träden med bohål. Bäcken och källan med sina vattenmiljöer samt brantmiljön i sig bidrar till det 
höga naturvärdet. 
 
 
Delobjekt 4 – Vårdträd och allé vid Törnsäters gård 
 
Träd- och buskskikt: Gårdsmiljön och allén vid Törnsäters gård består av ett stort antal grova och 
mycket grova lövträd av många olika trädslag: lönn, ask, alm, lind, hästkastanj, sälg samt fruktträd i 
trädgården. Många askar och lönnar i allén och den grov sälgen är hamlade. 
 
Flora och fauna: På en två meter bred alm i hästhagen på gården växer den mindre vanliga gryniga 
dagglaven Physconia grisea. Signalarten lönnlav Bacidia rubella noterades på en mycket grov ask. 
Vårdträden hyser annars en väl utvecklad och artrik epifytflora karaktäristisk för dammiga 
gårdsmiljöer. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde knutet till den rika förekomsten av grova 
träd, förekomsten av hamlade träd, träd med bohål och den välutvecklade epifytfloran. 
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234. Igenväxande ek- och tallhage vid Frälsegården 
 
 
Socken 
Fullösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
2,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna långsträckta f.d. hagmark ligger på sandsten i skogsbrynet mellan 
granskog i öster och åkermark i väster. 
 
Träd- och buskskikt: Glest stående grova ekar, tallar och enstaka ask ger området dess karaktär. 
Några av träden är mycket grova. Askslyet tillsammans med unga träd av andra trädslag och det rika 
buskskiktet med viden, hassel, krusbär och en gör vissa delar av området svårforcerat. 
Hasselbuketterna innehåller mycket död ved. 
 
Flora och fauna: Signalarten gulpudrad spiklav Calicium adspersum växte rikligt på en mycket grov 
ek. Den ovanliga laven ärgspik Microcalicium disseminatum hittades i några exemplar på en mycket 
grov ek. Vedsvampsfloran är rik på den klena döda veden av ask och hassel. 
 
Övriga kommentarer: Området har förmodligen betats förr, men betet har upphört för länge sedan. 
Plockhuggning av klibbal och i senare tid gran har förekommit. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde kopplat till de grova och mycket grova 
träden samt hasselbestånden med mycket död ved. Förekomsten av signalarter bidrar till det höga  
naturvärdet. 
 
 
 

235. Lövskogar i sandstenskleven mellan Vässäter och Solängsberg 
 
 
Socken 
Kestad/Fullösa/Kinne-Kleva 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
08382, 083 92 

Areal 
87,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna nästan 5 km långa sammanhängande lövskogsområde ligger i och i 
anslutning till de två parallella sandstensklevarna på Kinnekulles östsida. Objektet angränsar i väster 
till ett långsmalt åkermarksområde på alunskifferlagret. Öster om kleven tar de stora åkermarkerna, 
som sträcker sig enda till Götene, vid. Insprängda i norra delen av objektet och i fortsättningen av 
kleven norrut finns en hel del planterade granskogar. Mellan klevarna väster om Kestad finns 
bebyggelse och igenväxande åkermarker. Området har sammantaget ett mycket högt naturvärde med 
kärnområden med gamla grova träd i gårdsmiljöer (Vässäter och Solängsberg), lundmiljöer 
(Törnsäter) och brantskogar (norr om Solängsberg och öster om Haggården). Objektet kan inte anses 
vara av högsta naturvärde för att förekomsten av gamla träd och död ved är sparsam med tanke på 
objektets stora areal och skogarna saknar lång skoglig kontinuitet. 
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Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 12,4 2 
2  Lövrik hyggesvegetation 16,0 4 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 10,2 2 
4  Ek-tallskog av bergig typ 5,6 3 
5  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 27,4 3 
6  Brantskog av ädellövrik typ 4,2 2 
7  Brantskog av ädellövrik typ 6,5 2 
8  Brantskog av ädellövrik typ 3,3 3 
9  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 1,5 2 

 
 
Delobjekt 1 – Gårdsmiljöer och igenvuxna betesmarker vid Vässäter 
 
Träd- och buskskikt: Runt gårdarna Krokgården och Toreborg står många grova vårdträd: framförallt 
askar, men även alm och ek. En ek på Toreborgs gårdsplan är mycket grov. Vid Krokgården står en 
mycket grov hästkastanj. Vid landsvägen står ett antal grova ekar och klibbalar i anslutning till ett 
mycket litet klibbalskärr. Flera av askarna, en oxel och en alm är hamlade. Lövskogarna runt gårdarna 
består av unga askbestånd, som har inslag av triviallövträd. Enstaka grova oxlar och fågelbär finns 
kvar från tiden innan igenväxningen. Förekomsten av död ved är liten: endast några torrakor av ask 
och sälg samt en stor stubbe noterades. Krusbärsbuskar är måttligt vanliga, annars är buskskiktet dåligt 
utvecklat med enstaka nypon och slån. I detta delobjekt ingår även en igenvuxen backe i den nedre 
sandstenskleven med en gammal husgrund, några grova vårdträd och en förvuxen berså av lind med en 
diameter på fem meter. 
 
Flora och fauna: På ask hittades fyra signalarter: fällmossa Antitrichia curtipendula, 
trubbfjädermossa Homalia trichomanoides, grå vårtlav Acrocordia gemmata och lönnlav Bacidia 
rubella. Trubbfjädermossan och lönnlaven växer på en mycket grov ask vid bäcken. På en stenmur vid 
Krokgården växer signalarten guldlocksmossa Homalothecium sericeum. 
 
Övriga kommentarer: Ett flertal mycket djupa kalkbrott gör stora delar av lövskogen 
svårframkomlig. De gamla kalkstensugnarna som finns i området är säkerligen historiskt intressanta. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde, som grundas på gårdsmiljöernas och 
vägkanternas gamla grova och hamlade träd. Förekomsten av ett flertal signalarter bidrar till områdets 
höga naturvärde. 
 
 
Delobjekt 2 – Hyggessuccessioner sydost om Vässäter 
 
Allmän beskrivning: I sandstensbranten sydost om Vässäter ligger dessa lövrika hyggessuccessioner 
omgivna av barrskogar. 
 
Träd och buskskikt: Den nordligaste delen av objektet är en björkdominerad hyggessuccession med 
en stor andel unga granar. I övrigt består objektet av nyligen avverkade barrskogar där ett stort antal 
björkar, men även asp, klibbal och ek lämnats kvar. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
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Delobjekt 3 – Ädellövlundar och igenvuxna hagar öster om Törnsäter 
 
Träd- och buskskikt: Den norra delen av denna långsmala skogsbryn består av igenväxande 
hagmarker med medelgrova ekar. Igenväxningen sker till stor del med ask. Vid gården Ängen finns 
fina fuktiga blandädellövlundar med medelgrova till grova askar, almar och ekar. Även lind, lönn, 
fågelbär, björk och tall förekommer. I södra delen finns en stenig ekdominerad backe med ett tätt 
buskskikt av hassel. I övrigt består buskskiktet av enstaka skogstry, slån, krusbär, en och viden. Död 
ved förekommer i måttlig mängd, även enstaka grov lövlåga noterades. 
 
Flora och fauna: Vätteros växer i ek-hassel-beståndet. De fuktiga lundarnas vegetation består till stor 
del av ramslök och skogsbingel. Trubbfjädermossan Homalia trichomanoides och stenporellan Porella 
cordaeana är vanliga här, särskilt på stenarna längs bäcken. Även platt fjädermossa Neckera 
complanata kunde hittas på enstaka stenar och på trädbaser.  
 
Övriga noteringar: Ett litet lövskogsområde strax söder om gården ängen är kraftigt gallrat med 
enstaka kvarstående lövträd. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde med tanke på den stora variationen i 
trädslagssammansättningen, förekomsten av både öppna och slutna, fuktiga och torra skogsmiljöer, 
några signalarter, grov död ved, bäckar, stenmurar och andra småmiljöer. 
 
 
Delobjekt 4 – Ek-tallskog norr om Simberg 
 
Träd- och buskskikt: Denna östvända sandstensbrant består av en medelgammal ek- och tallskog 
med ett stort inslag av unga björkar, som tillsammans med den rika hasselförekomsten, tätar till den 
annars glesa skogen. Även enstaka alm, oxel, asp och gran noterades. 
 
Flora och fauna: Ett mindre däggdjursgryt ligger i sluttningens steniga miljö. Små bestånd av 
signalarten ramslök hittades i de mycket små fuktpartierna. 
 
Övriga noteringar: Området avgränsas av kraftledningar och granplanteringar i nordväst och sydväst. 
Området har plockhuggits i liten omfattning för länge sedan. 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. dess ovanliga naturtyp och typiska 
utseende med glest stående ekar och tallar, varav några av ekarna är grova. Branten i sig är värdefull 
ur många brantlevande organismers synpunkt, vilket bl.a. grytet vittnar om. Träden är dock inte 
särskilt gamla och förekomsten av död ved är litet, varför området inte kan anses ha högt naturvärde. 
 
 
Delobjekt 5 – Brukade skogar och igenväxningsskogar nordväst om Kestad 
 
Träd- och buskskikt: Denna stora lövskogsområde består av medelålders sekundära lövskogar och 
små lövrika hyggessuccessioner, som flerstädes är av ”skräpig” natur p.g.a. slytillväxt, slån samt 
röjnings- och gallringsavfall. Den västra delen – de övre delarna av branten – består till stor del av täta 
askslyområden. Mellandelen domineras av björk och i vissa delar klibbal. Den östra sidan, som är den 
brantaste delen, består av ”skräpig” blandlövskog av både triviala och ädla lövträd. Här finns ett 
märkbart inslag av medelgrova tallar och hassel. Vid Marieberg finns en liten betad björkhage. 
Förekomsten av mycket grova träd och död ved är litet med tanke på områdets stora areal. 
 
Flora och fauna: Enstaka exemplar av signalarten guldlocksmossa Homalothecium sericeum hittades 
i området. 
 
Övriga noteringar: I området finns några mycket fina bäckmiljöer med små vattenfall. 
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Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde främst med anledning av dess stora 
sammanhängande areal, men även p.g.a. dess något ”skräpiga” natur med mycket klen död ved. Till 
naturvärdena bidrar också de enstaka grova och mycket grova träden och den mycket sparsamma 
förekomsten av död ved av grövre dimensioner. 
 
 
Delobjekt 6 – Brantskog och alkärr öster om Haggården 
 
Träd- och buskskikt: I den övre sandstenskleven ligger denna branta medelgamla mossiga 
ädellövskog med ett klibbalskärr nedanför. Ovanför kleven strax intill ett hus står några ädla lövträd i 
en allé. Ask är det vanligast förekommande trädslaget, men de andra ädla lövträden alm, ek, lind, lönn 
och fågelbär utgör ett betydande inslag. I kärret dominerar unga till medelgamla klibbalar, som visar 
tendens till sockelbildning. Några av almarna, askarna och klibbalarna är grova eller till och med 
mycket grova.  
 
Flora och fauna: I en mycket grov ask lever ett samhälle av den blanksvarta trädmyran Lasius 
fuliginosus. Gamla fruktkroppar av den mindre allmänna jätteröksvampen Langermannia gigantea 
kunde också noteras. 
 
Övriga noteringar: I övre kanten av kleven, nedanför två hus, ligger stora sop- och skräphögar. 
Alskogen är plockhuggen och dikad. Klibbalskogen och större delen av branten betas. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde för att brantskogen är mogen till åldern 
även om död ved förekommer i mycket liten omfattning. Trädslagssammansättningen och buskskiktet 
är variationsrikt och branten i sig är en ur många hotade organismers synpunkt viktig miljö. 
 
 
Delobjekt 7 – Betad brantskog väster om Kestad 
 
Träd- och buskskikt: Denna östvända brant består av medelgammal ädellövskog med ett stort inslag 
av grova björkar. Ovanför branten står två små talldungar. Buskskikt är mycket rikt med en stor 
förekomst av hassel, men även slån, skogstry, nypon, krusbär, en och oxbär. Branten är kraftigt 
trampskadad p.g.a. hästbetet, varför fältskiktet är glest med enstaka lundväxter. I området ingår också 
en liten översilningsskog med klibbal och hassel nedanför branten. 
 
Flora och fauna: Signalarten stenporella Porella cordeana har en liten förekomst i branten. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde p.g.a. dess mogna ålder med många olika 
trädslag, grova och mycket grova träd samt död ved av skilda trädslag. Branten i sig är en viktig miljö 
för många ovanliga växter och djur.  
 
 
Delobjekt 8 – Kraftigt gallrad brantskog norr om Solängsberg 
 
Träd- och buskskikt: Denna kraftigt gallrade brantskog består av en blandning av olika slags 
ädellövträd, hägg, asp, björk och tall, där inget av trädslagen är dominerande. Träden är genomgående 
klena och medelgrova. Området saknar helt buskskikt eftersom det har nyligen röjts. Förmodligen 
kommer åtminstone hasseln att snart föryngra sig genom stubbskott. 
 
Övriga noteringar: En gammal stenklädd väg går snett uppför branten. Enligt markägaren kommer 
slänten att betas av djur. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde då det består av ädla lövträd i en brant. 
Området utgör ett potentiellt viktigt lövskogsområde, trots sin idag ringa ålder och avsaknad av 
buskskikt och död ved. 
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Delobjekt 9 – Vårdträd och björkhage vid Solängsberg 
 
Träd- och buskskikt: På Solängsbergs gård, som ligger strax nedanför sandstenskleven, står ett 
mycket stort antal grova träd: björkar, almar, askar, ekar, lindar, lönnar och hästkastanjer. Björkarna 
utgör den yttersta raden av träd runt gården, medan de ädla lövträden bildar rader inne på gårdsplanen. 
Lite närmare kleven ligger en fuktig björkhage med en mycket rik förekomst av grova träd. 
Åtminstone två av björkarna har bohål som nyttjas av starar och en av lönnarna är hamlad. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde, då det har en rik förekomst av gamla 
grova träd med bl.a. bohål för starar.  
 
 

 
236. Björkhage, björkskog och hygge söder om Krokstorp 
 
 
Socken 
Fullösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
5,0 ha 

 
Allmän beskrivning: På slätten strax nedanför Kinnekulles nedersta sandstensklev ligger gården 
Krokstorp. Söder om Krokstorp ligger dessa små lövdominerade skogar och hagmarker, som i övrigt 
omges av planterade granskogar och gården Trave. I väster avgränsas området av den gamla 
järnvägsvallen. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Triviallövhage 1,5 3 
2  Lövrik hyggesvegetation 1,8 4 
3  Björkskog på gammal mossodling 1,7 4 

 
 
Delobjekt 1 – Björkhage 
 
Träd- och buskskikt: I denna hagmark finns gamla grova björkar, medelgrova tallar och en gammal 
hamlad oxel. Även en yngre generation av björk och enstaka gran finns men det nuvarande betet håller 
undan ytterligare igenväxning. I buskskiktet finns enstaka krusbär, hassel, en och vide. Några torrakor 
och enstaka låga finns av björk. 
 
Övriga noteringar: Delar av hagen ligger på gammal åkermark som är dikad. Gamla björkar har 
plockhuggits för husbehov. 
 
Naturvärdesbedömning: Hagmarken har ett visst naturvärde tack vare de gamla träden, varav några 
har bohål och någon är hamlad, samt den lilla förekomsten av död ved. 
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Delobjekt 2 – Hygge med kvarlämnade björkar 
 
Träd- och buskskikt: Glest stående klena-medelgrova björkar står kvar på denna hygge där gran och 
klibbal har avverkats. 
 
Övriga noteringar: Gran har planterats i området. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Gles björkskog på gamla mossodlingar 
 
Träd- och buskskikt: Medelgrova björkar dominerar på denna gamla fuktiga åkermark. Björksly, 
viden och hallon är också vanligt förekommande. 
 
Övriga noteringar: Åkermarken är dikad. Området har efter en första igenväxningsperiod betats för 
att i senare tid åter överges. Enstaka stubbar vittnar om plockhuggning för husbehov. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 

 
 
 
237. Mogna björkskogar norr om Krokstorp 
 
 
Socken 
Fullösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 92/093 02 

Areal 
2,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: På slätten strax nedanför Kinnekulles nedersta sandstensklev ligger gården 
Krokstorp. Norr om Krokstorp ligger en naturskogslik björkskog med ett stort inslag av gran samt en 
gallrad björk/tallskog. Båda är omgivna av åkermark och granplanteringar. En gammal banvall går 
rakt igenom området. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,4 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,7 3 

 
 
 
Delobjekt 1 – Mogen triviallövskog 
 
Träd- och buskskikt: I denna äldre lövskog är björk det vanligaste trädslaget, men granen är nästan 
lika vanlig och kommer så småningom att ta över. Förutom björk förekommer klibbal och asp, varav 
flera är gamla och grova. En mycket grov sälg är hamlad. Lågor och torrakor av björk är måttligt 
vanliga. Även ask, rönn och sälg finns i området, om än i ett fåtal. I buskskiktet återfinns enstaka 
hassel, en och viden. 
 
Flora och fauna: Signalarten gullpudra är rikligt förekommande i områdets fuktiga del. Signalarten 
stubbsprötmossa Herzogiella seligeri hittades på murken död ved. 
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Övriga noteringar: Murkna stubbar vittnar om att klibbal och björk har plockhuggits för länge sedan. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde p.g.a. områdets naturskogslika 
karaktär med gamla lövträd och lågor. Förekomsten av signalarter bidrar till det mycket höga 
naturvärdet. Området kommer dock att inom snar framtid att utvecklas till en naturskogsartad 
barrskog, vilket är den naturliga utvecklingen för en sådan här lövskog. 
 
 
Delobjekt 2 – Mogen gallrad björk/tallskog 
 
Träd- och buskskikt: Björken är det dominerande trädslaget i denna skogsbestånd, där tallen utgör ett 
stort inslag. Längs diket intill banvallen står ett antal klibbalar med socklar. Träden är mestadels 
medelgrova. Även enstaka klena träd av ask, ek, sälg och gran förekommer. Hasseln är vanlig i 
buskskiktet. 
 
Övriga noteringar: Beståndet är gallrat och dikat. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst värde på grund av dess ålder. Förekomsten av grova 
träd och död ved är dock litet. 
 
 
 

238. Gårdsmiljö och lövskogsmiljöer runt Värmagården 
 
 
Socken 
Fullösa 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
3,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I norra kanten på det vidsträckta jordbruksområdet öster om Kinnekulle, strax 
nordväst om Fullösa samhälle, ligger Värmagården på en starkt kuperad kulle med stora klippor. I 
gårdsmiljön ingår en lönnallé ut mot vägen och många grova träd. Betesmarken norr om huset är stadd 
i igenväxning. Öster om gården står en ek/tallskog i en östvänd slänt. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 1,5 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,3 3 
3  Ek-tallskog av bergig typ 0,5 3 

 
Delobjekt 1 – Gårdsmiljö vid Värmagården 
 
Träd- och buskskikt: I gårdsmiljön står fyra mycket grova ekar och ännu fler mycket grova björkar, 
varav några hotar att falla på en av gårdens ekonomibyggnader. Norr om den stora 
ladugårdsbyggnaden står en mäktig ihålig och bränd ekstubbe med en diameter på närmare två meter. 
Grov död ved finns av flera trädslag. Flera andra trädslag och buskar finns också representerade i 
gårdsmiljön, särskilt bör nämnas en hasselbukett med en diameter i marknivå på ca 1,8 meter. Allén 
består av två mycket grova popplar vid infarten samt nio medelgrova till grova lönnar. 
Flora och fauna: Den rödlistade laven ekspik Calicium quercinum, som är klassad som akut hotad i 
Sverige, växte på den jättelika ekstubben. En annan rödlistad lav – brun nållav Chaenotheca 
phaeocephala – hittades på en av de mycket grova levande ekarna. Lavfloran på de grova lönnarna i 
allén är rik och välutvecklad. 
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Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde då det hyser mycket grova träd, 
död ved av grova dimensioner och rödlistade lavar, som är mycket skyddsvärda. Gårdsmiljön är dock 
ganska liten och kan därför inte anses vara av högsta naturvärdesklass. 
 
 
Delobjekt 2 – Igenvuxen betesmark på kraftigt kuperad mark 
 
Träd- och buskskikt: Denna övergivna betesmark domineras av unga björkar. I övrigt förekommer 
klena-medelgrova träd av många andra trädslag, även ädellövträd. Buskskiktet är glest med enstaka 
hassel och berberis. I områdets norra del sticker två kraftigt markerade hällar upp med några mäktiga 
enar och hällmarksvegetation. I området hittar man enstaka torrakor och lågor av björk och tall.  
 
Övriga noteringar: Gamla mossiga stubbar vittnar om att området har plockhuggits i äldre tider. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde för att det innehåller en del död ved och 
har inslag av många olika trädslag och buskar. Den starkt klippiga miljön bidrar till att öka områdets 
naturvärde. 
 
 
Delobjekt 3 – Ek- och tallskog i en liten östvänd slänt 
 
Träd- och buskskikt: Denna hällmarksskog med glest stående medelgrova ekar, tallar och björkar har 
ett stort inslag av stora ståtliga enar. En gammal hamlad oxel bör också nämnas. Förekomsten av lågor 
och torrakor av björk, tall och gran är liten. 
 
Övriga noteringar: I områdets södra ände har man planterat in silvergran. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde, då det består av en variationsrik 
lövskogsmiljö med en gammal hamlad oxel, mogna träd, gamla enar och stora öppna partier av 
hällmark. 
 
 
 

239. Triviallövskogar med stor andel barrträd norr om Fullösa 
 
 
Socken 
Fullösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
7,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Strax norr om Fullösa, i övergångszonen mellan åkerbygd och skogsbygd ligger 
dessa stora åkerholmar med välstädade lövrika ”bondskogar” med stor andel barrträd. Markerna är 
steniga och hällmarker sticker upp i dagen här och var. 
 
Träd- och buskskikt: Unga och medelgamla lövträd av björk och asp dominerar fortfarande i denna 
välskötta igenväxningsskog där nästan hälften av arealen upptas av barrträd, både tall och gran. 
Enstaka medelgrov ek kunde noteras. Förekomsten av död ved är obefintlig. 
 
Övriga kommentarer: Området har röjts och gallrats. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
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240. Ädellövskogar, ek- och oxelhagar och sumpskogar på Österplana hed 
och i kalkstenskleven 
 
 
Socken 
Österplana/Kinne-Kleva 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
08381, 08382, 08391, 083 92 

Areal 
25,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Strax söder om Österplana stora sammanhängande åkermarksområde ligger 
dessa lövskogar, som till stor del ligger inom naturreservatet ”Österplana hed och vall”. Mitt i detta 
objekt ligger ett stort hygge där planterad gran har avverkats, förmodligen för att granen inte bildar 
naturliga skogsmiljöer som lämpar sig i reservatet. I objektet ingår många olika slags värdefulla 
lövskogar: sumpiga triviallövskogar, öppna ek/oxelhagar, slutna hasselrika ek/tallskogar, lundar och 
ädellövrika brantmiljöer i kalkstenskleven. Nedanför branten ligger också en igenväxande liten 
betesmark. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Blandlövhage av ask-alm-typ 4,1 2 
2  Brantskog av ädellövrik typ 2,4 2 
3  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,2 3 
4  Ek-tallskog av bergig typ 2,9 3 
5  Ekhage 4,9 2 
6  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 10,4 3 

 
 
Delobjekt 1 – Ädellövlundar på Österplana hed 
 
Träd- och buskskikt: I delobjektets östra del finner man en askdominerad betad hagmark som har ett 
fältskikt av lundkaraktär. Många av askarna är bukettformade med mossiga trädbaser. I delobjektets 
mellersta och västra del dominerar eken med ett rikt buskskikt av hassel. Allra längst ut i delobjektets 
västra del finns ett litet björkkärr. I områdets nordvästra hörn står en mäktig flerstammig sälg och i 
områdets norra del står en mycket grov flerstammig ek. Död ved av flera trädslag förekommer, särskilt 
av björk och sälg i den västra delen. Betesmarken utgör en fin brynmiljö med sin rika förekomst av 
fågelbärsträd, slån, hassel och en. 
 
Flora och fauna: Signalarten vätteros hittades i den ekdominerade delen med mycket hassel. Enstaka 
exemplar av signalarterna krusulota Ulota crispa och guldlocksmossa Homalothecium sericeum 
noterades också. 
 
Övriga noteringar: Områdets västra del är dikad. Körskador från traktor finns i ett mindre område.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde då det hyser fina lundmiljöer med 
ädla lövträd, rikligt med bärande träd och buskar, kärrmiljöer och död ved. 
 
 
Delobjekt 2 – Ädellövskog i kalkstensklev 
 
Träd- och buskskikt: Denna mycket branta kalkstensklev består av ädellövskog med mycket få 
triviallövträd förutom glest stående bukettformade oxlar och små häggsnår. Inget av de förekommande 
ädla trädslagen ask, alm, ek, lind, lönn och fågelbär är dominerande. Eken står företrädesvis på plan 
mark ovanför själva kleven. De flesta träden är medelgrova till grova, de allra grövsta dimensionerna 
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saknas bortsett från en mycket grov alm. Buskskiktet är rikt med mycket hassel och hagtorn, men även 
oxbär, krusbär och slån. Hasseln bildar stora buketter och innehåller mycket död ved. Död ved av 
grövre dimensioner förekommer annars mycket sparsamt. 
 
Flora och fauna: Mossfloran i kalkstensklevens övre del är mycket rik. Signalarterna trädporella 
Porella platyphylla, platt fjädermossa Neckera complanata, krusulota Ulota crispa, grov baronmossa 
Anomodon viticulosus och guldlocksmossa Homalothecium sericeum har en rik förekomst i branten. 
Även signalarten murgröna hittades här. 
 
Övriga noteringar: En stenmur löper längs klevens övre kant. Ett litet kalkbrott finns i området. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde med tanke på den förhållandevis 
höga åldern på skogen, den fuktiga kalkrika brantmiljön med en rik mossflora och ett flertal 
signalarter. Riktigt grova träd och grov död ved saknas, varför området inte kan anses vara högsta 
naturvärde. 
 
 
Delobjekt 3 – Igenväxande hagmark 
 
Träd- och buskskikt: Nedanför kalkstenskleven ligger denna fuktiga igenväxande hagmark. Björk 
och inplanterad poppel är de vanligaste trädslagen. I hagmarken finns ett mycket rikt buskskikt 
bestående av nypon, slån, viden och enstaka hagtorn. 
 
Övriga noteringar: En väg till ett stort kalkbrott, som ligger i anslutning till hagmarken, går igenom 
delobjektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde främst p.g.a. den brynmiljö den utgör med 
fågelbärsträden och de bärande buskarna. Träden i övrigt är relativt unga och förekomsten av död ved 
är obefintligt. 
 
 
Delobjekt 4 – Hasselrik ek/tallskog 
 
Träd- och buskskikt: På den plana kalkstensplatån strax ovanför kleven står en enhetlig senvuxen 
ekskog med inslag av medelgrova tallar och bukettformade oxlar. Endast enstaka klena almar, askar 
och lindar finns här. Hasseln däremot är mycket talrik, även den klen och senvuxen. Enstaka buskar av 
skogstry, slån, krusbär, en och döda hagtorn står att finna i den annars slutna ekskogen. 
 
Flora och fauna: Signalarten krusulota Ulota crispa är mycket vanlig på hasselstammar i området. 
Guldlocksmossan Homalothecium sericeum hittades på stenmuren och på en ekstam. 
 
Övriga noteringar: Området betas ihop med resten av naturreservatet ”Österplana vall och hed”, som 
det också ingår i. 
 
Naturvärdesbedömning: Ekskogen har ett visst naturvärde p.g.a. sin säregna senvuxna natur. 
Hasseln och eken är båda bärande, vilket bidrar till områdets naturvärde. Grova träd och död ved 
förekommer knappt alls. 
 
 
Delobjekt 5 – Ek/oxelhage på Österplana hed 
 
Träd- och buskskikt: I denna hagmark finner man glest stående medelgrova och grova oxlar och 
ekar. Även enstaka fågelbär, apel och tall förekommer. Enstaka torrakor och lågor av både ek och oxel 
finns i hagmarken. Buskskiktet är rikt med framförallt en och krusbär, men även skogstry, nypon, slån, 
hassel och berberis.  

 226



 

 
Övriga noteringar: En vandringsstig går tvärs genom området. De södra delarna är gallrade och röjda 
med avseende på ek och hassel, förmodligen för att utöka arealen öppen betesmark. Området ingår i 
naturreservatet ”Österplana vall och hed”. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde eftersom det hyser både yngre och äldre 
ekar och oxlar samt död ved av dessa. Till naturvärdet bidrar också områdets rikedom på bärande 
buskar och träd.  
 
 
Delobjekt 6 – Sumpskog på Österplana hed 
 
Träd- och buskskikt: Längs med en bäck sträcker sig denna täta björkdominerade sumpskog 
bestående av mestadels klena men ofta mossbelupna träd av både ädla och triviala arter. På torrare 
partier står enstaka grova ekar, fågelbär och oxlar. Några mäktiga sälgbuketter bör också nämnas. 
Buskskiktet är rikt med viden, nypon, slån och hassel, men även krusbär, en och berberis förekommer. 
Död ved av flera trädslag förekommer sparsamt. Däremot finns mycket klen död ved. I området ingår 
också en liten talldunge med ett stort inslag av klen hassel. 
 
Övriga noteringar: Området ingår i betesmarkerna på Österplana hed, men är p.g.a. sin täta snåriga 
natur till stor del otillgängligt för betesdjur. Hela området är starkt påverkat av gamla ytliga 
kalkstensbrott, som åtminstone till viss del bör vara orsak till dess sumpiga karaktär. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde för att det är en sumpskog med en stor 
variation i trädslagssammansättningen. Den rika förekomsten av bärande buskar bidrar till områdets 
naturvärde. 
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241. Kyrkogårdsmiljö och igenväxningsskogar vid Österplana hed 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
19,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Innanför muren runt Österplana kyrka och i allén västerut står gamla och 
medelgamla lövträd och tallar. Det ojämförligt största delobjektet är en kilometerlång medelgammal 
men senvuxen lövskog på Österplana hed. Stora delar av detta område är sargat av gamla ytliga 
kalkstensbrott. I objektet ingår också en liten tät triviallövskog med hög andel barrträd. Objektet i sin 
helhet har ett högt naturvärde p.g.a. dess stora areal, förekomsten av gamla oxlar och enstaka andra 
mycket grova träd. Större delen av objektet ingår i Naturreservatet ”Österplana vall och hed”. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 2,1 3 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 15,7 3 
3  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,5 4 

 
 
Delobjekt 1 – Kyrkogården vid Österplana kyrka 
 
Träd- och buskskikt: Gamla oxlar kantar hela den av stenmur omgärdade kyrkogården. En ung 
björkallé leder besökaren ut från kyrkan och utanför muren fortsätter allén istället med almar och 
fågelbärsträd. Den östra delen av kyrkogården domineras av tall medan den västra delen är snårig och 
igenväxande med ask och andra lövträd. I området finns både stående och liggande död ved av oxel. 
Enbuskar förekommer rikligt. 
 
Flora och fauna: Signalarten guldlocksmossa Homalothecium sericeum är vanlig på stenmurarna och 
på fågelbärsträden. 
 
Naturvärdesbedömning: Kyrkogårdsmiljön har ett visst naturvärde med sin förekomst av gamla och 
hamlade oxlar, död ved och enstaka bohål. De övriga träden är inte särskilt gamla. 
 
 
Delobjekt 2 – Igenväxningsskog på Österplana hed 
 
Träd- och buskskikt: Denna av kalkstensbrott kraftigt sargade område är bevuxet med en 
medelgammal senvuxen lövskog, som domineras helt av ask. De något äldre träden består av ett flertal 
hamlade eller från basen flerstammiga oxlar, några björkar, en tall och en mycket grov ek längst i 
söder. Variationen i trädslagssammansättning är stor trots att träden är relativt unga. Tunna klena 
torrträd av framförallt björk förekommer i måttlig mängd. Buskskiktet är rikt med en rik förekomst av 
en och enstaka skogstry, nypon, slån, krusbär och hassel. Viden finner man i ett av botanister välkänt 
orkidékärr strax sydväst om kyrkan. 
 
Flora och fauna: Av signalarter hittades här endast guldlocksmossa Homalothecium sericeum men 
skogen hyser flera av de intressanta hagmarksarterna som förekommer på själva heden, t.ex. fjällgröe, 
glansnäva, gullviva och murruta. 
 
Övriga noteringar: Området har ett rekreationsvärde då det ligger i ett naturreservat. I områdets norra 
del finns markerade stigar. 
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Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. sin stora areal, förekomsten av 
gamla oxlar, några mycket grova träd av andra trädslag och en del klenare död ved. Området utgör 
också en betydelsefull brynmiljö med blommande träd och buskar. De gamla ytliga kalkbrotten är 
intressanta miljöer för bl.a. mossor. 
 
 
Delobjekt 3 – Torr triviallövskog 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

242. Ädellövskog i kalkstenskleven och betade triviallövskogar på 
Österplana hed 
 
 
Socken 
Österplana/Kinne-Kleva 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 92 

Areal 
28,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna objekt ligger mitt i det långsträckta lövskogsområdet som sträcker sig 
längs kalkstenskleven på Kinnekulles östsida. Nedanför kleven tar ett långsträckt åkermarksområde på 
alunskiffer vid. Ovanför kleven angränsar objektet till öppna betesmarker på alvarmark. En stor del av 
objektet består av tidigare igenvuxna betesmarker på kalkstenslagret, som numera åter betas. Den ur 
skoglig synpunkt mest värdefulla delen av objektet ligger dock i branten, som är bevuxen med 
ädellövskog. Strax söder om gården Sätra, i kalkstenskleven, ligger ett mycket stort kalkbrott som 
angränsar till objektet. Längs med branten finns även ett antal mindre brott. Nedanför branten ligger 
några mindre björk- och aldominerade kärr.  
 
Träd- och buskskikt: Brantskogen består till stor del av medelgrova mossbelupna lövträd såsom ask, 
alm, lind och oxel, den sistnämnde ofta i bukettform. Grova träd förekommer av de flesta trädslagen 
om än sparsamt. De norra delarna av branten har något högre ålder än de södra. Hasseln är mycket 
vanlig. Förekomsten av död ved är relativt liten. De betade markerna på Österplana hed är till stor 
bevuxna med klena senvuxna triviallövträd. Längst i söder domineras skogen helt av unga ekar. Här 
finns också en mycket rik förekomst av hassel. Den långsmala fliken i objektets västra del ligger på en 
drumlin och består huvudsakligen av glest stående medelgrova ekar. Död ved förekommer rikligt, 
mestadels i form av sågade stockar av björk, oxel och ek efter gallringsåtgärder i naturreservatet. 
Dessa kan komma att tas om hand. Tillgången på torrakor och naturligt fallna lågor är i övrigt litet 
med tanke på områdets stora areal.  
 
Flora och fauna: I kalkstenskleven är signalarten stenporella Porella cordaeana och krusulota Ulota 
crispa mycket vanliga. Signalarten grov baronmossa Anomodon viticulosus och trubbfjädermossa 
Homalia trichomanoides växer rikligt på några trädbaser i norra delen av branten. Även signalarterna 
murgröna och platt fjädermossa Neckera complanata påträffades i branten. 
 
Övriga kommentarer: Betesmarkerna ovanför kalkstenskleven ingår i naturreservatet ”Österplana 
vall och hed”. Omfattande gallringar har gjorts i triviallövskogarna ovanför kalkstenskleven, 
förmodligen i syfte att öka arealen öppen hed i naturreservatet. 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde p.g.a. dess stora sammanhängande 
lövskogsareal, värdefulla brantmiljöer med grova träd och ett flertal signalarter och senvuxna 
triviallövskogar uppe på Österplana hed. (Triviallövskogarna hyser bl.a. guckusko och sårläka, som 
inte observerades vid inventeringsarbetet i april). Förekomsten av riktigt gamla träd och död ved är 
dock litet, varför området inte kan anses ha högsta naturvärde. 
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243. Björkhage nordväst om Stommen 
 
 
Socken 
Kestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
082 92 

Areal 
3,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Längs med en gammal banvall ligger denna björkhage, som omges av åkermark 
i öster och planterade granbestånd i väster. En större del av björkhagen ligger på något mer kuperad 
mark än de omgivande plana åkrarna. Östra sidan av banvallen betas medan den västra sidan är stadd i 
igenväxning. 
 
Träd- och buskskikt: Drygt decimetertjocka björkar dominerar i större delen av området. En gammal 
åkerholme i områdets norra del är bevuxen med klen aspsly. En måttlig förekomst av små enar och 
även små granar finns i den betade delen av området. I objektet inkluderas även en liten sumphål med 
några björktorrakor, som lämnats kvar på hygget väster om banvallen.  
 
Övriga noteringar: Området har plockhuggits och även röjts. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
 

244. Igenvuxen betesmark öster om Nolgården 
 
Socken 
Fullösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 93 

Areal 
2,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna långsträckta remsa av helt igenvuxna betesmarker ligger sydväst om 
Mellomgården, i gränszonen mellan åkermark och barrskog i östra kanten av Sjöråsåns dalgång. 
 
Träd- och buskskikt: Unga aspar och björkar dominerar i denna igenväxningsskog, men inslaget av 
medelgrova granar och tallar är stort. I området står också en medelgrov ek. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
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245. Lövrik hyggessuccession öster om Ekshagen 
 
 
Socken 
Fullösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 93 

Areal 
0,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Mitt inne i det stora barrskogsområdet norr om Kinne-Vedum ligger denna 
hällmarksrika hyggessuccession. Unga björkar dominerar nätt och jämnt över gran och tall, som utgör 
ett stort inslag i det halvglesa trädskiktet. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
 

246. Björkhage på f.d. mossodling väster om Korstorp 
 
 
Socken 
Kinne-Vedum 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 93 

Areal 
3,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna säregna björkhage ligger i det stora sammanhängande skogsområdet 
nordost om Kinne-Vedum. Området är 600 meter långt och 40 meter brett och är förmodligen en 
relativt nyligen gallrad ungskog, som vuxit upp på gamla övergivna mossodlingar. Hagen är välbetad 
av gården Sandbackens hästar. 
 
Träd- och buskskikt: Hagen består av ett glest trädskikt av unga jämngamla björkar. Buskskikt 
saknas helt.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
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247. Gårdsmiljöer vid Lövåsa 
 
 
Socken 
Kinne-Vedum 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 93, 08394 

Areal 
1,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Gården Lövåsa ligger i östra kanten av det stora sammanhängande 
skogsområdet nordost om Kinne-Vedum. Förutom skog omges gården av öppna betesmarker med 
hällar i dagen. Gårdsmiljön präglas starkt av de gamla grova träden vid infarten och runt den vita 
huvudbyggnaden. Bakom huset i skogskanten står en risig blandlövskog i en av ytliga stenbrott störd 
miljö. 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 0,7 3 
2  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 0,6 3 

 
 
Delobjekt 1 – Gårdsmiljö 
 
Träd- och buskskikt: Vid infarten till huset står ett tiotal hästkastanjer och en mycket grov alm. På 
gårdsplanen finner man medelgrova ekar och två öppet stående mycket grova lindar. Närmare 
skogskanten står en enorm sälg. Längs landsvägen strax norr om gården står en rad med sju lönnar, 
varav två är grova. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde tack vare de mycket grova träden, som 
utgör potentiella miljöer för hotade arter av lavar, svampar, mossor och fåglar t.ex.. 
 
 
Delobjekt 2 – Blandlövskog 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet är varierat utan dominans av någon enskild art. Klibbal, asp, björk, 
rönn, sälg, ask, lönn, gran och tall förekommer. Lågor av flera trädslag tillsammans med asp- och 
häggsly i de omfattande fuktiga partierna gör skogen svårforcerad.  
 
Övriga noteringar: Området är kraftigt sargat av ytliga stenbrott som nu bildar vattensamlingar. 
Plockhuggning har skett i måttlig omfattning. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde tack vare sin variationsrika trädskikt och 
förekomsten av död ved i form av lågor och enstaka hålträd. 
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248. Triviallövskogar sydost om Stora backen 
 
 
Socken 
Fullösa 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 93 

Areal 
3,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Strax norr om Kinne-Vedum finns dessa små triviallövskogsbestånd i 
brynzonen mellan ett bergigt tallskogsområde och omgivande åkermarker.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,7 3 
2  Lövrik hyggesvegetation 1,9 4 

 
 
Delobjekt 1 – Triviallövskog i kanten på en bergig tallskog 
 
Träd- och buskskikt: Beståndet domineras av björk och asp men har inslag av ek och sälg. Här finns 
en måttlig förekomst av björklågor i sena nedbrytningsstadier samt en grov sälglåga. Enstaka aspar 
och björkar har bohål. Området har en rik förekomst av en och enstaka skogstry. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde tack vare den måttliga förekomsten av död 
ved och bohål för fåglar och insekter. 
 
 
Delobjekt 2 – Trivial lövskog 
 
Träd- och buskskikt: Den norra delen är en hyggessuccession som huvudsakligen består av unga 
aspar och björkar. Den södra delen är en igenvuxen en- och tallhage, som vuxit igen med unga björkar 
och aspar.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
 

249. Trivial lövskog i Kinne-Vedum 
 
 
Socken 
Kinne-Vedum 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 93 

Areal 
1,0 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I det småbrutna jord- och skogsbrukslandskapet strax väster om Kinne-Vedum 
ligger denna unga triviallövskog med enstaka tallar och enar.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
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250. Vårdträd och allé vid Kårtorps gård 
 
 
Socken 
Kinne-Vedum 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 93 

Areal 
2,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Kårtorps gård är en stor herrgård strax nordost om Kinne-Vedum. 
Huvudbyggnaden omgärdas av en park med många äldre träd. Även i den lilla hästhagen intill de stora 
ekonomibyggnaderna står en del riktigt grova gamla träd. I objektet ingår också en betesmark i 
skogskanten sydväst om Kårtorps gård.  
 
 

Delobjekt 
 

Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 2,4 2 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 0,5 3 

 
 
Delobjekt 1 – Park och allé vid Kårtorps gård 
 
Träd- och buskskikt: I parken norr om huvudbyggnaden står en handfull grova och medelgrova ekar 
samt några askar. I kanten närmast hästhagen står en rad med lindar. De mycket grova träden i 
hästhagen består av askar. Vid grusplanet intill ingången till huvudbyggnaden står en mäktig 
hästkastanj. På den välskötta gräsplanen runt allén står gårdens fruktträd. Ek dominerar i parken runt 
infarten till huvudbyggnaden, men även ask, lönn, oxel, klibbal, asp och sälg förekommer. Två av 
ekarna är mycket grova. Några av träden har bohål och någon enstaka är hamlad. Både i parken norr 
om huvudbyggnaden och vid infarten har man nyligen planterat in bok, men dessa är ännu inte mer än 
2 meter höga. Asksly slår upp i de dåligt hävdade delarna av parken. 
 
Flora och fauna: Den rödlistade almlaven Gyalecta ulmi var vanlig på en mycket grov ask, som står 
halvvägs in på infartsvägen in till huvudbyggnaden. 
 
Naturvärdesbedömning: Gårdsmiljön med sina grova och mycket grova träd har ett högt naturvärde. 
Variationen i trädslagssammansättningen, förekomsten av en rödlistad art och bohål i träden är också 
viktiga vid bedömningen. De mycket grova träden är dock ganska få och ekarna är ännu inte så grova 
att djup sprickbark har utvecklats varför området inte kan klassas till högsta naturvärde. En utglesning 
av ekarna är en rekommendation för att på sikt öka naturvärdet i parkerna. 
 
 
Delobjekt 2 – Lövskog Kårtorps gård 
 
Träd- och buskskikt: Denna smala lövskogsremsa domineras av björk och asp, men även sälg, ask, 
oxel, gran och tall förekommer. Enstaka björklågor förekommer. I den obetade delen slår asp-, ask- 
och björksly upp. Ett av träden har bohål. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har vissa naturvärden tack vare inslaget av flera trädslag, den 
liggande björkveden och enstaka hålträden. 
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251. Triviallövskogar sydväst om Boamarken 
 
Socken 
Kinne-Vedum/Holmestad 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
083 93 

Areal 
3,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Sydväst om Boamarken, som ligger ett par kilometer norr om Holmestad finner 
man några lövskogsbestånd omgärdade av åker och skogsmark. De två norra blockrika åkerholmarna 
består av gamla igenväxningsskogar på gammal betesmark, som idag innehåller rikligt med död ved. 
Endast ett litet hörn av ena området betas idag. I delobjektet ingår även en liten björkdominerad 
hyggessuccession utan särskilda naturvärden. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,9 2 
2  Lövrik hyggesvegetation 0,4 4 

 
 
Delobjekt 1 – Triviallövskog med mycket död ved 
 
Träd- och buskskikt: Asp och björk dominerar i dessa två små lövskogsbestånd, men även klibbal, 
ek, sälg, tall och gran förekommer. En av ekarna i det norra området är grov. Särskilt i den sydvästra 
delen finns det rikligt av död asp- och björkved. Enen är måttligt vanlig. 
 
Flora och fauna: Svampangrepp på levande och döda träd är allmänt förekommande i området, vilket 
gynnar både insekts- och fågellivet. Enstaka träd hade bohål. 
 
Övriga noteringar: Området har plockhuggits i mindre omfattning. 
 
Naturvärdesbedömning: Området är litet men har ett högt naturvärde med anledning av dess rika 
förekomst av död ved, enstaka hålträd och en grov ek. 
 
Delobjekt 2 – Hyggessuccession 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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252. Skogsbryn och betesmarker vid Stakängen 
 
 
Socken 
Kinne-Vedum/Bredsäter 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 94 

Areal 
2,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Ca 5 km nordost om Kinne-Vedum ligger gården Stakängen i ett skogsbryn. 
Norr om Stakängstorp ligger en något igenväxt hage som övergår i ett smalt skogsbryn söderut. Sydost 
om Stakängen ligger ett stenigt, något bredare skogsbryn med några kraftiga lindar. 
 
Träd- och buskskikt: Beteshagen har ett trädskikt av triviallöv med inslag av tall. Flera lövträdslågor 
ligger på marken. Risiga buskar som härstammar från trädgårdsmiljö har bildat snår på sina ställen. I 
skogsbrynet sydost om Stakängen står två gamla hamlade lindar som kvarlevor från en tid då brynet 
betades eller slogs med lie. En av lindarna är ihålig och innehåller mulm.  
 
Övriga kommentarer: Området har plockhuggits i liten omfattning.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde med tanke på de två mäktiga lindarna och 
förekomsten av död ved. 
 
 
 

253. Igenvuxna betesmarker söder om gården Brännebrona 
 
 
Socken 
Kinne-Vedum 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 94 

Areal 
3,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Strax söder och sydväst om gården Brännebrona ligger dessa två åkerholmar 
med ungskogar av björk. 
 
Träd- och buskskikt: På sandmarken sydväst om gården Brännebrona växer en ung slyskog av björk 
och asp. På den lilla kullen sydost om gården står en något äldre glesare björkskog med enstaka 
barrträd. Död ved förekommer i stort sett inte alls. 
 
Övriga kommentarer: I den sydvästra delen av objektet har ett litet område nyligen planterats med 
tall. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
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254. Avverkad och röjd lövskog med kvarlämnade björkar söder om 
Boatorp 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 94 

Areal 
4,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna avverkade lövskog med kvarlämnade björkar ligger utmed norra 
sluttningen av en stor ändmorän som utgår från en rullstensås. Skogen ligger i direkt anslutning till 
E20 eftersom denna följer rullstensåsens krön. 
 
Träd- och buskskikt: Området består huvudsakligen av glest stående jämnåriga björkar. Inslag av asp 
och klibbal finns, särskilt i områdets norra lägre belägna terräng, som endast har gallrats lite lätt. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
 

255. Igenväxande björkhage söder om Slåttebråten 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
083 94 

Areal 
1,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Söder om Slåttebråten, norr om E20, ligger denna steniga björkhage, som 
huvudsakligen omges av åkermark. Hagen betas inte längre. 
 
Träd- och buskskikt: Björken dominerar helt i det glesa trädskiktet men även asp och klibbal 
förekommer. Två av björkarna är hamlade och något enstaka har bohål. Medelgrova granar bildar en 
dunge i områdets norra del och enstaka tallar står spritt i området. Enarna står mycket tätt på sina 
ställen.  
 
Flora och fauna: Ett ormvråkspar har troligen sitt bo i dungen eller i närheten av dungen. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde med tanke på de öppet stående grova och 
hamlade björkarna med bohål för t.ex. fåglar. I övrigt är träden inte särskilt gamla och död ved saknas 
i stort sett helt. 
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256. Hyggessuccession öster om gården Furumossen 
 
 
Socken 
Holmestad 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
083 94 

Areal 
2,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Mitt inne i Östra Kinneskogen, ca 700 meter öster om gården Furumossen, 
ligger denna hyggessuccession. 
 
Träd- och buskskikt: Hyggessuccessionen domineras helt av unga björkar, men kommer så 
småningom att tas över de självföryngrade granarna som nu når ca 5–10 meters höjd. 
 
Flora och fauna: I området observerades orrspillning. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 

 
257. Fuktig ädellövskog vid Hällekis hamn 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 01 

Areal 
6,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta heterogena lövskogsobjekt ligger i anslutning till Hällekis hamn, i och 
nedanför Kinnekulles nordvästra brant. Väster om objektet ligger Hällekis camping. Närheten till 
Vänern, samt Kinnekulles kalkrika jordavlagringar påverkar beståndet starkt. Den största arealen av 
objektet är på fuktig till sumpig mark, i bergsbranten är dock marken frisk. Objektets norra del är lågt 
beläget på plan mark. Här är det också fuktigast och en liten bäck avvattnar området västerut. Söder 
till sydost om denna plana del finns en ganska brant backe med delvis avverkad skog och längst i 
sydost har vi nått första platån. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 3,2 3 
2  Brantskog av ädellövrik typ 1,3 3 
3  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,2 4 
4  Klibbalstrandskog 0,8 4 
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Delobjekt 1 – Gles ädellövfuktskog öster om Hällekis hamn 
 
Träd- och buskskikt: Denna fuktskog övergår här och var till sumpskog och består nästan 
uteslutande av medelgamla askar och almar, med en viss dominans av det förstnämnda trädslaget. 
Trädbeståndet är dock glest, beroende av ett nyligen gjort ganska stort uttag av ved. Föryngringen är 
tämligen svag, men här och var slår asksly upp. Krusbär och hägg tillhör de buskarter man hittar här. 
Liten kardborre samt en stor mängd hallon visar på en stark kväveeffekt, förmodlig beroende på 
utgallringen. 
 
Flora och fauna: Ramslöken täcker en stor del av området tillsammans med skogsbingel.  
 
Övriga noteringar: En bäck avvattnar området västerut till Vänern. Delobjektet är dessutom starkt 
utdikat. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde, mest beroende på sin fukt-
sumpskogskaraktär, som den behållit trots utdikningen. Dessutom är delobjektet tämligen stort. Vid 
ökat veduttag sjunker dock naturvärdet ytterligare. 
 
 
Delobjekt 2 – Gles ädellövbrant 
 
Träd- och buskskikt: Denna norrvända brant domineras av ädellövträd och då i första hand grova 
askar och medelgrova lönnar. Alm, fågelbär, klibbal och asp finns bara i enstaka exemplar. I 
buskskiktet frodas skogstry och krusbär. Närmast vägen i nordväst övergår branten till en sluttning 
med mycket glest trädskikt. 
 
Flora och fauna: Den friska örttypen i väster övergår österut alltmer till örtristyp. I den östra delen, 
där det är som brantast, växer sådana karaktärsväxter som smånunneört och tandrot – den sistnämnda 
ganska vanligt förekommande. 
 
Övriga noteringar: Delobjektet trasas sönder av avverkningen vid den södra gränsen. Beståndet har 
också plockhuggits och därigenom blivit ganska glest, framför allt i nordväst. 
 
Naturvärdesbedömning: Ädellövbrant med tämligen grova träd och ett par intressanta lundväxter gör 
att delobjektet får ett visst naturvärde, trots utglesningen. 
 
 
 
Delobjekt 3 – Övergiven fuktäng vid gården Hall 
 
Träd- och buskskikt: På denna sedan ca 15 år av betesdjur övergivna äng växer enbart medelgamla 
askar och klibbalar, dock uppdelade så att alarna växer längst österut och askarna i väster. I övrigt är 
det ganska öppet. Liksom i så många av dessa kalkrika fuktskogar förökar sig asken bäst här. 
Vanligast bland buskarna är krusbär. 
 
Övriga noteringar: En viss påverkan från den närliggande bebyggelsen kan skönjas. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta är alltså en äng stadd i igenväxning sedan strax över 10 år. 
Trädskiktet har med andra ord inte nått en ålder som medför några naturvärden. 
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Delobjekt 4 – Strandskog vid Hällekis hamn 
 
Träd- och buskskikt: Denna långsmala bård mot Vänern begränsas söderut av ett kalhygge. 
Beståndet domineras av triviallövträd, främst medelåldriga klibbalar men även enstaka björkar och 
rönnar. Här och var har dock asken fått fäste och blir stundtals lika vanlig som alen. Bland buskarna är 
krusbäret vanligast. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

258. Sumpskogar norr om Råbäck 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 01 

Areal 
46,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Vid kleven nordväst om Råbäcks säteri finns gott om källpåverkad mark. På 
den någotsånär plana marken nedanför kleven rinner bäckar kors och tvärs genom landskapet, som får 
en ganska unik karaktär. Kring dessa bäckar bildas ofta sumpskogar bestående av klibbal och ask. Där 
marken blir mindre blöt kommer även andra ädellövträd in, såsom alm och lönn. 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 31,3 3 
2  Ask-alm-lund 3,9 2 
3  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 4,0 3 
4  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 7,3 3 

 
 
Delobjekt 1 – Översilningsskog nordväst om Råbäcks säteri 
 
Träd- och buskskikt: Längs kleven från Källstorp i sydväst och nordost ut rinner vatten ständigt ner 
mot Vänerstranden. Här finns en dominans av medelgrova askar men med ett ganska stort inslag av 
klibbalar av samma dimension. Många askar är på gränsen att vara grova. Närmare Vänern där marken 
är mer plan – dvs kring bäckarna – blir klibbalarna vanligare. Övriga trädslag är betydligt ovanligare; 
mest frekvent är granen som här och var vandrar in från kringliggande barrplanteringar. 
 
Flora och fauna: Kärlväxtfloran är intressantast där marken inte är allra blötast. Här kan man bl.a. 
hitta skogsbingel och ramslök som tillsammans täcker stora ytor av delobjektet. Andra intressanta arter 
är ormbär, gullpudra, lundelm och trolldruva. Under inventeringen flög en spillkråka förbi. 
 
Övriga noteringar: Vissa deler av delobjektet är starkt vattenstörda, ställvis med stående vatten och 
ställvis med rinnande. Här och var drar diken igenom området och stubbar visar på en viss 
plockhuggning. I och strax nedanför kleven är marken ofta blockrik. 
 
Naturvärdesbedömning: Denna naturtyp med sina källdråg och bäcksumpskogar är tämligen ovanlig 
i Götene kommun. Dessutom är storleken något att beakta. Tillsammans med omgivande skogar är 
detta delobjekt högeligen värdefullt. 
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Delobjekt 2 – Ädellövlund vid Hällekis säteri 
 
Träd- och buskskikt: Detta ädellövskogsområde ligger inte lika blött som föregående delobjekt. 
Därmed dyker andra trädslag också upp. Fortfarande dominerar dock asken, men här med grova 
dimensioner. Lika grova är almarna som också är ett stort inslag i området. Andra ädellövträd – som 
ek, lönn och fågelbär – finns dock bara i enstaka medelgrova till grova exemplar. Skogspartiet är 
halvslutet och har förmodligen tidigare betats. Numer är betet släppt, men viltbetet är betydande och 
ger föryngringen svårigheter, men ställvis slår dock asken upp. Bland buskarna är krusbär och hassel 
ganska vanliga. 
 
Flora och fauna: Fällmossan Antitrichia curtipendula är vanlig på trädbaserna. De kärlväxter man 
finner innefattar arter som ramslök och skogsbingel, samt getrams, gulsippa och vårärt. De sistnämnda 
indikerande att marken tidigare varit mer öppen. På en grov ek växer den gulpudrade spiklaven 
Calicium adspersum. I delobjektet sågs också en spillkråka som sökte föda.  
 
Naturvärdesbedömning: Rikedomen på grova ädellövträdmed rik epifytflora och intressant, 
kalkpåverkad lundflora ger delobjektet ett högt naturvärde. 
 
 
Delobjekt 3 – Herrgårdspark vid Råbäcks säteri 
 
Träd- och buskskikt: Detta välskötta skogsparti ingår i säteriets marker och är delvis på privat 
område. Här är rik frisk till fuktig mark och ädellövträd som alm, ask och lönn dominerar, alla med 
medelgrov dimensionsdominans, men närmast herrgårdshuset är grova träd inte ovanliga. Här finns 
även andra ädellövträd som bok och fågelbär, men dessa är klenare och fåtaliga. Hasseln är vanlig 
längst bort från bygganden i nordväst. 
 
Flora och fauna: Även här är fällmossan Antitrichia curtipendula vanlig. I fältskiktet är skogsbingel 
marktäckande, medan lundelm finns mer sporadiskt. Mängden fodervallört visar att marken är starkt 
kvävepåverkad. 
 
Övriga noteringar: Längst i nordväst är marken blockrik, medan den övergår till gräsmatta närmare 
herrgårdsbyggnaden. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet är vackert och skulle ha stort rekreationsvärde med sina många 
välskötta gångar. Däremot ligger dessa till stor del innanför tomten och får inte beträdas av 
allmänheten. Vacker herrgårdsmiljö med många medelgrova till grova vårdträd. Tämligen högt 
naturvärde utan att bli högt. 
 
 
Delobjekt 4 – Randskog sydost om Källstorp 
 
Träd- och buskskikt: Denna tvådelade ädellövskog gränsar till åker- och betesmark samt järnvägen 
allra längst ner i söder. Här dominerar eken och asken, med inslag av bok, alm, björk och lönn – alla 
med en dominans av medelgrova träd. 
 
Naturvärdesbedömning: Blandningen av ädla lövträd ger delobjektet ett visst naturvärde. 
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259. Stor ädellövlund sydost om Råbäck 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
093 01, 09302 

Areal 
99,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta är ett vidlyftigt objekt som följer klevkanten sydost om Hällekis och 
Råbäcks säterier. Naturreservatet Munkängarna är en stor del av området, men här ingår också alléer 
och vårdträd vid Hällekis säteri samt trivialare lövskog närmare samhället Hällekis. Hela området är 
starkt påverkat av Kinnekulles kalkgrund. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Blandädellöv-lund 53,7 1 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 1,1 2 
3  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 2,2 3 
4  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 18,4 3 
5  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 24,2 3 

 
 
Delobjekt 1 – Blandädellund vid Munkängarna 
 
Träd- och buskskikt: Detta stora område är imponerande med sin mängd grova och mycket grova 
ädellövträd. Här finns en ganska jämn blandning av almar, askar, bokar och lindar – alla dessa trädslag 
är grova eller mycket grova. I allmänhet är trädskiktet tättslutet men här och var – som vid järnvägen 
söder om Hällekis säteri – är det glest, i det närmaste hagmarksartat. Allra längst upp i delobjektets 
norra del är skogen en sedan länge igenvuxen ekhage med grova till mycket grova ekar och andra ädla 
lövträd som i sin tur är medelgrova. Strax söder om detta område finns en fårbetad ekhage. 
Föryngringen är ganska liten dels p.g.a. det täta trädskiktet i lunden och att marken slås eller betas i de 
hagmarksliknande delarna. I vissa gläntor kan dock alm och ask slå upp. Buskskiktets slutenhet är 
tämligen ojämn, ställvis är dock hasseln vanlig. 
 
Flora och fauna: Hela denna ädellövlund äger en högeligen intressant och ovanlig flora, såväl 
epifytiskt som på marken. Framförallt de hagmarksliknande delarna har värdefulla epifyter som 
gammelekslaven Opegrapha illecebrosa (hotkategori 1, akut hotad), grå skärelav Schismatomma 
decolorans (hotkat. 4, hänsynskrävande) och kort parasitspik Sphinctrina turbinata (också 
hänsynskrävande) – de båda förstnämnda på ek och den sistnämnda på lönn. På askar kan man finna 
de två hänsynskrävande lavarna almlav Gyalecta ulmi och blek kraterlav G. flotowii. På de grövre 
ekarna finns tämligen mycket gulpudrad spiklav Calicium adspersum samt betydligt mindre av ekspik 
C. quercinum (hotkat. 2, sårbar) och brun nållav Chaenotheca phaeocephala. Ek och bok är substrat 
för den gula dropplaven Cliostomum corrugatum. På marken i dessa hagmarksmiljöer växer kärlväxter 
som gulsippa, gullviva, blåsippa samt – vid något tätare trädskikt – lungört. Går man in i den tätare 
lunden hittar man bl.a. hasselparasiten vätteros, underviol, storrams, sloknunneört, liten nunnört, 
trolldruva, vårärt, akleja och områdets karaktärsväxt ramslöken. I gläntor finns också buskviolen. 
Under inventeringen hördes skogsduva i lunden. 
 
Övriga noteringar: En stor del av området är naturreservat och är rikligt genomkorsat av gångvägar. I 
söder finns även en rastplats. En liten bit av delobjektet är betat medan lunden röjs med jämna 
mellanrum. Frånvaron av död ved är markant utom i den norra igenvuxna ekhagen där död ved 
förekommer normalt mycket. 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet har högsta naturvärde. Orsakerna är flera: detta är ett mycket 
stort område med ädellövträd; dessa är i allmänhet grova till mycket grova; epifytfytfloran är mycket 
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fin med flera arter från hotlistan; även fältskiktet har en ovanligt bred sammansättning med kalk- och 
näringsgynnade arter som ramslök och gulsippa. 
Det finns dock ett litet aber: ädellövlunden i naturreservatet är i allmänhet röjd från gamla eller 
nerfallna grenar och grövre träd med risk att dö har sågats ned och forslats bort. Detta ger tyvärr inte 
den insekts- och fågelfauna samt svampflora skogens ålder ger den rätt till. Man bör genast sluta röja i 
lunden, utom möjligtvis vid själva gångvägarna där risken för människoskador är större. 
 
 
Delobjekt 2 – Sekundär ädelblandskog vid Hällekis säteri 
 
Träd- och buskskikt: Det halvslutna trädskiktet är jämnt fördelat med alm, ask, lind och lönn. De två 
förstnämnda domineras av grova träd medan de sistnämnda har medelgrov dimensionsdominans. 
Bland träden finns sådana med bohål, grov sprickbark och mulm. Asken föryngrar sig starkt över hela 
delobjektet. Buskarna står glest och domineras av krusbär. 
 
Flora och fauna: Epifytfloran är inte spektakulär, men på marken hittar man kärlväxter som 
sloknunneört, gulsippa, skogsbingel, gullviva och underviol. 
 
Övriga noteringar: Området har förmodligen betats tidigare och håller nu på att växa igen. Här och 
var visar stubbar på plockhuggning. Delobjektet ligger nära tomtmarker vid Hällekis säteri och 
påverkas av både vägar och bebyggelse. 
 
Naturvärdesbedömning: Området får ett högt naturvärde som del i ett område med mycket stora 
naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Alléer vid Hällekis säteri 
 
Träd- och buskskikt: Dessa alléer innehåller inte så grova träd som omgivningen får en att tro. De 
grövsta är almarna och hästkastanjerna som är grova, medan både askar och lindar är medelgrova. Alla 
dessa trädslag är ungefär lika vanliga. Föryngringen är som sig bör svag medan buskarna, i form av 
nypon, är vanligare. 
 
Flora och fauna: Epifyterna är de allra vanligaste i denna stoftimpregnerade biotop med 
kyrkogårdslaven Pleurosticta acetabulum som mest frekvent förekommande. På marken växer 
krollilja, blåsippa, skogsbingel och gullviva. 
 
Övriga noteringar: En ask är starkt svampangripen och kommer förmodligen att dö snart. Här och 
var har träd tagits bort men inga nya har planterats. 
 
Naturvärdesbedömning: Alléer med tämligen grova träd men ingen intressant epifytflora. 
Delobjektet får ett visst naturvärde genom närheten till Munkängarna. 
 
 
Delobjekt 4 – Ung ädellövskog vid Kalkbrottet 
 
Träd- och buskskikt: Vid Kalkbrottet ovanför kleven är markens jordskikt mycket tunt. Här har 
nyligen etablerat sig almar, askar och lönnar, samt ett fåtal ekaroch triviallövträd. Endast askarna har 
hunnit bli medelgrova, medan resten är klena. Här finns också mycket sly, vanligtvis av ask. Hassel är 
ganska vanlig, framförallt i söder i backen ned mot åkermarken vid Sofielund. 
 
Flora och fauna: Marken är mycket torr och det är svårt att hitta kärlväxter över huvud taget. 
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Övriga noteringar: Marken karaktäriseras av det tunna jordtäcket och kalkgrunden och påverkas en 
hel del av kalkbrottet. Det finns ganska gott om vägar i delobjektet och en kraftledning går rätt igenom 
det. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet har inget direkt skogligt värde, men omgivningen och den 
unika marken ger den ändå ett visst naturvärde. 
 
 
Delobjekt 5 – Ung triviallövskog runt Mellomgården 
 
Träd- och buskskikt: Detta skogsparti domineras av klen björk och medelgrov asp. Här och var blir 
inslaget ädellövträd större, oftast av lönn men också enstaka almar, askar, ekar och fågelbärträd. 
Notabelt är att bland de fåtaliga barrträden finns och en klen idegran. Buskarna domineras stort av 
hassel, men även hagtorn finns ställvis. 
 
Flora och fauna: Floran är likvärdig den på omgivande marker, men orkidén tvåblad är värd att lägga 
märke till här. Andra kärlväxter är bl.a. trolldruva, blåsippa, skogsbingel och rödblära. 
 
Övriga noteringar: Över en stor del av området är störningen ganska stor genom att man har röjt och 
plockhuggit i skogspartiet. Här och var ligger det odlingsrösen vilket visar på att området haft en 
historia som åkermark. 
 
Naturvärdesbedömning: Delobjekt har ett visst naturvärde genom sin koppling till finare marker och 
tämligen intressant lundflora. 
 
 
 

260. Randskog runt betesmarker nordost om Hällekis säteri 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
09301, 093 02 

Areal 
13,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Längs järnvägen nordost om Hällekis säteri finns flera hästbeteshagar. Runt ett 
par av dessa är denna ädellövträdsdominerade randskog belägen. Norr om beståndet finns stora arealer 
granplanteringar och avverkningsytor. I söder begränsas det av åker- och betesmark. 
 
Träd- och buskskikt: Almen är vanligast förekommande och är normalt medelåldrig. I mitten av 
objektet finns även ett litet medelåldrigt klibbalkärr. Björkar bildar ibland rena bestånd, exempelvis i 
en torrbacke söder om järnvägen och på ett par frisläppta hagar. Igenom hela objektet finns tämligen 
mycket sälg. Buskskiktet är mycket glest med krusbär. 
 
Flora och fauna: Skogsbingel dominerar i fältskiktet som är av frisk örtristyp. Här och var finner man 
också lite trolldruva och rödblära. 
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Övriga kommentarer: En del av skogen är betad av hästar då beteshagarna ofta går en bit in i denna. 
Beståndet är även stört av diverse vägar, kraftledningar och omgivande bebyggelse, samt järnvägen 
som går igenom beståndets nordöstra del. Delar av objektet är röjt. 
 
Naturvärdesbedömning: Objektets storlek samt dess betydelse för landskapsbilden ger det ett visst 
naturvärde. 
 
 
 

261. Herrgårdsmiljö vid Hönssäter 
 
 
Socken 
Medelplana/Österplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
100,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta mycket stora objekt sträcker sig från Hällekis järnvägsstation i nordost, 
väster- och söderut runt f.d. handelsträdgården och Hönssäters kapell, och längst i söder till Stora 
Djurgården. I norr begränsas objektet av järnvägen och granskog, medan en bred ledningsgata ger 
gränsen i väster. En stor del av objektet är kulturpåverkat eller till och med skapat av människan, 
såsom alléer, kyrkogårdsträd och ekhagar runt Hönssäters kapell.  

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 21,6 3 
2  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 4,0 2 
3  Ekhage 11,9 2 
4  Triviallövhage 0,8 3 
5  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 36,8 2 
6  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 10,8 4 
7  Ekhage 7,9 3 
8  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,4 3 
9  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,5 4 

 
 
Delobjekt 1 – Triviallövskog vid Fyrbacken i Hällekis 
 
Träd- och buskskikt: Detta tämligen vidsträckta delobjekt är till stor del dominerad av medelgrova 
triviallövträd och då främst björk, ställvis med rena unga bestånd. Här och var är det fuktigare och då 
dominerar klibbalen, ofta med stort inslag av medelgrova askar. Buskskiktet är normalslutet med en 
del krusbär. Enstaka nypon-, hassel- och hagtornsbuskar tyder på att delar av beståndet tidigare varit 
betat. Man kan också finna något exemplar av den ovanliga tibasten, förmodligen en trädgårdsflykting. 
 
Flora och fauna: Delobjektet har en mycket rik lundflora med bl.a. ormbär, tvåblad, bäckbräsma, 
trolldruva, rödblära, akleja och den marktäckande skogsbingeln. Vissa ängsväxter hittar man också 
här, som majsmörblomma, jungfru Marie nycklar och gullviva – vilket är ytterligare en indikation på 
att området tidigare har betats. 
 
 
 
Övriga noteringar: Delobjektet är här och var påverkat av mänskliga ingrepp, exempelvis några 
vägar med vägen mellan cementfabriken och kalkbrottet som största påverkan. Järnvägen i norr har 
även den en mindre negativ påverkan. Ett gammalt kalkbrott vid Fyrbacken har gett en lucka mitt i 
skogsbeståndet. Här och var hittar man tämligen nya stubbar vilket visar på plockhuggning samt lite 
röjning. 
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Naturvärdesbedömning: Detta delobjekt är ungt och tämligen mycket påverkat av mänskliga 
aktiviteter. Den rika lundfloran samt delobjektets storlek och rekreationsvärde ger ändå ett visst 
naturvärde. 
 
 
Delobjekt 2 – Kyrkogård och alléer vid Hönssäters kapell 
 
Träd- och buskskikt: Träden står här av ”naturliga” skäl inte speciellt tätt. Det är framför allt i 
alléerna de grova till mycket grova träden står. De vanligaste arterna är alm, ask, lind och lönn. Alla 
dessa är normalt grova och i undantagsfall mycket grova. I en liten före detta hage nordost om kapellet 
ståtar flera mycket grova bokar och almar med en diameter på ca 1 meter. 
 
Flora och fauna: I den nordöstra delen av delobjektet sticker en liten ensidig allé upp mot norr. Den 
består av lönnar, där man på åtminstone en av dessa kan finna den hotade epifytiska laven kort 
parasitspik Sphinctrina turbinata, växande på sin värd porlaven Pertusaria pertusa. Förutom denna 
lilla godbit är epifytfloran ganska mager, med undantag av den rikligen förekommande 
kyrkogårdslaven Pleurosticta acetabulum och sparsamt med fällmossan Antitrichia curtipendula. 
 
Övriga noteringar: Hela delområdet är naturligtvis starkt påverkat av människan och skall så vara.  
 
Naturvärdesbedömning: Delobjektet har givits ett högt naturvärde tack vare sin mångfald av grova 
och mycket grova vårdträd, främst av ädellövträdslag. Dessutom höjs värdet av fyndet av den hotade 
parasitspiken. 
 
 
Delobjekt 3 – Ekhagar vid Hönssäters kapell 
 
Träd- och buskskikt: Det glesa trädskiktet består huvudsakligen av grova till mycket grova ekar, men 
inslaget av grova lindar och medelgrova fågelbärsträd är stort. I det sydvästra hörnet övergår dock 
ekhagen till ett klibbaldominerat fuktdråg. Ett visst uttag av träd har gjorts men fortfarande är 
trädskiktet emellanåt åtminstone halvslutet. Föryngringen är som sig bör i betesmark i det närmaste 
obefintlig. Bland buskarna dominerar ”det taggiga gardet”, exempelvis hagtorn, krusbär och nypon, 
men här finns även en hel del hassel. 
 
Flora och fauna: Fältskiktet består av en blandning av skogsarter och hävdgynnade arter. Här finns 
trolldruva, skogsbingel, storrams och rödblära, samt ganska mycket gullviva. Bland epifyterna hittar vi 
signalarterna gulpudrad spiklav Calicium adspersum och grå vårtlav Acrocordia gemmata.  
 
Övriga noteringar: Delobjektet är starkt präglat av kulturlandskapet kring Hönssäter. Över 
ekhagsområdet ligger odlingsrösen jämt utspridda. En och annan stenmur finner man också.  
 
Naturvärdesbedömning: Detta är ett tämligen stort område med gamla ekhagar, karaktäristisk 
hagflora och krävande epifyter. Detta tillsammans med landskapets kulturdominerade helhetsintryck 
ger delobjektet ett högt naturvärde. 
Det största hotet mot fortsatt utveckling av hagen är naturligtvis att man slutar beta. Detta bör beivras, 
möjligtvis genom kontrakt. 
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Delobjekt 4 – Björkhage vid Hönssäters kapell 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet i denna halvslutna lilla hagmark består nästan enbart av 
medelgrova björkar. Här har tidigare förmodligen varit öppen betesmark och innan dess odlingsmark. 
Buskarna är enbart av taggig typ: nypon, hagtorn och krusbär. 
 
Övriga noteringar: Karaktären hos delobjektet ges till största delen av betet och den tidigare 
markhistorien. 
 
Naturvärdesbedömning: Den ovanliga skogstypen ger delobjektet ett visst naturvärde, som 
naturligtvis blir högre med åren om området fortsätter att betas. 
 
 
Delobjekt 5 – Igenväxt ekhage vid Djurgården 
 
Träd- och buskskikt: Över så gott som hela delobjektet finns en gles stomme av grova ekar. Under 
dessa har unga lövträd, framför allt i form av lönn och ask men även lind, etablerat sig. Mot öppna 
ytor blir det mer trivialt med arter som björk, sälg och asp. Mitt i delobjektet vid St. och L. Djurgården 
går en bäck mot norr och här är marken också fuktigare än övrigt. Här finns ingen grov ek och istället 
samsas klibbalar och askar. Ställvis är föryngringen stark med ask, lind och lönn. Buskarna står ganska 
glest med en viss dominans av hassel, även det pekande på en historia som hagmark. 
 
Flora och fauna: Fältfloran är tämligen rik med arter som rödblära, trolldruva, ormbär och 
skogsbingel. Bland epifyterna är signalarten gulpudrad spiklav Calicium adspersum intressantast. Den 
växer dock på grova, öppet stående ekar och kommer förmodligen försvinna då den före detta hagen 
får fortsätta växa igen. 
 
Övriga noteringar: Man kan skönja spår av plockhuggning och röjning, men i stort är delobjektet 
ganska lite påverkat av ingrepp. Längs bäcken vid L. Djurgården går dock en bruksväg till åkrarna i 
söder. Däremot kan man finna en del kulturhistoriska nyckelelement i form av stenmurar och 
odlingsrösen i delobjektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Stort kulturpåverkat delobjekt med grova ekar på väg att bli en värdefull 
ädellövlund. Hagmarksepifyterna kommer dock då att försvinna. Just nu har delobjektet endast visst 
naturvärde. 
 
 
Delobjekt 6 – Ung triviallövskog 
 
Träd- och buskskikt: Detta delobjekt består av ung triviallövskog utan tidigare skoglig kontinuitet. 
Här dominerar medelgrov björk tillsammans med sälg och gran i samma grovlek. Av ädellövträden är 
det endast lönnen som är mer frekvent, dock i klena dimensioner. Bland buskarna är hassel och olika 
viden vanligast. 
 
Övriga noteringar: Området är högeligen stört av bl.a. löparslingor och tidigare stenbrytning. 
Jordtäcket är i allmänhet mycket tunt. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden, men tämligen stort rekreationsvärde. 
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Delobjekt 7 – Övergiven ekhage vid Hällekis idrottsplats 
 
Träd- och buskskikt: Denna ekhage är numer obetad, förutom i en liten yta längst ned i sydväst. Som 
sig bör i en ekhage dominerar ekarna, här huvudsakligen i grova dimensioner. På sina ställen växer 
också en hel del medelgrov björk, framför allt mot vägen i söder. Här finns också några mycket grova 
ekar. Här och var hittar man enstaka fågelbär och vildapel. Föryngringen är fortfarande svag, trots att 
betet i stort har upphört för ett par år sedan. Denna består mest av ask. Den ganska glesa buskskiktet 
delas rättvist mellan nypon, krusbär och hassel. 
 
Flora och fauna: Fältskiktet domineras av ramslök, medan tandrot, gullviva och akleja inte är fullt så 
allmänna. Sparsamt förekommer också storrams. På de grövsta ekarna har gulpudrad spiklav Calicium 
adspersum etablerat sig. 
 
Övriga noteringar: Runt hagen går en löparbana, men i övrigt är den ganska lite påverkad om man 
räknar bort betet. 
 
Naturvärdesbedömning: Man har släppt betet i denna ekhage för ett par år sedan men den har 
fortfarande kvar sin betesprägel. Det skulle med andra ord vara lätt att återskapa ekhagsmiljön genom 
nytt bete; dock måste detta göras snarast innan igenväxningen blir för kraftig. Naturvärdet är måttligt. 
 
 
Delobjekt 8 – Sekundär lövskog runt Hällekis fotbollsplan 
 
Träd- och buskskikt: Den huvudsakliga delen av detta delobjekt ligger norr om fotbollsplanen i 
Hällekis. Beståndet står på plan f.d. åkermark och kan sägas vara ganska trivialt trots sin 
ädellövsdominans. Här samsas framför allt medelgrov ask och sälg med grova ekar. Man finner också 
något enstaka grovt fågelbärsträd. Ung hassel har gjort vissa delar nästan ogenomträngliga. 
 
Flora och fauna: Delobjektet är remarkabelt för sin stora mängd tandrot. I övrigt kan man bland annat 
finna akleja, rödblära och den marktäckande skogsbingeln. Här och var finns också lönnlaven Bacidia 
rubella. 
 
Övriga noteringar: Delobjektet är starkt påverkat av idrottsanläggningen och omgivande 
bostadsområde. Igenom det går bl.a. en gångväg.  
 
Naturvärdesbedömning: Trots stor negativ påverkan får delobjektet ett visst naturvärde genom sina 
grova träd och tandrotens förekomst. 
 
 
Delobjekt 9 – Ung blandlövskog 
 
Träd- och buskskikt: Detta halvslutna skogsområde ligger i en nordvänd sluttning och består 
huvudsakligen av medelgrov björk som framför allt dominerar i norr närmast vägen. Ställvis är 
inslaget av medelgrov lönn ganska stort, medan ask och alm endast ses i enstaka exemplar. 
Föryngringen är ganska stark med ask och lönn inne i skogen, medan asp och björk slår upp närmast 
vägen. Buskskiktet är stundtals tättslutet med hassel samt spirea vid grusvägen söderut. 
 
Övriga noteringar: Ett avsnitt av delobjektet närmast grusvägen i nord-sydlig riktning har tidigare 
förmodligen varit tomtmark. Hela området har varit öppet en gång i tiden men är nu statt i 
igenväxning. 
 
Naturvärdesbedömning: Inga större naturvärden. 
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262. Lövlundar i Hällekis samhälle 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
17,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Insprängda mellan villaområden, vägar, elledningar och lekparker inne i 
Hällekis samhälle ligger dessa lövlundar. I området finns stigar, som nyttjas av de boende för 
promenader och hundrastning. 
 
Träd- och buskskikt: Variationen i trädslagssammansättningen är stort och inget trädslag kan sägas 
dominera med tanke på hela området. Den nordvästra delen är en blandädellövlund med relativt unga 
träd av bl.a. alm, lönn, ask, björk, klibbal och asp, mycket sly och rikligt med hassel och hagtorn. De 
nordöstra delarna är glesare och har en stor andel medelgrov björk och alm. De mellersta delarna 
domineras av klen till medelgrov björk och klibbal medan andelen ädellövträd ökar mot sydost. I 
områdets västra hörn finns ett litet bestånd av medelgrova till grova ekar. En av ekarna är drygt 
metergrov. Endast enstaka mycket grova träd av andra trädslag kunde noteras. Död ved förekommer 
mycket sparsamt. En grov fågelbärstorraka kan dock nämnas. 
 
Flora och fauna: I området växer enstaka exemplar av signalarterna storrams, tvåblad och ormbär. 
Signalarten tandrot bildar stora bestånd i områdets sydvästra del. Signalarten grå vårtlav Acrocordia 
gemmata växer på en grov ek och signalarten guldlocksmossa Homalothecium sericeum på en björk i 
områdets sydvästra del. 
 
Övriga kommentarer: Stora delar av området har röjts kraftigt för att få skogen att likna en park. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde p.g.a. dess stora storlek, variationsrika 
trädskikt med ädellövträd och bärande träd, förekomst av grova ekar och ett flertal signalarter. 
Förekomsten av grova träd samt död ved är dock litet med tanke på områdets storlek. 
 
 
 

263. Klibbalstrandskog sydost om cementfabriken i Hällekis 
 
 
Socken 
Medelplana/Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
9,0 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta långsmala objekt sträcker sig längs Vänerstranden sydost om Cementas 
cementfabrik. Då beståndet stöter på Sjöråsån i öster följer det denna ca 300 meter söderut. Skogen 
ligger norr om området Sjösäter och begränsas söderut av bebyggelse och vägar. I öster finns det 
ängsmark och bebyggelse. 
 
Träd- och buskskikt: Objektet består övervägande av medelgrov klibbal med ett visst inslag av björk, 
normalt medelgrov men ibland grov. En mycket grov apel står inom objektet. Buskskiktet är mycket 
glest. 
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Övriga kommentarer: Området är starkt präglat av mänskors aktiviteter, exempelvis är det ganska 
nedskräpat och stranden används som båtplats. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 

 
264. Strandskog längs Sjöråsån 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
15,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta skogsparti följer Sjöråsån från Sjösäter i Hällekis söderut till Törnsäter. 
Beståndet begränsas i norr dels av järnvägen och dels av ängar vid Ledsängen – som inte längre betas 
men ännu inte vuxit igen. Söderut härifrån gränsar objektet normalt till barrskogar. 
 
Träd- och buskskikt: Den torrare–friskare delen av objektet har en stomme av glest stående grova 
ekar, vilket tyder på en tidigare historia som hagmark. Vissa av ekarna är t.o.m. mycket grova. 
Närmast ån är det dock oftast översilningsmark och här trivs klibbalarna bäst, normalt med en 
medelgrov dimension. Inslaget av björk är stort över hela området, men trädslagsvariationen är stor 
och enstaka träd finns av så gott som alla svenska arter. En viss dödvedbank finns här i form av al- och 
björklågor. I buskskiktet är hasseln vanligast. 
 
Flora och fauna: Lundväxter som ormbär, trolldruva och skogsbingel samsas här med hagmarksarten 
gullviva och den fuktigt växande strandlysingen. I beståndet finns 2–3 år gamla bävergnag. 
 
Övriga noteringar: Vattenstörningen har – åtminstone delvis – beståndsdanande påverkan. Ån har 
här och var grävt ner sig och bildat ravin. Skogen har ställvis dikats ut och plockhuggits. 
 
Naturvärdesbedömning: Trots inslaget av grova till mycket grova ekar samt mängder av klibbal 
finns här ingen uppseendeväckande epifytflora. Objektet ges därigenom måttliga naturvärden. 
 
 

265. Sekundär trivialövskog vid Sjörås 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
1,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna sekundära triviallövskog står på före detta åker- och tomtmark nordost 
om sågen i Sjörås. Man finner bl.a. en gammal husgrund och rösen i objektet, och det är dikat här och 
var. Beståndet begränsas i öster av en bruksväg. Öster om denna är barrinslaget för stort för att kalla 
det lövskog. 
 
Träd- och buskskikt: Beståndet har stor dominans av medelgrova aspar och björkar, även om det 
finns enstaka förekomster av andra träd såsom ek och sälg. Barrinslaget är emellanåt ganska stort. 
Bland buskarna dominerar viden av olika slag. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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266. Skogsparti öster om Kalkbrottet 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
09301, 093 02 

Areal 
11,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta tvådelade skogsområde ligger öster om Rustsäter och Cementas 
kalkstensbrott där det delas av vägen mot Hällekis. Det östra delobjektet ligger i en nordvästvänd 
sluttning ner mot vägen, medan det västra följer vägen i nord–sydlig riktning. Det sistnämnda 
delobjektet går även över en bit öster om vägen, norr om en rastplats. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 6,4 3 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 5,3 3 

 
 
Delobjekt 1 – Ask–klibbalskog vid Lukastorp 
 
Träd- och buskskikt: Detta friska–fuktiga delobjekt har en stor dominans av medelgrova askar och 
klibbalar, till synes den första generationen på en f.d. betad mark. Dessa träd står dock ganska glest 
efter plockhuggning och röjning och har fått ett rakstammigt utseende. Närmast vägen, längst ner i 
sluttningen, är hasseln vanlig men den blir sällsyntare längre upp i backen.  
 
Flora och fauna: Träden har inte hunnit nå en epifytfrämjande ålder än. På marken kan man finna 
flera kalkgynnade kärlväxter som gulsippa, ramslök, ormbär och den marktäckande skogsbingeln. 
 
Övriga noteringar: Delobjektet gränsar till tomten vid Lukastorp i norr. Det är nyligen gallrat, 
fframförallt i den norra delen. 
 
Naturvärdesbedömning: Detta bestånd är alldeles för ungt för att ha några större naturvärden. Om 
det får växa till sig – och varför inte betas av nöt – så kan det med tiden ge en imponerande högvuxen 
ask–alskog 
 
 
Delobjekt 2 – Blandlövskog längst vägen öster om Kalkbrottet 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet i detta bestånd är tämligen blandat. Närmast vägen finns en del 
grov ek och bok. I de fuktigaste delarna är klibbal och ask vanlig, medan björken finns lite överallt. 
Övriga noterade trädslag är alm, hägg, rönn och gran. De flesta är klena till medelgrova i den 
dominerande dimensionen. Buskskiktet är medelslutet med framförallt hassel, men även enstaka 
skogstry och hagtorn. 
 
Flora och fauna: På en mycket grov ask vid rastplatsen i öster finns den hänsynskrävande almlaven 
Gyalecta ulmi. 
 
Övriga noteringar: Beståndet är starkt påverkat av vägen och att det växer på mark med tunt 
jordtäcke. Dessutom är det dikat längs hela vägen så att det är torrare än det annars bort vara. 
 
Naturvärdesbedömning: En vanlig s.k. ”skräpskog” utan större naturvärden. Däremot ger fyndet av 
den rödlistade almlaven ett visst naturvärde. 
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267. Blandädellund vid Kullatorp 
 
 
Socken 
Medelplana 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
5,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Om man kör av stora vägen från Götene till Hällekis österut vid rastplatsen nära 
Lukastorp, kör förbi huset och viker av söderut kommer man till Kullatorp. Plötsligt – i en ganska 
brant backe – försvinner den omgivande barrskogen som i en blink och en lövskogsoas dyker upp. 
Detta bestånd ligger i en brant från vägen in till själva huset som heter Kullatorp och ner västerut förbi 
den större vägen och ytterligare ett hundratals meter frän vägen där granskogen tar vid. 
 
Träd- och buskskikt: Detta bestånd är unikt genom sin trädslagskombination. Här ståtar nämligen en 
mängd grova oxlar ihop med lika grova ekar, ja en del av ekarna närmast huset är mycket grova. Dessa 
trädslag dominerar men här finns en mängd andra som medelgrova fågelbärsträd, aspar och björkar, 
samt en hel del klibbalar och askar längst ner i branten där marken är fuktigast. Vid vägen står också 
en grov lind. Träden står i allmänhet halvslutet mest beroende på beståndet ålder vilket har givit en 
stor beståndsdynanik och en mängd död ved. Hasseln växer mycket starkt i partier av beståndet, i 
söder är det ett rent hässle. 
 
Flora och fauna: Epifytfloran är förhållandevis svag, medan fältskiktet är intressant. Här finns arter 
som trolldruva, gullviva, skogsbingel, blåsippa och ormbär. 
 
Övriga kommentarer: Området är ställvis starkt källpåverkat vilket gynnar förekomsten av död ved 
och förmultningshastighet.  
 
Naturvärdesbedömning: Ett bestånd med denna unika trädslagskombination, mängd med gamla träd 
– som dessutom fått växa fritt, samt hässlet, ger objektet ett högt naturvärde. Att det dessutom ligger 
vackert förhöjer värdet ytterligare. 
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268. Blandlövskog vid Lockgården 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
4,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Öster om odlingsmarker vid Djurgården är detta lilla lövskogsområde beläget. 
Från stora vägen och österut går det ned i en fuktig svacka som en gång i tiden förmodligen varit 
betesmark. Öster om beståndet tar granskogen vid. I söder börjar jordbruksmark, som dock i flera fall 
gjorts om till hustomter. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet är mycket heterogent med en viss dominans av sälg och björk 
närmast vägen i väster, medan klibbalen har ett visst övertag i de fuktiga östra delarna. Letar man lite 
finner man även enstaka individer av alm, ask, ek, lönn, fågelbär, hägg, oxel, asp, rönn och gran. Alla 
är normalt medelgrova, utom björkarna som i allmänhet är klena samt fågelbär och oxel som är grova. 
 
Övriga kommentarer: Här och var går diken igenom beståndet. Dessutom har man ställvis gjort 
kraftiga gallringar. 
 
Naturvärdesbedömning: Mångfacetterad skog, fastän tämligen liten. Innehar ett visst naturvärde, 
framför allt tack vare sin plats i helhetsintrycket av området. 
 
 
 

269. Hyggessuccession nordväst om Gössäter 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
5,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Mitt i barrplanteringsområdet väster om Gössäter ligger denna sekundära 
triviallövskog, tidigare kalhygge. Söderut är björk förhärskande medan de lägre belägna, fuktiga 
delarna i norr består av klibbalar. Beståndet är – som sagt var – omringat av granskog, utom i öster där 
bebyggelse gränsar till det. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalkärr 1,4 3 
2  Lövrik hyggesvegetation 3,8 4 

 
 
Delobjekt 1 – Klibbalkärr 
 
Träd- och buskskikt: Detta delobjekt består till allra största delen av medelgrova klibbalar, även om 
en och annan gran och björk också har hittat hit. Föryngringen är svag, förmodligen på grund av den 
stora krontäckningen. 
Flora och fauna: Här gör Kinnekulles kalkrikedom sig påmind genom fältskiktet som innehåller arter 
som tvåblad, lungört, ormbär och en hel del skogsbingel. 
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Övriga noteringar: Denna kärrmark är mycket blockig. 
 
Naturvärdesbedömning: Området får ett visst naturvärde tack vare sin rika lundflora. 
 
 
Delobjekt 2 – Successionsskog med björk och gran 
 
Träd- och buskskikt: Denna successionsskog består av två trädskiktslager: överst medelålders björk 
och därunder ung gran som med tiden kommer att ta över. 
 
Övriga noteringar: En bruksväg går tvärs igenom beståndet. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

270. Lövskogar och en björkhage vid Skagelund 
 
 
Socken 
Österplana 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
9,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I barrskogsområdet mellan Högkullen och Gössäter ligger denna långsträckta 
lövskogsområde, som till stor del följer en bäck. Längst upp i väster står en igenväxt ekhage i en 
måttligt sluttande lerskiffer- och kalkklev. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 7,1 3 
2  Triviallövhage 2,1 4 

 
 
Delobjekt 1 – En igenväxt ekhage och lövskogar längs med en bäck 
 
Träd- och buskskikt: I skiffer- och kalkkleven i delobjektets västra del står en igenväxt ekhage, som 
numera domineras av björk och asp. Förutom några mycket grova ekar finns här enstaka mycket grova 
oxlar. Längs bäcken finner man i de västra och mellersta delarna en smal bård av klibbalsdominerad 
skog med inslag av hägg, sälg, björk, rönn och asp. Enstaka grova oxlar står på ett ställe invid bäcken. 
Vid gården Skagelund står några grova vårdträd. I de kalkrika östra delarna rinner bäcken genom en 
ung ädellövskog med ett stort inslag av klibbal och hassel. Här finns en måttlig förekomst av död 
lövved, främst av klibbal. Nordöstra delen av objektet domineras av björk men inslaget av gran är 
stort. 
 
Flora och fauna: Signalarten ormbär växer i områdets sydöstra ädellövrika del. 
 
Övriga noteringar: Den nordöstra delen av området är kraftigt sargat av ytliga kalkbrott. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. dess breda spektrum av olika 
lövskogsmiljöer med många olika trädslag, förekomsten av grova och mycket grova ekar och oxlar, 
död ved om än i liten omfattning och bäckmiljön. Även de enstaka bohålen i träd och stenmuren är 
viktiga ur naturvärdessynpunkt. 
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Delobjekt 2 – Ung björkhage 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av glest stående klena till medelgrova björkar. Även 
enstaka klibbal, asp och gran förekommer. 
 
Övriga noteringar: Hela området, som är f.d. åkermark, betas. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett lågt naturvärde. 
 
 
 

271. Stort lövskogsområde väster om Gössäter 
 
 
Socken 
Fullösa/Österplana 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
093 02/083 92 

Areal 
51,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Mellan kalkstenskleven och Gössäters samhälle ligger detta stora 
sammanhängande lövskogsområde. Lövlundar och gårdsmiljöer med grova och hamlade träd av 
högsta naturvärdesklass finns söder om vägen som går genom Gössäters samhälle. Kalkstenskleven 
och ett litet område strax ovanför denna består av yngre ädellövskogar utan särskilda naturvärden. I 
den norra delen finns ett stort triviallövskogsområde i ett av kalkbrott kraftigt sargat område. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Blandädellöv-lund 11,2 1 
2  Blandädellöv-lund 3,9 2 
3  Brantskog av ädellövrik typ 3,6 3 
4  Lövrik hyggesvegetation 3,0 4 
5  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 2,0 3 
6  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 27,3 3 
7  Brantskog av ädellövfattig typ 0,9 3 

 
 
Delobjekt 1 – Blandädellövlund m.m. vid Gössäters Folkets park 
 
Träd- och buskskikt: Detta område består av variationsrika ädellövlundmiljöer med ett stort antal 
mycket grova askar, almar, ekar och lindar. Ett mindre linddominerat område i nordväst – runt en 
turistinformationsparkering, bord och bänkar – är utglesad och slås årligen som en äng. Det smala 
partiet mellan åkermarker i norr och söder består av en igenvuxen ek- och lindhage med några mycket 
grova träd. Områdets östligaste del består av något yngre och fuktigare ädellövskogar med ett stort 
inslag av klibbal, björk och hassel. I den långsmala igenvuxna åkerholmsfliken söderut står flera grova 
askar, en mycket grov oxel och en två meter tjock ek. En kort allé med hästkastanj vid Frälsegården 
avslutar området i söder. I området ingår även en askallé längs vägen i sydväst och en allé med mycket 
grova almar intill åkermark. Död ved av lövträd förekommer sparsamt men även grova lågor kunde 
noteras. Hasseln är vanlig i hela området. I den östligaste delen finns en rik förekomst av död 
hasselved, vilket är betydelsefullt för många små svamparter. I övrigt finns en måttlig förekomst av 
krusbär och hagtorn, men även skogskornell, skogstry, nypon och olvon. Vid Frälsegården står stora 
syrenbuskage. 
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Flora och fauna: Hela området har en vacker lundflora. I de östligaste delarna är denna som bäst 
utvecklad med signalarter som ramslök, ormbär och trolldruva. 
Signalarterna guldlocksmossa Homalothecium sericeum, grå vårtlav Acrocordia gemmata, lönnlav 
Bacidia rubella, porlav Pertusaria pertusa och trubbfjädermossa Homalothecium sericeum växer 
rikligt i området. Även enstaka exemplar av signalarterna stubbsidenmossa Herzogiella seligeri, 
kantarellmussling Plicaturopsis crispa, vinfläck Arthonia vinosa, blekspik Sclerophora sp., grov 
baronmossa Anomodon viticulosus och liten baronmossa Anomodon longifolius hittades. På den två 
meter grova eken växer hjälmbrosklav Ramalina baltica (hotkategori 4 på rödlistan), gulpudrad 
spiklav Calicium adspersum och brun nållav Chaenotheca phaeocephala (hotkategori 4 på rödlistan). 
På en lind vid turistinformationen hittades en rik förekomst av en liten sällsynt lav Gyalecta sp. (alla 
Gyalecta-arter är upptagna på rödlistan).  
Den blanksvarta trädmyran Lasius fuliginosus huserar i ett antal grova lövträd av skilda trädslag. En 
skogsduva (hotkategori 4 på rödlistan) ropade i området vid fältbesöket.  
 
Övriga noteringar: Ett gammalt långsträckt skifferbrott ligger i nord-sydlig riktning i ädellövlunden 
med en fortsättning i den långsträckta åkerholmsfliken söderut. Brottet liknar en bäckravin och bildar 
således en intressant miljö för fuktighetskrävande mossor. Här hittades flera signalarter. Området är av 
stort rekreationsvärde för besökande turister med sina strövstigar i lundens västra del. 
 
Naturvärdesbedömning: Området är av högsta naturvärde med anledning av dess stora areal av 
gamla ädellövskogar av varierande utseende och förekomsten av ett flertal mycket grova vårdträd. 
Förekomsten av enstaka grov död lövved och ett stort antal signal- och rödlistade arter bidrar också till 
denna naturvärdesbedömning.  
 
 
Delobjekt 2 – Gårdsmiljöer, hagmarker och lundar strax nedanför kalkstenskleven 
 
Träd- och buskskikt: Genom gårdarna Torsäter och Bergssgården löper en lång rad med mycket 
grova almar. Intill vägen vid Bergsgården står en mäktig ihålig ek som mäter ca 2 meter i diameter. 
Strax norr om Torsäters gård ligger en liten betad lundartad hage med grova almar och bokar. Norr om 
denna lilla hage ligger en något större obetad blandädellövlund med medelgrov till grov alm, ask, 
lönn, ek och bok. Längs en grusväg står här en rad med mycket grova nyligen hamlade askar. Längs 
grusvägen norrut till Gössäterskorsningen står fyra mycket grova hamlade bokar. I området finns lite 
död ved, men även några grova lågor kunde noteras. 
  
Flora och fauna: På den mäktiga eken intill vägen växer signalarterna gul dropplav Cliostomum 
corrugatum, gulpudrad spiklav Calicium adspersum och porlav Pertusaria pertusa. På grova almar 
finner man en intressant epifytflora – i synnerhet i områdets södra del – med arter som guldlocksmossa 
Homalothecium sericeum, grå vårtlav Acrocordia gemmata, lönnlav Bacidia rubella, liten blekspik 
Sclerophora peronella och skärelav Schismatomma pericleum. 
 
Lundfloran utanför gårdsmiljöerna är väl utvecklad men inte särskilt artrik. Bl.a. kan man här hitta 
signalarten trolldruva. Signalarten tibast – vild enligt de boende – växer i kanten av den igenväxande 
trädgården vid Bergsgården. En hybridplanta mellan vitsippa och gulsippa har planterats hit av ägarna. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde med anledning av den rika 
förekomsten av mycket grova och hamlade träd av skilda trädslag, den intressanta epifytfloran på de 
grova träden, förekomsten av grov död ved och den välutvecklade lundfloran. 
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Delobjekt 3 – Ung ädellövskog i kalkstenskleven 
 
Träd- och buskskikt: Kalkstenskleven ovanför vägen kläs av ung ädellövskog. Almen dominerar 
men även andra ädellövträd, klibbal, rönn, hägg, oxel och gran förekommer. I buskskiktet finner man 
en del hassel, krusbär, hagtorn och även snöbär. 
 
Flora och fauna: Lundfloran är svagt utvecklad, särskilt i den norra delen med övervägande klena 
träd. Bäckmiljöerna bildar intressanta miljöer för mossor. Här hittades bl.a. grov baronmossa 
Anomodon viticulosus och stor näckmossa Fontinalis antipyretica. 
 
Övriga kommentarer: Tre kalkstensbrott av mindre format ligger insprängda i kleven. 
 
Naturvärdesbedömning: Skogen har ett visst naturvärde då det ligger i en brant och består av 
ädellövskogar med några fina bäckmiljöer. Trädslagssammansättningen är varierad även om träden är 
relativt unga. Förekomsten av död ved är mycket liten. 
 
 
Delobjekt 4 – Ung ädellövskog ovanför kalkstenskleven 
 
Träd- och buskskikt: Denna hyggessuccession mellan barrskogen och vägen domineras av 
ädellövträd men inslaget av björk är stort. Träden är klena och ger området ett slyigt intryck. En 
betydande del av föryngringen består av bok, vilket är intressant med tanke på att de få bokarna i 
trakten förmodligen är inplanterade. 
 
Flora och fauna: Området har en svagt utvecklad lundflora. 
 
Övriga noteringar: Ett antal små gamla kalkbrott finns insprängda i området.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett lågt naturvärde. 
 
 
Delobjekt 5 – Grova träd i gårdsmiljö och ungskogar väster om Gössäter 
 
Träd- och buskskikt: På gårdsplanen står enstaka mycket grova träd av bok, björk, oxel och 
hästkastanj. De två bokarna är dessutom hamlade. I övrigt är området runt gården igenvuxna av aspsly 
och buskar. Vid infarten till gården finns en liten betad björkhage. Norra delen av delobjektet består av 
ungskog av björk, asp och lönn. 
 
Flora och fauna: Rester av lundflora finns runt gården. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. de grova träden runt huset. 
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Delobjekt 6 – Lövskogar i stenbrottsmiljö nordväst om Gössäter 
 
Träd- och buskskikt: Runt det stora kalkbrottet i Gössäter finns detta stora skogsområde, som 
domineras av medelgrov björk. Granen utgör ett stort inslag även om de flesta andra trädslagen – både 
trivial- och ädellövträden – också finns representerade. I områdets sydöstra del finns ett mindre 
askdominerat område. Här finns enstaka mycket grova askar och björkar samt en rik förekomst av 
hassel. Längs vägen från Gössäter till Hällekis står några grova ädellövträd, bl.a. en mycket grov 
hamlad bok. 
 
Flora och fauna: Fältskiktet är svagt utvecklat men består huvudsakligen av lundörter. Signalarten 
trolldruva kan nämnas. I den askdominerade sydöstra delen växer ramslök och skavfräken. En liten 
förekomst av signalarten skuggsprötmossa Eurhynchium striatum hittades på marken i området. 
 
Övriga noteringar: Området är kraftigt sargat av halvstora kalkbrott. Genom områdets sydöstra del 
går en kraftledning. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. dess storlek, förekomst av mycket 
grova lövträd, hamlade träd och bohålsträd. Naturvärdena är dock knutna till de askdominerade 
bestånden samt vägnära miljöer. Det stora björkdominerade området kommer inom en snar framtid att 
tas över av gran och då förlora sin status som lövskog. 
 
 
Delobjekt 7 – Triviallövskog i sandstenskleven norr om Gössäter 
 
Träd- och buskskikt: Denna steniga sluttning består av en relativt ung blandlövskog med en stor 
andel björk. Alm, ask, lönn, fågelbär, gråal, asp, sälg och även barrträd förekommer i mindre 
omfattning. Nedanför slänten finns en liten björkhage med inslag av ask. Hasseln har en måttlig 
förekomst.  
 
Flora och fauna: Fältskiktet är svagt utvecklat och består av en lundaktig flora med ett stort inslag av 
brännässlor och andra för störda miljöer typiska växter. 
 
Naturvärdesbedömning: Skogen har ett visst naturvärde p.g.a. den mångsidiga 
trädslagssammansättningen, dess läge i en sluttning, förekomsten av en bäck och de små resterna av 
naturlig lundflora. 
 
 
 

272. Trivallövskog i Gössäter 
 
 
Socken 
Fullösa 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
6,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Strax sydost om ålderdomshemmet i Gössäter ligger detta 
triviallövträdsdominerade bestånd. Söder om skogsområdet är det jordbruksmark och i norr är det 
delvis betesmark, delvis bebyggelse. Den norra delen fuktigast och ett parti av denna betas. Järnvägen 
går strax väster om beståndet. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av triviallövträd såsom björk i söder och klibbal i norr. 
Över hela objektet finns också asp. Alla dessa har en medelgrov dimension, utom björken som till stor 
del är klen. Buskskiktet är medelslutet med hassel. 
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Övriga kommentarer: Beståndet är tämligen kraftigt påverkat av mänskliga ingrepp såsom 
plockhuggning och dikning, samt av de vägar, kraftledningar och bebyggelser som kringgärdar det. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här är en ung, sekundär triviallövskog utan naturvärden. 
 
 
 

273. Triviallövskog på åkerholme norr om Orrehulan 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
08392, 093 02, 09303 

Areal 
4,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna långsträckta åkerholme med höga hällar ligger i Sjöråsåns dalgång, ca 3 
km sydöst om Gössäter.  
 
Träd- och buskskikt: Området är en helt igenvuxen enrik hagmark som numera består av olikåldrig 
björk- och aspskog. Inslaget av klena till medelgrova ekar och barrträd är relativt stort. Här finns en 
hel del död ved, främst av björk och asp, men även av tall och gran. Både träden och den döda veden 
är av medelgrova dimensioner. Grova och mycket grova träd saknas. Buskskiktet är väl utvecklat och 
består – förutom av enbuskar – av nypon, brakved och enstaka hagtorn. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde med tanke på dess glesa olikåldriga 
struktur med en hel del död ved, som dock inte är av grova dimensioner. Det rika buskskiktet och 
hällmarksmiljöerna bidrar till att höja naturvärdet.  
 
 
 

274. Klibbalstrandskog längs Sjöråsån öster om Stampen 
 
 
Socken 
Fullösa/Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 02 

Areal 
4,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Längs Sjöråsån förekommer sporadiskt större och mindre sjok av lövskogar. Ett 
av de mindre är detta som ligger strax öster om gården Stampen och söder om Stallmästargården. Det 
sträcker ut sig på båda sidorna om ån och består av skog blandat med öppna ytor. Objektet begränsas i 
öster och delvis i väster av betesmark. I väster finns det även barrskog. Vägen mellan Gössäter och 
Forshem går vid objektets norra ände. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet består mestadels av trivila arter med en dominans av medelålders 
björk. Klibbalen finns också rikt företrädd, även den medelgrov. Buskskiktet är glest med lite vide och 
en. 
Flora och fauna: Det finns färska gnag av bäver i objektet. 
 
Övriga kommentarer: Den delen som ligger väster om ån betas av nöt, medan den östra delen har 
varit ohävdad några år.  
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Naturvärdesbedömning: Närheten till Sjöråsån och färska bävergnag ger objektet ett visst 
naturvärde. 
 
 
 

275. Åkerholmar vid Korpare gård 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 02, 09303 

Areal 
5,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Vid Korpare är jordbrukslandskapet tämligen utbrett. Objektet består av fyra 
åkerholmar bland åker- och betesmarkerna. De två åkerholmarna i norr är de största. Mellan dessa 
vindlar Sjöråsån fram. 
 
Träd- och buskskikt: Den långsmala åkerholmen näst längst upp i norr är intressantast ur 
trädsynpunkt. Här dominerar medelgrova ekar, medan de övriga holmarna huvudsakligen är bevuxna 
av unga till medelåldriga triviallövträd. Längst i norr finns även några fågelbärsträd. De vanligaste 
buskarna är som sig bör enarna. 
 
Övriga noteringar: En ganska stor del av åkerholmarna består av hällmark. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

276. Gårdsnära trädmiljö vid Österäng egd. 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 03, 09313 

Areal 
33,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna kulturpåverkade trädmiljö är belägen vid storgården Österäng som i sin 
tur ligger norr om vägen mellan Forshem och samhället Österäng, ungefär mitt emellan samhällena. 
Objektet omringas av gårdens jordbruksmarker, utom i norr där barrskogen tar vid. Träden är starkt 
präglade av gårdsmiljön och de två delområdena består dels av en allé och dels av vårdträd och en 
igenvuxen hage.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 28,5 2 
2  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 4,7 3 
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Delobjekt 1 – Gårdsmiljö vid Österäng egd. 
 
Träd- och buskskikt: I den södra delen av delobjektet har träden vårdträdsstatus och det har ett 
varierat trädskikt av mestadels ädellöv. Här finns ekar och askar, lindar och lönnar, alla dominerade av 
grova dimensioner. I den västra delen finns också en liten betad hage med mycket grova oxlar. Runt 
gården finns också någon grov hästkastanj och medelgrov europeisk lärk. Längre norrut övergår 
skogstypen till igenväxt hagmark, framförallt med ek i det bärande skiktet. Här har dock 
igenväxningen kommit långt så att de dominerande sekundära lövträden asp och björk blivit ganska 
gamla och nått en medelgrov dimension. Längst i norr är inslaget av gran och tall mer markant och 
trädskiktet övergår så småningom i barrskogsdominans. Mängden död ved är ganska sparsam – man 
hittar endast klen stående och liggande ved av björk och asp. Medan busksiktet är tämligen glest i de 
södra delarna är det åtminstone normalslutet i norr med betoning på enbuskar, men även hassel, 
hagtorn och skogstry går att finna här. 
 
Flora och fauna: De enda noterbara kärlväxterna visar på en tidigare historia som betad hagmark. Här 
finns exempelvis svinrot och gullviva. På de grova ekarna i norr hittar man signalarten gulpudrad 
spiklav Calicium adspersum. 
 
Övriga noteringar: Området är ganska starkt påverkat av de många bil- och bruksvägar som går 
igenom det, särskilt i söder, där också ett flertal hus med tomter är belägna. I den norra delen har man 
plockhuggit mycket av beståndet och öster om detta har man till och med avverkat triviallöven och 
planterat gran – mellan de glesa grova ekarna. 
 
Naturvärdesbedömning: Det här är en gammal kulturbygd med vårdträd som i många fall är grova 
till mycket grova. Kopplingen öppen jordbruksmark och gamla träd är stark för många insekter som 
har krav på dessa olika miljöer under olika stadier i sin livscykel. Därmed gynnas också de fåglar som 
livnär sig på dessa insekter. 
En stor del av de förra hagmarkerna håller dock på att växa igen och en mindre del att planteras med 
gran. För att behålla de naturvärden som är knutna till hagmarksträd bör områdt först röjas och sedan 
betas med tämligen högt betestryck. 
 
 
Delobjekt 2 – Allé söder om Österäng egd. 
 
Träd- och buskskikt: En allé består som sig bör av en till två rad(-er) träd, oftast av ädellövkaraktär. 
Här domineras trädslagen av alm, men inslaget av lönn är också ganska stort. I övrigt är varje trädslag 
endast representerade med ett fåtal exemplar: ask, ek och lind. Grovleken är i allmänhet medelmåttig, 
men åldern är förmodligen högre än detta indikerar genom att träden står mycket exponerat för vinden 
och är småvuxna och knotiga. I den norra delen av delobjektet övergår allén på östra sidan i ett mindre 
skogsparti bestående av klena till medelgrova aspar och björkar. Detta skogsparti har allra längst upp i 
norr en stark inblandning av gran. Föryngringen liksom buskskiktet är i allén i det närmaste obefintlig. 
 
Övriga noteringar: Allén får naturligtvis sin karaktär av vägen den följer. En kraftledning följer en 
bit av den norra delen av delobjektet. Där denna slutar tvärar en annan, bredare kraftledningsgata rakt 
över allén. 
 
Naturvärdesbedömning: Alléer är värdefulla miljöer för en speciell epifytflora som trivs i stoftet och 
dammet kring grusvägarna. Här är dock epifyterna de allra vanligaste som kyrkogårdslav Pleurosticta 
acetabulum och en del Physcia- och Physconia-arter. Allén är förmodligen alltför vindexponerad och 
träden för klena för att en intressant flora ska ha hittat hit. Delobjektet har endast ett måttligt 
naturvärde. 
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277. Övergiven ekhage vid Österäng, Gamlegården 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 03 

Areal 
14,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna sedan länge övergivna ekhage ligger strax väster om Österängs 
Gamlegården. Den är omgiven av åkermarker utom i den östra delen där Gamlegårdens tomtmarker 
tar vid och dessutom barrskogen nuddar vid beståndet. I sydöst följer beståndet en väg och är här mer 
kulturpåverkat. I den västra delen finns ett bestånd barrskog. 
 
Träd- och buskskikt: Stommen i detta bestånd består av grova till mycket grova ekar som står med 
ganska långa mellanrum över så gott som hela objektet men i väster mer markant i yttergränserna. I 
dessa västra delar har en mängd triviallövträd fått växa upp under ekarna; framför allt har medelålders 
björk nått en dominerande ställning här. Närmast barrskogsbeståndet har granarna börjat invadera 
objektet tillsammans med någon tall och asp.Vid den smala midjan strax öster om mitten på beståndet 
är det mer öppet och här är det ett rent bestånd med grova ekar, fastän glest stående. Även längst i 
öster är eken dominerande trädslag, men här syns också ett ovanligt stort inslag av fågelbär. Av 
buskarna är enen den absolut vanligaste, med hasseln som god tvåa. Detta ger en tydlig indikation på 
markens historia som någorlunda öppen betesmark. 
 
Flora och fauna: Man borde kunna hitta rikligt med naturvärda epifyter med tanke på mängden grova 
ekar, men här fann vi endast rikligt med grön spiklav Calicium viride och kyrkogårdslaven 
Pleurosticta acetabulum. 
 
Övriga kommentarer: Eftersom objektet i öster gränsar till gården med flera däromkring liggande 
hustomter påverkas beståndet i dessa delar både av bebyggelse och vägar. En ganska bred 
kraftledningsgata går igenom den nordvästra delen. I väster finns också ett par mindre sumphål. 
 
Naturvärdesbedömning: Den stora mängden grova till mycket grova ekar skulle ha givit området ett 
högt naturvärde som hagmark om inte den varit så igenvuxen. Nu får den bara ett visst naturvärde, 
med hopp om bättring. En röjning bland trivial- och barrträden samt bete skulle så småningom kunna 
ge en ekhage av högt naturvärde. 
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278. Övergiven äng vid Backelund i Årtorp 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 03 

Areal 
5,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta triviallövbestånd ligger på slät mark längs järnvägen vid Backelund i 
Årtorp, strax nordost om Forshem. Nordost om beståndet finns ett stort område med barrskog, medan 
den västra delen gränsar till jordbruksmarker. Tomten Vadet ligger vid järnvägen mitt i objektet. I norr 
begränsas en ganska stor del av vägen till Årtorp. 
 
Träd- och buskskikt: Objektet ser ut ha två åldersskikt med träd. Ett som är ca 3 år gammalt och ett 
ca 10 år. Beståndet består av ett halvslutet skikt av framför allt medelålders björk. Aspen är också 
ganska vanlig, medan andra träd som fågelbär, rönn och sälg uppträder mer sporadiskt. Här och var 
har även granen trängt in. Huvudsakligen i de mest öppna ytorna slår aspsly upp. Buskarna domineras 
av ljusälskare som en och hassel. 
 
Övriga kommentarer: Starkt påverkat både av järnväg och vägar. Dessutom är objektet dikat här och 
var eftersom partier är ganska sumpiga.  
 
Naturvärdesbedömning: Ett objekt utan högre ålder eller intressanta arter. Detta ger ett lågt 
naturvärde. 
 
 
 

279. Sekundär triviallövskog i jordbruksområdet runt Lindebol 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 03 

Areal 
3,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna tvådelade sekundära triviallövskog växer på före detta ängsmark vid 
Aleboet i Lindebol strax nordväst om Österäng. Den norra delen är en åkerholme. Området präglas av 
jordbruksmark men i norr och sydväst växer lite barrskog, i söder nyplanterad. 
 
Träd- och buskskikt: Liksom så många andra övergivna ängsmarker präglas detta bestånd av 
medelålders björk. I den norra delen finns även ett stort inslag av asp. Här är också mängden björk- 
och aspsly stort. I söder övergår objektet mer och mer till en barrskog vilket innebär att gran- och 
tallinslaget ökar ner till den diffusa gränsen. Buskskiktet består av en stor mängd enar samt inte fullt så 
mycket viden. 
 
Övriga kommentarer: En viss påverkan märks från vägen och kraftledningen i mitten på objektet. 
 
Naturvärdesbedömning: Utan naturvärden. 
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280. Sekundära trivialsumpskogar i Österäng 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 03 

Areal 
3,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta objekt består av två små delobjekt som är belägna i det lilla samhället 
Österäng som ligger ca 5 km öster om Forshem. Det södra delobjektet ligger söder om järnvägen vid 
ålderdomshemmet Gustavsro och omringar naturisbanan. Det andra delobjektet ligger en halv km 
norrut vid reningsverket där det begränsas i norr av en större åker. Åt väster är det mest sly medan den 
östra delen begränsas av barrskog. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,6 3 
2  Klibbalstrandskog 1,8 3 

 
 
Delobjekt 1 – Björksumpskog 
 
Träd- och buskskikt: Som sig bör i en björksumpskog är det dominerande trädslaget björk, här 
medelålders. Här och var är inslaget av klibbal ganska stort. Föryngringen är ganska svag, mest 
beroende på att området hålls fritt från sly p.g.a. närheten till isbanan och ålderdomshemmet. Även 
buskskiktet är svagt på samma grunder. 
 
Övriga noteringar: Det går tämligen många diken genom beståndet. Dessutom är det svagt gallrat. 
 
Naturvärdesbedömning: Beståndet ger en vacker landskapsbild och dessutom är björksumpskogar 
ovanliga i kommunen. Detta tillsammans ger delobjektet ett visst naturvärde. 
Delobjektet kan hotas av plockhuggning och gallring av björkarna. 
 
 
Delobjekt 2 – Klibbalsumpskog längs kraftigt dike 
 
Träd- och buskskikt: I detta norra delobjekt är karaktären annorlunda än det föregående. Här består 
trädskiktet övervägande av ganska grova klibbalar, men med ett visst inslag av medelålders björkar 
och klena häggar. Här och var slår ett överflöd av björksly upp, medan alen endast har en svag 
föryngring. Mycket glest buskskikt i övrigt. 
 
Övriga noteringar: Hela delobjektet är kraftigt dikat och marken är därigenom mycket störd. 
 
Naturvärdesbedömning: De tämligen grova klibbalarna borde ha gett ett visst naurvärde, men detta 
förstörs genom den mycket störda marken. Låga naturvärden. 
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281. Randlövskog vid Hälledal 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
08393, 093 03 

Areal 
1,0 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Vid Alehagen i Hälledal strax söder om Forshem är denna långsmala 
triviallövskog belägen. Den är en mindre sluttande randskog mellan barrskog i öster och åkermark i 
väster. Trädskiktet består av en blandning av medelgrova björkar och aspar. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

282. Triviallövskog vid Hästhagen i Årtorp 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 03 

Areal 
2,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Ungefär en kilometer sydost om Forshem ligger gården Hästhagen i Årtorp. 
Sydväst om gården ligger detta objekt som en randskog i jordbrukslandskapet. I öster övergår 
lövskogen till barrskog. 
 
Träd- och buskskikt: Det här är ett ungt triviallövbestånd med en jämn blandning av medelålders asp 
och björk. Delen norr om vägen håller på att växa igen med granar. I sydväst, där beståndet följer en 
bruksväg, finns ett sumphål där även klibbalen kommer in. Längst ner i sydväst ligger en gammal tomt 
med äldre fruktträd och nypon. I övrigt består buskskiktet av enar.  
 
Flora och fauna: Här finns gott om skägglavar Usnea spp. 
 
Övriga noteringar: Det går flera vägar i och gränsande till objektet vilket ger en negativ påverkan. 
En liten del av objektet betas. 
 
Naturvärdesbedömning: Fin omgivning runt ödetomten i sydväst med bland annat grova till mycket 
grova fruktträd och mycket skägglavar ger objektet dess naturvärde, som dock är lågt på grund av dess 
litenhet och resterande unga triviallövträd. 
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283. Sekundär triviallövskog runt åkermark vid Naverkälle 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 03 

Areal 
6,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Ihoptryckt av odlingslandskapet från både norr och söder ligger detta långsmala 
skogsobjekt vid Naverkälle ca 4 km sydost om Forshem. Det begränsas i väster av barsskog.  
 
Träd- och buskskikt: På de friska delarna i väster dominerar medelålders björk och asp, medan det i 
de fuktiga partierna i öster är en blandning av björk och klibbal. En liten inhägnad del i öster betas av 
nötdjur domineras av ung klibbal och enstaka grova lindar. 
 
Övriga kommentarer: Påverkas av intillväxande granskog genom fröspridning och 
ungplantsetablering. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

284. Gårdsmiljö och alhage vid gården Hemmingsslätten 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 04 

Areal 
2,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I det småskaliga jord- och skogsbrukslandskapet sydost om Österäng ligger 
gården Hemmingsslätten, vars gamla övergivna del med förfallna rödmålade trähus, grova vård- och 
alléträd ingår i denna objekt. Gården omges till större delen av åkermark. Öster om allén ligger en 
gammal alhage med några mycket mäktiga alar. I objektet ingår också en kraftigt gallrad 
lövdominerad skog med låga naturvärden.  
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 1,1 2 
2  Triviallövhage 0,9 3 
3  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 0,7 4 

 
 
Delobjekt 1 – Gårdsmiljö med vårdträd och allé 
 
Träd- och buskskikt: Runt de övergivna byggnaderna står många grova askar och andra ädellövträd 
som alm, lind, ek och lönn. Även oxel, fruktträd och hägg förekommer. Allén domineras av almar. En 
ask och en ek är mycket grova och några av askarna är hamlade. Några lövträd har gett sig och fallit 
ner på marken. 
 
Flora och fauna: På en mycket grov ask på gårdens östsida hittades en rik förekomst av signalarten 
blekspik Sclerophora nivea. På några andra grova askar växer signalarterna lönnlav Bacidia rubella, 
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sotlav Cyphelium inquinans och guldlocksmossa Homalothecium sericeum. I övrigt kan nämnas att 
ädellövträden har en välutvecklad rikbarkslavflora. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde med sina grova och mycket grova 
ädellövträd med inslag av hamlade träd, hålträd, signalarter och lågor. Förekomsten av flera signalarter 
pekar också på att området har ett högt naturvärde. 
 
 
Delobjekt 2 – Gammal alhage och björkhage 
 
Träd- och buskskikt: I den torra delen upp mot gården står ett flertal björkar. Den fuktiga 
betesmarken nedanför en svag sluttning i öst domineras av klibbal och björk. I kanten på hagen står 
två ihåliga en meter tjocka klibbalar med varsin två meter bred sockel. Runt dessa finner man sju 
grova avsågade alstubbar. Flera torrträd av björk och någon enstaka klibbalslåga finns i området. 
 
Flora och fauna: Signalarten sotlav Cyphelium inquinans växer rikligt på de mycket grova alarna. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde kopplat till de mycket grova alarna och 
den döda veden av al och björk. 
 
 
Delobjekt 3 – Kraftigt gallrad lövdominerad skog 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

285. Gårdsmiljö och lövskogar vid Kvarntorp 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 04 

Areal 
8,2 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Två kilometer öster om Österäng ligger gården Kvarntorp, som närmast omges 
av lövskogsmiljöer. I gårdsmiljön står ett antal vårdträd. Norr om gården ligger en igenväxande 
våtmark med klibbalar längs ån som rinner västerut genom igenväxande gamla hagmarker och en ung 
lövrik hyggessuccession. Hyggessuccessionen, som består av unga triviallövträd och ask, har lågt 
naturvärde. Kvarntorps gård och lövskogsmiljöer omges av traditionellt brukade barrskogar och 
åkermark. I söder angränsar området till Kinnekullebanan. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 1,4 3 
2  Klibbalskog av översilningstyp 2,8 4 
3  Lövrik hyggesvegetation 2,6 3 
4  Lövrik hyggesvegetation 1,4 4 
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Delobjekt 1 – Gårdsmiljö vid Kvarntorp 
 
Träd- och buskskikt: Gårdsmiljön och en bit av en gammal betesmark präglas starkt av de grova 
lövträden, som står runt gårdsplanen och intill bäcken som rinner runt knuten. Ask och klibbal 
dominerar, men även lind, fågelbär, fläder, oxel, hästkastanj, idegran, lärk, asp och björk förekommer. 
Tre av askarna är mycket grova. På backen bakom en av ekonomibyggnaderna står två mycket grova 
hamlade lindar. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. den mångformiga 
trädslagssammansättningen, de gamla träden, hamlade träden och bohålsträden. Närheten till vatten 
bidrar till naturvärdet. 
 
 
Delobjekt 2 – Våtmark med klibbalskog 
 
Träd- och buskskikt: Åfåran i delobjektets västra del kantas av mycket ung björkskog. Den östra 
delen består av en flackare våtmarksmiljö med ett glest trädskikt av medelgrov klibbal, enstaka ask, 
asp, björk, sälg och fläder. En av björkarna är mycket grov. 
 
Naturvärdesbedömning: Området bildar en värdefull våtmarksmosaik men innehåller låga skogliga 
naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Björkdominerad blandlövskog 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av björk men har ett rikt inslag av andra trädslag såsom 
ask, lönn, fågelbär, oxel, asp och sälg. Intill vägen i områdets östra del står en mycket grov gammal 
klibbal som har fågelhål. Även enstaka granar och tallar förekommer. Enstaka skogstry, nypon, slån 
och hassel bildar buskskiktet. I närheten av ån ligger en mycket grov sågad stock, förmodligen en 
ekstock. Annars är förekomsten av död ved litet. 
 
Flora och fauna: Den rödlistade bruna nållaven Chaenotheca phaeocephala växer rikligt på den 
mycket grova klibbalen intill grusvägen. Några exemplar av signalarten tibast hittades i området, 
vilket tyder på att jordmånen är rik.  
 
Övriga noteringar: Området har gallrats och betas delvis idag. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. variationen i 
trädslagssammansättning, förekomsten av några mycket grova träd, hålträd, bärande träd och buskar, 
död ved och signalarter. 
 
 
Delobjekt 4 – Hyggessuccession 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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286. Gammal klibbalskog längs en å och vårdträd vid Äskekärr 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
093 04 

Areal 
13,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Större delen av objektet består av en 2 km lång sträcka av en liten starkt 
meandrande å mellan Tisslegården i söder och Kvarntorp. Sträckan är säkerligen tredubbelt så lång om 
hänsyn tas till de kraftiga meandringar som ån gör. Den gamla klibbalskogen längs med ån omges av 
åkermark, förutom längs en kortare sträcka i områdets södra del där barrskogar tar vid på åns östra 
sida. Äskekärrs gårdsmiljö med sina tre hus intill varandra och en björkhage intill gården ingår också i 
objektet. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalskog av översilningstyp 10,3 1 
2  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 2,5 3 
3  Triviallövhage 1,1 3 

 
 
Delobjekt 1 – Gammal klibbalskog längs en starkt meandrande å 
 
Träd- och buskskikt: Strandskogen längs ån domineras helt av klibbal men även asp, björk, sälg, 
fågelbär, hägg, gran och tall förekommer. I områdets södra del är inslaget av andra trädslag större och 
här finner man även oxel, ask, kvarstående fruktträd och enstaka grova lindar. Det finns gott om 
mycket grova klibbalar, särskilt i åns norra del, och död ved av klibbal och även andra trädslag. Enen 
är måttligt vanlig på torrare mark längs med ån och i södra delen noterades en två decimeter tjock 
enlåga. I norra delen ingår några mindre enkullar, som är belägna i meandrarnas innerkurvor. Även 
nypon, krusbär, måbär och viden finns spridda längs ån. Hallon är mycket vanligt förekommande i den 
fuktiga vegetationen intill ån. 
 
Flora och fauna: Bävern visar sin närvaro vid ån på flera ställen genom gnagspår och fällda träd. I 
norra delen har dess aktivitet bidragit till att dämma upp hela ån. 
På de mossiga stora alsocklarna i åns norra del är den mindre allmänna trubbskruvmossan Tortula 
latifolia vanlig. Signalarten stenporella Porella cordeana fanns också på flera ställen på alsocklar, 
alrötter och stenar intill vattnet.  
Många av klibbalarna är av sådana dimensioner att en rikbarksflora av lavar har hunnit utvecklas på 
deras bark. 
 
Naturvärdesbedömning: Området är av högsta naturvärde. Till detta värde bidrar åns naturliga lopp 
med kraftiga meandrar, alarnas höga ålder, de mossiga alsocklarna, inslaget av andra grova träd, den 
rika förekomsten av död ved, inslaget av bärande buskar och träd såsom nypon, hägg och oxel samt 
förekomsten av intressanta mossor. 
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Delobjekt 2 – Vårdträd vid Äskekärrs gård 
 
Träd- och buskskikt: Det står flera grova träd runt de tre husen på Äskekärrs gård. Ask är det 
vanligaste trädslaget men även alm, lönn, oxel, björk, poppel, hästkastanj, sälg, tall och gran 
förekommer. Närmare tio av träden är mycket grova och åtta är hamlade eller beskurna. Två ihåliga 
2,5 meter höga ekstubbar står på gränsen mellan två av husen. 
 
Flora och fauna: Insektsangrepp noterades på ekstubbarna och en alm. Mycket grova ekar är en 
viktig miljö för många hotade insektsarter. 
Lavfloran på de ädla lövträden är välutvecklad med många karakteristiska arter för alléer och 
dammiga gårdsmiljöer. 
 
Naturvärdesbedömning: Äskekärrs gårdsmiljö med sina hamlade gamla vårdträd av flera trädslag 
och de enorma ekstubbarna har ett högt naturvärde. Närheten till ån och förekomsten av en damm i 
gårdsmiljön bidrar till det höga naturvärdet. 
 
 
Delobjekt 3 – Björkhage 
 
Träd- och buskskikt: Björk dominerar i denna steniga betesmark, som har ett litet inslag av grövre 
granar. Enstaka ek, oxel, rönn och sälg står också att finna här. Ett flertal av björkarna är mycket grova 
med grov sprickbark och något enstaka har bohål. Buskskikt saknas förutom en ensam en. 
 
Övriga noteringar: Området är välhävdat genom bete förutom på västra sidan av vägen, där betet har 
upphört. I det betade området ligger en metallskrothög och tippade jordhögar.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde, till vilket bidrar det välhävdade tillståndet 
på björkhagen, de gamla sprickbarkiga björkarna, grova granarna och inslaget av bärande träd (rönn 
och oxel). 
 
 
 

287. Björkdominerade lövskogssuccessioner 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 04 

Areal 
2,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Svarvaretorp är en liten gård mitt i ett mycket litet åkermarksområde, som helt 
omges av Kinneskogen. I brynzonen mellan åkermark och planterade barrskogar ligger några 
hyggessuccessioner. I objektet ingår också en liten igenvuxen betesmark med låga naturvärden. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Lövrik hyggesvegetation 2,0 4 
2  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 0,7 4 
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Delobjekt 1 – Hyggessuccessioner 
 
Träd- och buskskikt: Det västra området är en röjd hyggessuccession med kvarlämnade glest stående 
björkar. Det östra området består av en tät hyggessuccession av björk. Enstaka små granar står i båda 
områdena. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Trivial randskog 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

288. Liten ädellövpark och triviallövskog vid gården Berget 
 
 
Socken 
Forshem/Bredsäter 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 04 

Areal 
3,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Ett flertal grova och medelgrova ädellövträd bildar en liten park öster om 
boningshuset vid gården Berget. Genom den norra delen av parken rinner en bäck. I objektet ingår 
också en blandlövskog på hällmarker mellan gårdarna Berget och Slåttorna. Bortsett från de två 
gårdarna är skogen är helt omgiven av åkermark. Ett litet område vid gården Slåttorna betas. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Park, allé och annan vårdträdsmiljö 0,4 3 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 3,2 3 

 
 
Delobjekt 1 – Liten ädellövpark vid gården Berget 
 
Träd- och buskskikt: Medelgrov och grov alm, ask, bok, lönn, gran och tall förekommer i den lilla 
parken. Endast en lövträdslåga ligger på marken. Enstaka enar står att finna. Området runt bäcken 
består av glest stående ask, klibbal, lönn och oxel. På åkern intill parken står en mycket grov lind i ett 
odlingsröse. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde med tanke på den mycket grova linden och 
de många medelgrova ädellövträden. På lång sikt utgör området ett potentiellt mycket värdefullt 
lövskogsområde. 
 
 
Delobjekt 2 – Triviallövskog med stor andel gran 
 
Träd- och buskskikt: Denna slutna triviallövskog domineras av björk och asp men har ett stort inslag 
av gran. Även oxel, klibbal, tall och ung ask förekommer. Enstaka lågor, rotvältor och hålträd av asp 
noterades. Buskskiktet är dåligt utvecklad och består av enstaka enar och hallon. 
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Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde eftersom triviallövträden börjar komma 
upp i mogen ålder och död ved av asp har börjat genereras. Risken är att barrträden tar över inom en 
snar framtid och skogen förlorar lövdominansen. 

 
 
289. Sekundära blandlövskogar vid Svartebyttorna 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 13 

Areal 
8,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Om man far längs den västra vägen från Österäng mot Aspenäs når man efter ca 
2 km Svartebyttorna. Där finner man också ett lövskogsområde längs vägens båda sidor, låmgsmal 
randskog i väster och en gles igenvuxen äng i öster. I övrigt består området mestadels av 
barrplanteringar. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,4 4 
2  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,0 4 

 
 
Delobjekt 1 – Randlövskog 
 
Träd- och buskskikt: Denna tunna lövridå följer dels vägen och dels en mindre betesmark lite längre 
österut. Den består till allra största delen av medelgrov björk, men med ett stort inslag av ek av samma 
dimension. Eftersom det normalt är barrskog bakom beståndet kommer gran och tall ofta in. 
 
Flora och fauna: Gullvivan visar på en historia som betesmark. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 2 – Igenvuxen betesmark 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet är glest med en blandning av björk, ek och tall – alla av 
medelgrovlek. 
 
Övriga noteringar: Området har nyligen till stora delar avverkats och ovanstående trädslag har 
lämnats kvar. Beståndet kommer förmodligen så småningom att planteras med gran. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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290. Myrmark vid Aspenäs 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 13 

Areal 
2,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta lilla skogsbestånd ligger till största delen på myrmark gränsande till 
Vänern vid Brändeudde vid Aspenäs. Det är en ganska ung björk-tallskog med svag björkdominans. 
Det finns endast ett fåtal andra träd- och buskarter som exempelvis en mulmek. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

291. Smalt skogsområde längs stranden vid Hulkaviken 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 13 

Areal 
13,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Detta skogsbestånd följer en ganska lång bit av Hulkavikens västra strand, från 
Aspenäs i norr förbi Husarbacken i söder till vikens krök österut. I väster finns stora sjok av barrskog 
medan ostsidan begränsas av Vänerstranden. Objektet ligger på tämligen plan mark. I norr är 
trädskiktet trivialt, men lindinslaget blir allt större ju längre söderut man kommer och blir till slut ett 
rent lindbestånd. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 5,2 4 
2  Lövrik myrmark 1,7 4 
3  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 6,7 2 

 
 
Delobjekt 1 – Trivial strandskog 
 
Träd- och buskskikt: Denna smala strandskog innehåller till största delen klibbal och björk 
någorlunda jämnt fördelade. I norr står några medelgrova ekar och eken kommer igen här och var, 
exempelvis vid Fjällstugan där de är grova. Ibland kommer tallen in, framför allt i lite fuktigare 
partier. Man kan också se unga rönnar som ställvis föryngrar sig kraftigt. I buskskiktet är enen 
vanligast. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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Delobjekt 2 – Björkbestånd på fuktig mark 
 
Träd- och buskskikt: Delobjektet består av två delar som båda karaktäriseras av en rinnande bäck 
rakt igenom beståndet. Här dominerar den unga björken stort. Intränglingar i form av gran och tall är 
ganska vanliga. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
Delobjekt 3 – Linddominerad före detta ek-lindhage vid Husarbacken 
 
Träd- och buskskikt: Detta delobjekt är något mer utbrett än de tidigare. Det består av en stomme 
grova ekar, jämnt utspridda över området. Under dessa har linden slagit upp så att det, framför allt i 
söder, har blivit början till en mycket fin lindskog. Allra längst ner i söder är ekarna vanligare. De 
flesta lindarna är nu medelgrova, men här finns även mycket lindsly. Här finns knappast något 
buskskikt beroende på linduppslaget. 
 
Flora och fauna: Det växer svinrot i delobjektet vilket tyder på tidigare bete. Epifytfloran är dock inte 
uppseendeväckande. 
 
Övriga noteringar: Vägen till Aspenäs går rätt igenom delobjektet. I övrigt är påverkan från Vänern 
måttlig, medan kalken från Kinnekulle verkar ha stor påverkan. 
 
Naturvärdesbedömning: Lindskogar är över huvud taget inte speciellt vanliga och inte heller i 
Götene kommun. Därför ges delobjektet ett tämligen högt naturvärde som bara kommer att stiga med 
åldern. 
Det är hotat av röjning och avverkning. Man bör på något sätt skydda delobjektet mot detta så att fri 
utveckling kan gynnas. 
 
 
 

292. Hagmarker runt Dammarna 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
09303, 093 13 

Areal 
10,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Ungefär 3 km nordost om Forshem ligger Dammarna där dessa två hagmarker 
är belägna. Den södra är en gammal ekhage, medan den norra är en gallrad, nyetablerad triviallövhage 
som vätter norrut mot Hulkaviken i Vänern. Den norra delen är omgiven av barrskog i öster och väster 
samt en strandäng i norr. Den södra omringas av jordbruksmarker. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 5,8 3 
2  Triviallövhage 4,6 4 
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Delobjekt 1 – Ekhage med triviallövinslag 
 
Träd- och buskskikt: Det dominerande trädslaget är grov ek, men inslaget av björk och asp är 
förhållandevis stort. En del av de grövsta ekarna står utanför själva beteshagen. I norr följer ekhagen 
en bäck längs den östra kanten av objektet mot Vänerstranden. Här är betestrycket lägre. 
 
Flora och fauna: Floran är inte anmärkningsvärd; av epifyterna kan nämnas kyrkogårdslav 
Pleurosticta acetabulum och grön spiklav Calicium viride. 
 
Övriga noteringar: Den norra delen av delobjektet påverkas synbart av bäcken. Här och var hittar 
man spår av röjning och plockhuggning.  
 
Naturvärdesbedömning: En ekhage som, trots att en stor del av träden är grova, endast innehåller 
måttliga naturvärden. Den ligger dock högt i sin klass och kan på sikt få riktigt höga naturvärden om 
hävden fortsätter och möjligtvis intensifieras. 
 
 
Delobjekt 2 – Nyskapad triviallövhage 
 
Träd- och buskskikt: Området är nyligen utgallrat från ett halvslutet trädskikt för att skapa en 
beteshage. Den medelgrova björken är i dominans men med ett stort barrinslag både av tall och gran. 
Övriga trädslag – ek, asp och sälg – finns enbart i enstaka exemplar. Enen och hasseln står kvar i 
buskskiktet liksom berberis. 
 
Flora och fauna: Betet har inte pågått så länge så fortfarande präglas fältskiktet av skogsarter. Vissa 
arter som mandelblomma, svinrot och gullviva pekar dock på att marken tidigare använts som 
betesmark. 
 
Övriga noteringar: Hela delobjektet är ganska starkt stört av människor, exempelvis finns här mycket 
stubbar, samt en del hjulspår och diken. 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

293. Klibbalstrandskog längs en bäck vid Forshemsviken 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 13/093 14 

Areal 
10,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Ett par km sydost om Årnäs mynnar en bäck som tyvärr inte har något namn på 
kartan. Längs en stor bit av bäcken, från Mariedal i sydost och nordväst ut till dess mynning vid 
Asareberg i Vänern är detta mycket långsträckta objekt beläget. Vid mynningen ligger ett 
friluftsområde med flera gångstigar och badplats. I söder ligger en småbåtshamn. Skogsbeståndet är så 
gott som hela vägen omgiven av medelålders till ganska gammal granskog.  
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av medelgrova klibbalar, framförallt närmast bäcken. 
Här och var finns det fuktfickor som sticker ut söder om bäcken. De har förr varit betade med har 
vuxit igen och består nu av med klena och medelgrova björkar.Vid bäckmynningen i nordväst breder 
objektet ut sig till ett halvslutet alkärr. I sydväst kommer den omgivande granen ofta in i beståndet och 
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trycker bort alarna. Ställvis är även inblandningen av tall stor. Av buskarna är det endast hägg som här 
och var har en stark slutenhet. 
 
Övriga kommentarer: Hela beståndet präglas starkt av bäcken och de omgivande fuktfickorna. 
Bäcken har grävt ur en ravin som på sina ställen kan vara 4-5 meter djup, men på andra knappt metern. 
I mynningen finns flera vandringsstigar och en spång över bäcken. 
 
Naturvärdesbedömning: Ganska högt rekreationsvärde, men det har endast ett smärre naturvärde 
tack vare sin långa klibbalstrandskog som kan bli riktigt trevlig om den får växa till sig. 
Det är dock ett starkt hot från granplanteringarna runt omkring. Granen hotar att ta över beståndet, 
utom i de allra fuktigaste delarna. 
 
 

294. Strandskogar på öarna Öjaren och Rullaren 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
8,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Öjaren och Rullaren är två ihopvuxna öar i Vänern som förbundits med 
fastlandet via utbyggnation av vallar vid Årnäs herrgård. De inre delarna av öarna utnyttjas för 
traditionellt skogsbruk med planterade barrskogar. Strandskogen består av en mycket smal 
lövdominerad remsa längs med en del av öarnas steniga stränder. I objektet ingår även några små 
lövdominerade sumpskogar som lämnats orörda av skogsbruket. 
 
Träd- och buskskikt: Strandskogen består huvudsakligen av björk. Även tall, gran, klibbal och asp 
förekommer frekvent. En stor andel av träden är mycket unga. Enstaka björkar och aspar är grova och 
även hålträd kunde observeras. Enstaka alar bildar stora flerstammiga buketter. En grov ek, enstaka 
sälg och sly av rönn noterades också. Några sumpiga områden på ön består av första generationens 
skog av björk och asp. Klen död ved av björk, tall och gran finns i måttlig mängd. Viden och enstaka 
porsbuskar växer i strandzonen i vikar och på sidan som vetter in mot fastlandet.  
 
Flora och fauna: Den mindre hackspetten, som är en rödlistad art, hördes gnälla på ön under 
fältbesöket.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde eftersom den annars unga strandskogen har 
inslag av äldre träd, hålträd, klenare död ved, sumpiga partier samt hyser den rödlistade mindre 
hackspetten. 
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295. Klibbalsallé och strandskogar vid Årnäs 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
4,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Väster om Årnäs herrgård ligger Stora och Lilla Slättholmen i Vänern. Till Lilla 
Slättholmen har en vall med körväg byggts ut. Längs denna vall och körväg står en ”allé” med grova 
klibbalar. Slättholmarna omges till stor del av vatten men vassar förekommer framförallt söder och 
sydost om Lilla slättholmen. Mellan Öjaren och fastlandet ligger två små gallrade björkhagar utan 
större naturvärden. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Klibbalstrandskog 1,5 2 
2  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 1,9 3 
3  Triviallövhage 0,7 4 

 
 
Delobjekt 1 – Klibbalsallé och strandskog 
 
Träd- och buskskikt: Klibbalsallén består av en lång rad med grova och mycket grova klibbalar och 
enstaka grov björk. På norra delen av Lilla Slättholmen står tre mycket grova björkar intill ett hus. 
Fastlandsdelen av objektet består av en mogen klibbalstrandskog med inslag av ett flertal andra 
lövträd, även ädellövträd som alm och ask. En mycket gammal sälg är ihålig. Längst i söder står ett 
bestånd med unga klibbalar. I området ligger en mycket grov klibbalslåga, annars är förekomsten av 
död ved sparsam. Videsnår breder ut sig längs hela sydvästra kanten av allén. 
 
Övriga noteringar: Nästan hela delobjektet ligger på av människan skapad mark: dels allén längs 
med den byggda vallen och dels strandskogen som ligger på utfyllnadsmassor intill järnindustrin. I en 
damm, även den skapad av människan, observerades grodrom, andmat och skogssäv, vilket visar att 
dammen är viktig ur våtmarkssynpunkt. Klibbalsskogen på utfyllnadsmassorna har plockhuggits och 
röjts i liten omfattning. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde med anledning av de grova alarna och 
björkarna, som ligger i närheten av värdefulla vattenmiljöer såsom mosaik av vassar och videsnår. 
Klibbalsalléer längs med konstgjorda vägar över vatten är sällsynt förekommande om inte helt unikt. 
 
 
Delobjekt 2 – Strandskogar på Slättholmarna 
 
Träd- och buskskikt: Strandskogen på Slättholmarna består av unga björkar och klibbalar samt 
enstaka tall. Det allmänt förekommande rönnslyet bidrar till områdets risiga utseende. Videbuskage 
förekommer allmänt längs med stränderna. 
 
Övriga noteringar: Inom delobjektet finns tre små stugor. 
 
Naturvärdesbedömning: Strandskogen har ett lågt naturvärde p.g.a. dess låga ålder och frånvaron av 
död ved. 
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Delobjekt 3 – Björkhagar 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
 
 
 

296. Årnäs herrgård 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
11,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Årnäs herrgård ligger vackert beläget vid Vänerns strand, strax norr om Årnäs 
samhälle i norra Götene kommun. Herrgården är mäktig med sina byggnader, slottsruinen, 
järnindustrin, jordbruket och arbetarbostäderna. De mycket gamla träden i rader, alléer, trädgårdar och 
en park ner mot ån i områdets sydvästra del bekräftar herrgårdens långa historia. Järnindustrin och 
ägarens bostad ligger alldeles intill vattnet i områdets västra del. I övrigt omges herrgården av åkrar 
och betesmarker samt landsvägen i sydöst.  
 
Träd- och buskskikt: Herrgården präglas starkt av sina mycket gamla och grova träd. Närmare 20 
mycket grova ekar står intill arbetarbostäderna runt gräsplanet i områdets södra del samt längs en 
grusväg och en stenig hästhage i områdets östra delar. Två ekar, som står intill det stora förrådshuset 
mellan den ekkantade vägen och hästhagen, har en omkrets på ca 3 meter och ett flertal mäter runt 2 
meter i omkrets. Den stora allén vid herrgårdens infart, miljöerna kring själva huvudbyggnaden och 
bostäderna invid stranden består till stor del av mycket grova almar men även askar, lindar, lönnar och 
björkar förekommer i betydande antal. Vägen längs med bostadshusen väster om infartsvägen kantas 
av en lång rad hamlade hästkastanjer, varav en är alldeles ihålig. Allén framför herrgårdens 
huvudbyggnad är relativt nyplanterad (25-40 år) och består av endast lindar. Parken vid ån i områdets 
sydvästra del är lummig med en stor andel triviala arter som björk, sälg, klibbal och hästkastanj. 
Hamlade oxlar står att finna i området närmast järnindustrin. Längs med ån står en rad med mycket 
mäktiga aspar. En nyligen hamlad asp med en diameter på ca 1,5 meter står framför ingången till 
områdets matsal Bruksgården. 
 
Flora och fauna: Många av de ädla lövträden alm, ask, lind och lönn har en välutvecklad epifytflora 
av storbladiga lavar och mossor typiska för dammiga vägmiljöer. Ekarna hyser en värdefull 
skorplavsflora med en mycket rik förekomst av signalarten gulpudrad spiklav Calicium adspersum och 
den rödlistade bruna nållaven Chaenotheca phaeocephala. Den senare fanns även på en lind. Den 
rödlistade gula dropplaven Cliostomum corrugatum hittades på en av de mycket grova ekarna. I 
närheten av Bruksgården fanns brun nållav Chaenotheca phaeocephala på en mycket grov alm och en 
mycket grov lönn. 
Rikedomen på ihåliga träd och insektsrika miljöer är värdefullt ur många hålhäckande fåglars 
synpunkt, t.ex. staren, som minskat allmänt i hela landet under de senaste 10-20 åren. För vedinsekter 
utgör herrgårdens mycket grova träd en mycket värdefull miljö. Särskilt de mycket grova ekarna med 
döda stam- och grendelar utgör potentiella substrat för sällsynta och hotade skalbaggar. Den sällsynta 
blanksvarta trädmyran Lasius fuliginosus noterades på flera olika trädslag, bl.a. ek, asp och sälg.  
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Naturvärdesbedömning: Området bedöms tillhöra den högsta naturvärdesklassen med anledning av 
dess stora antal mycket grova träd av många olika trädslag, som utgör högklassiga miljöer för en rad 
hotade eller minskande arter av bl.a. insekter, fåglar, lavar, mossor och svampar. För att bibehålla 
miljöerna på lång sikt bör man föryngra träden i högre grad än vad som görs idag. 
 
 
 

297. Ekhagar, lundmiljöer och triviallövskog öster om Årnäs 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
8,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Öster om Årnäs herrgård och samhälle, i zonen mellan åkerlandskapet och 
granskogen, ligger dessa mycket värdefulla lundmiljöerna, ekhagarna och triviallövskogarna. Jätte-
ekar står spridda i hela området och även på små åkerholmar, varför dessa också har tagits med. Det 
norra delobjektet består av svårdefinierbara lundmiljöer som övergår i triviallövskog, gårdsmiljöer och 
gamla åker/betesmarker som inte längre hävdas. Det södra delobjektet är mer enhetligt med sina små 
ekhagar med mossbeklädda stenar och block. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 4,4 1 
2  Ekhage 4,3 2 

 
 
Delobjekt 1 – Lundmiljöer, grova ekar och triviallövskog 
 
Träd- och buskskikt: I de fuktiga partierna i områdets norra och mellersta delar står en lundlik alm- 
och aldominerad lövskog med en rik förekomst av död alved som är starkt svampangripet. De friska-
torra partierna i söder består mestadels av björk och asp, men inslaget av ädellövträd är betydande. 
Även här finns en hel del död ved av bland annat asp och fågelbär. Enstaka mycket grova träd av alm, 
oxel, tall och björk noterades i skogen. Buskskiktet är dåligt utvecklat med endast enstaka hassel. I en 
numera obetad hage intill landsvägen står två mäktiga ekar varav en är naturminne med en diameter på 
närmare 3 meter i brösthöjd. Här står också två levande och en död mycket grov klibbal. Den grova 
altorrakan var väl genomsökt av en hackspett. Landsvägen kantas i denna del av en klibbalsallé. Längs 
med grusvägar intill husen i områdets västra hörn står grova och medelgrova almar. Intill ett stort dike 
i skogens västra kant står en 2,5 meter tjock ektorraka skuggigt. 
 
Flora och fauna: Signalarten gulpudrad spiklav Calicium adspersum är mycket vanlig på de mycket 
grova ekarna i området. Den rödlistade bruna nållaven Chaenotheca phaeocephala växer på de grövsta 
ekarna. Signalarterna guldlocksmossa Homalothecium sericeum och sotlav Cyphelium inquinans 
påträffades också på några ekar, den senare även på en av de mycket grova klibbalarna. Enligt de 
boende i området häckar ett kattugglepar i den mäktiga ektorrakan. 
 
Övriga noteringar: Området har plockhuggits i liten omfattning och röjts i något större omfattning. 
 
 
 
 
Naturvärdesbedömning: Området bedöms vara av högsta naturvärde. De naturskogslika bestånden 
av både ädel- och triviallövskog tillsammans med de mäktiga ekarna och alarna och inte minst de 
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mycket grova döda träden ger grund för denna värdering. Nyckelelement som träd med bohål, 
mulmträd, hällmarker och rotvältor bidrar också till det höga naturvärdet. 
 
 
Delobjekt 2 – Steniga ekhagar i skogskant och på åkerholmar  
 
Träd- och buskskikt: Dessa ekhagar, som inte längre hävdas, domineras helt av glest stående ekar av 
olika ålder. Även enstaka björk, alm, lind, fågelbär och tall förekommer. Fotbollsplanen kantas av ett 
tiotal grova björkar. Ett mindre parti har vuxit igen med unga aspar och klibbal. På två av de små 
åkerholmarna står en jätteek och på den stora åkerholmen strax söder om fotbollsplanen står en drygt 2 
meter tjock torraka av ek. Enstaka liggande död ved av ek förekommer. Däremot finns det en hel del 
lågor och torrakor av björk. Buskskiktet består av krusbär samt enstaka slå och nypon. 
 
Flora och fauna: Signalarten gulpudrad spiklav Calicium adspersum växer på de grova ekarna. 
Anmärkningsvärt är att denna art hittades även på en halvmeter grov ek vilket är ovanligt då den 
vanligen föredrar mycket grövre träd. På den mycket grova ektorrakan hittades även de rödlistade 
arterna brun nållav Chaenotheca phaeocephala och gul dropplav Cliostomum corrugatum. Signalarten 
fällmossa Antitrichia curtipendula är vanlig på stenarna i ekhagen. 
 
Naturvärdesbedömning: Denna ekområde är av högsta naturvärde för att det innehåller ekar av alla 
åldrar, grovlekar och även grov död ekved, vilket är mycket ovanligt även i mycket fina ekområden. 
Dessutom finns här grova björkar och en hel del död björkved. Förekomsten av bärande träd och 
buskar bidrar också till det höga naturvärdet. Ekhagarna har ännu inte vuxit igen i någon högre grad, 
troligen p.g.a. den steniga och torra miljön. För att bibehålla och sprida lavfloran på de grova ekarna 
vore en försiktig gallring med efterföljande bete önskvärt så att ekarna får stå i öppen solig miljö. 
Särskilt den mycket grova ektorrakan med flera intressanta lavar skulle behöva friställas då den står 
relativt skuggigt. 
 
 
 

298. Ekhagar vid Nybygget 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
2,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Ett par kilometer nordost om Årnäs herrgård, vid gården Nybygget, ligger dessa 
betade och igenvuxna ekhagar. Den stora ekhagen ligger på moränkullar som betas ihop med 
omgivande vallar. Förutom åkermark angränsar detta område till en ek- och tallhage i väster. Den 
andra delen av objektet är en igenväxt ekhage som står mellan gården Nybygget och en stor 
ekonomibyggnad. I öster angränsar detta område till en planterad granskog. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 2,0 2 
2  Igenväxningsmark av ek-lind-typ 0,8 3 
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Delobjekt 1 – Ekhage nordost om Nybygget 
 
Träd- och buskskikt: Större delen av denna delobjekt domineras helt av glest stående medelgrova 
och grova ekar. Ett litet område vid huset ”Funkes” består av en björk- och tallhage med enstaka ek. 
Förekomsten av metergrova ekar är stor. Den grövsta eken står intill vägen och mäter hela 2 meter i 
diameter. Även flera av björkarna är mycket grova och sprickbarkiga. Enstaka björk är hamlad och 
enstaka bohål noterades på ek. En ek i områdets norra del är krokig och senvuxen. Buskskiktet består 
av enstaka nypon, krusbär, en, hagtorn och röda vinbär. 
 
Flora och fauna: Signalarten gulpudrad spiklav Calicium adspersum hittades på de två grövsta 
ekarna. Några av de grova björkarna hyser en välutvecklad, rik och varierad lavflora, som är typisk för 
grova rikbarksträd i alléer men ovanligt för björk. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde tack vare den stora förekomsten av mycket 
grova ekar och björkar. Till det höga naturvärdet bidrar också förekomsten av signalarter, bohål i träd, 
hamlade träd, odlingsrösen och ett buskskikt med bärande buskar. Förekomsten av död ved är dock 
minimal. 
 
 
Delobjekt 2 – Igenväxt ekhage vid Nybygget 
 
Träd- och buskskikt: De fyra mycket grova ekarna ger området dess karaktär av ekhage, men p.g.a. 
igenväxning är björk och klibbal var för sig lika talrika som eken. Den grövsta eken, som är ca 1,8 
meter i diameter, står skuggigt intill den täta granskogen. Även några av björkarna är mycket grova. 
Inslaget av fågelbär, lönn, oxel, apel och rönn tillsammans med buskskiktet ger området ett stort värde 
som brynmiljö.  
 
Flora och fauna: Den rödlistade bruna nållaven Chaenotheca phaeocephala växer på två av de 
mycket grova ekarna och signalarten gulpudrad spiklav Calicium adspersum på en av ekarna.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. sina mycket grova träd, den 
intressanta lavfloran på de grova träden och det rika inslaget av bärande träd och buskar. Delobjektet 
är för litet för att värderas högre. 
 
 
 

299. Björklund nordväst om Baggesten 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
4,9 ha 

 
 
Allmän beskrivning: På en udde ut i Vänern ligger denna märkliga björklund omgivet av några 
naturliga tall- och enebackar på samma udde, vatten, en brukad tallskog och en övergiven åkermark.  
 
Träd- och buskskikt: Skogen domineras helt av medelgrova glest stående björkar. Även grova 
björkar finns en hel del. Även klibbal samt enstaka ek, asp och barrträd förekommer. Klibbalen bildar 
strandskog i ett litet område i sydväst, där träden står på små socklar. Murkna alsocklar finns det ett 
fåtal av. Invid den övergivna åkern står en hamlad björk. Rönnen är slybildande på sina ställen.  
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Flora och fauna: Den rika förekomsten av hässlebrodd ger björkskogen en karaktär av lund. I övrigt 
förekommer endast vanliga björkskogsarter som vitsippa, blåbär, skogsviol och liljekonvalj. Kärrsiljan 
växer i fuktigare partier. Ett ormvråkspar häckar i en grov tall i områdets östra del. 
 
Övriga kommentarer: Området har förmodligen betats för länge sedan, men skogen är fortfarande 
halvöppen och bär spår av bete. 
 
Naturvärdesbedömning: Området bedöms ha ett högt naturvärde på grund av sin säregna 
lundkaraktär, ostörda läge med goda chanser för t.ex. ormvråkar att häcka, förekomsten av gamla 
björkar, död ved, samt förekomsten av några hålträd och hamlade träd. 
 
 
 

300. Strandnära lövskog i Baggestensviken 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
7,0 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Längs innersta delen på Baggestensviken, ett par kilometer nordöst om Årnäs, 
ligger denna något äldre björkdominerade strandskog, som troligen fortfarande betas av kreatur om än 
extensivt. Området avgränsas av en tät vassbård i norr samt åkermark i söder och öster. I ett smalt parti 
vid gården Baggesten samt i nordväst avgränsas området av tallskog. I nordost tar en granplantering 
vid. En åkerholme som fortfarande har karaktär av en björkhage trots upphört bete ingår i objektet. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Sekundär triviallövskog, torr-frisk typ 6,3 2 
2  Triviallövhage 0,6 3 

 
 
Delobjekt 1 – Strandnära björkskog 
 
Träd- och buskskikt: Denna svagt kuperade något steniga strandskog domineras av grov björk men 
har ett relativt stort inslag av medelgrov till grov tall. Eken är något mindre vanlig. I åkerkanten i 
områdets östra del står en 2 meter tjock jätteek med en död topp med håligheter av olika storlek. 
Enstaka äldre och några yngre fågelbärsträd kunde också noteras. Längs den mycket smala 
strandzonen står en yngre generation av klibbal och björk samt glest stående buskar av krypvide. Den 
omfattande föryngringen av bl.a. rönn, björk och asp är en följd av dåligt betestryck. Död ved av 
björk, klibbal, tall och fågelbär förekommer sparsamt. 
Buskskiktet består av enstaka krusbär, en och björnbär. 
 
Flora och fauna: På den mycket grova eken växer signalarten gulpudrad spiklav Calicium adspersum. 
 
Övriga noteringar: Längs åkerkanten står en lång tämligen välbevarad stenmur. En grusväg följer 
stranden genom större delen av området. 
 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde p.g.a. dess relativt stora storlek, den rika 
förekomsten av grova träd av framförallt björk, ek och tall samt en jätteek. Här finns naturliga 
håligheter för hålhäckande fåglar och insekter, variationsrikedom i småmiljöer som hällmarker, 
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stenmurar, av kreaturen upptrampade strandmiljöer (dock inte välhävdade), bärande träd och buskar 
och även död ved, dock inte grov död ved. 
 
 
Delobjekt 2 – Björkhage på åkerholme 
 
Träd- och buskskikt: Björken dominerar på denna gamla betesmark, som även har ett stort inslag av 
grov tall och ek, varav några av ekarna är metergrova. Flera av björkarna är grova och sprickbarkiga. 
Även oxel och rönn förekommer. Buskskiktet består av enstaka björnbär, krusbär och nypon. Två 
torrakor av björk finns i området. Området har börjat växa igen med gran, rönn och eksly, som är 
kraftigt nedbetade av vilt. 
 
Flora och fauna: Fältskiktet är av fattigmarkstyp förutom en fläck av ängshavre, som tyder på något 
rikare markkemi. 
 
Naturvärdesbedömning: Åkerholmen har ett visst naturvärde p.g.a. de grova träden. Även den döda 
björkveden och områdets funktion som brynmiljö med bärande träd och buskar är viktiga i 
bedömningen. 
 
 
 

301. Igenvuxen ek- och björkhage intill Jutemaden 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
2,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna igenvuxna ek- och björkhage ligger i en lång relativt smal remsa mellan 
Jutemaden – som idag brukas som åkermark – och Juteviken. Lövskogen ligger inte intill vattnet mer 
än en kort sträcka i dess östra del, utan avgränsas av tallskog och ett hygge mot viken. Västra delen av 
Årnäs camping ligger inom objektet. 
 
Träd- och buskskikt: Området karaktäriseras av de grova björkarna och ekarna som står glest. Tre av 
ekarna är mycket grova. De två grövsta står på campingplatsen och mäter 1,5–2 meter i diameter i 
brösthöjd. Området har vuxit igen och domineras numera av medelgrova björkar. Även ek, klibbal, 
asp, sälg, gran och tall förekommer. Död ved av björk förekommer sparsamt men även grov död ved 
noterades. Buskskiktet är obefintligt. 
 
Flora och fauna: På den grövsta eken hittades de rödlistade arterna brun nållav Chaenotheca 
phaeocephala och och gul dropplav Cliostomum corrugatum, signalarten gulpudrad spiklav Calicium 
adspersum samt den mindre allmänna Ochrolechia turneri. På den 1,5 meter tjocka eken växte bara 
gul dropplav. 
 
Övriga kommentarer: I området finns odlingsrösen, stenmurar och små f.d. åkerlappar som numera 
vuxit igen med triviallövskog. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett högt naturvärde kopplat till skogens mogna ålder, de 
mycket grova ekarna med sin intressanta lavflora, mulm och lämpliga bohåligheter, förekomsten av 
enstaka grov död björkved, förekomsten av bärande träd som ek, rönn och fågelbär samt förekomsten 
av viktiga element som odlingsrösen, stenmurar, sumphål och strandmiljöer. 
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302. Strandskog vid Gullsjöhålorna 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
4,3 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Längs Vänerns flikiga strand, strax väster om Gullsjö och mycket nära 
kommungränsen, ligger dessa strandskogar. Den oftast mycket smala lövbården längs stranden gränsar 
förutom till Vänern till barrskogar på land samt Gullsjöhålorna som till stor del är vassbevuxna 
våtmarker. En större del av området har förmodligen betats av kreatur, men betet har upphört för länge 
sedan. 
 
Träd- och buskskikt: Strandskogen domineras av klena till medelgrova björkar men inslaget av tall 
är tämligen stort. Även klibbal och sälg är relativt vanliga. Vissa steniga stränder i de södra och 
mellersta delarna håller på att växa igen med klibbal. I områdets nordvästra del finner man mycket 
enbuskar på torr land och pors i sumpiga delar. Den södra delen angränsar till en planterad granskog 
och granföryngringen är stor även i strandskogen. Medelgrova torrakor och lågor av klibbal och björk 
förekommer i måttlig omfattning. 
 
Övriga kommentarer: Området har plockhuggits i måttlig omfattning. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde p.g.a. dess närhet till vatten, förekomst av 
sumpiga småmiljöer och förekomst av död ved. Skogen är dock ej särskilt gammal. 
 
 
 

303. Igenvuxen ekhage och triviallövskog väster om Högarud 
 
 
Socken 
Forshem/Björsäter (Mariestads kn) 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
2,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: I det småbrutna åker och skogslandskapet ett par kilometer öster om Årnäs, på 
gränsen till Mariestads kommun, ligger dessa helt igenvuxna f.d. betesmarker. Mot norr och söder 
avgränsas objektet av barrskogar och ett hygge. I övrigt omgärdas det av åkermarker och betesvallar. 
Den södra delen av objektet är en gammal ekhage som vuxit igen och den norra har förmodligen varit 
en helt öppen betesmark. Mossiga stenar och odlingsrösen finns spridda på de två holmarna. 
 
Träd- och buskskikt: I den igenvuxna ekhagen står sex mycket grova ekar, som mäter 1–1,5 meter i 
omkrets. Området har vuxit igen med asp och björk så länge att dessa numera dominerar helt. Även 
sälg, fågelbär och rönn förekommer. En hel del död ved har hunnit bildas, mest i form av lågor. Den 
norra delen domineras av asp och björk men har ett inslag av medelgrov ek samt klena granar. Här 
finns också en måttlig förekomst av en. Annars är buskskiktet sparsamt med endast enstaka krusbär 
och nypon. 
 
Övriga kommentarer: Större delen av området har inte betats på mycket länge. De delar av objektet 
som ligger på Mariestads kommuns sida ligger dock inom en betesfålla. 
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Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde med tanke på förekomsten av mycket 
grova ekar, den relativt gamla triviallövskogen med en hel del död ved, enstaka bärande träd och 
buskar samt småmiljöer såsom odlingsrösen. 
 
 
 

304. Ekskog vid Lövrödjan 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
4,1 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Torpet Lövrödjan ligger i skogsområdet norr om Forshem. Öster och söder om 
torpet ligger en ekhage som avgränsas av barrskog i väst och åkermark i öst. Hagen betas inte längre 
men har ännu inte hunnit börja växa igen. I objektet ingår även en liten björkdominerad 
hyggessuccession utan större naturvärden. 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 3,7 3 
2  Lövrik hyggesvegetation 0,5 4 

 
 
Delobjekt 1 – Ekhage 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet domineras av ek. Även björk, klibbal, asp, rönn och sälg 
förekommer. Många av ekarna är grova eller mycket grova, men de har ännu inte utvecklat grov 
sprickbark. Träden står tätare än i en typisk ekhage. Även många av björkarna är grova eller mycket 
grova. I ett fuktigt parti i områdets norra del står en handfull med klibbalar varav några är mycket 
grova. Buskskiktet är svagt utvecklat med enstaka krusbär och en. 
 
Övriga noteringar: Fältskiktet består av arter som tyder på störning i form av gödsling eller 
igenväxning i skugga efter en betesperiod. Området har röjts i liten omfattning. Ett mindre område 
väster om grusvägen har gallrats till förmån för ekarna. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde med anledning av de mycket grova ekarna 
och björkarna. Ekarna är något för unga och står för tätt för att ha utvecklat en intressant epifytflora. 
Förekomsten av död ved är inte särskilt stor. Området är stort och har potential att utvecklas till en 
ekhage med mycket höga naturvärden, om hagen först gallras kraftigt så att ljusinsläppet ökar. 
 
 
Delobjekt 2 – Hyggessuccesssion 
 
Naturvärdesbedömning: Låga naturvärden. 
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305. Ekhage och åmiljö vid Årnäs samhälle 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
4,6 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Årnäs samhälle ligger invid en mycket långsamt flytande liten å, ca en halv 
kilometer uppströms från dess mynning i Vänern. Den kraftigt meandrande åsträckan är kantad med 
lövträd, som förutom samhället omges av åkermark. I delobjektet ingår en mycket kort allé med grova 
träd längs vägen upp till samhället. Ekhagen består av åkerholmar och ett smalt skogsbryn runt en 
gammal åker. Både den gamla åkern och ekhagen betas. Skogen öster om ekhagen är en planterad 
granskog. 
 
 

Delobjekt Dominerande skogstyp Areal (ha) Klass 

1  Ekhage 2,6 2 
2  Sekundär triviallövskog, fuktig-våt typ 2,0 3 

 
 
Delobjekt 1 – Ekhage 
 
Träd- och buskskikt: Ekhagen domineras av ekar som står glest på de gamla åkerholmarna i hagen 
tillsammans med grova och mycket grova björkar. Uppåt femton av ekarna är mycket grova. En av 
ekarna i hagens södra del mäter ca två meter i diameter. I skogsbrynet står träden tätare. Förutom ek 
och björk förekommer enstaka asp, rönn, apel och barrträd. Död ved av ek, björk och asp förekommer, 
även av grova dimensioner. En ihålig ekstam och en eklåga innehåller mulm. Buskskiktet är 
obefintligt. 
 
Flora och fauna: Signalarten gulpudrad nållav Calicium adspersum växer rikligt på två av de grövre 
ekarna. De rödlistade arterna gul dropplav Cliostomum corrugatum och brun nållav Chaenotheca 
phaeocephala var rikligt förekommande på en mycket grov ek. Alla dessa arter förekommer på ekar, 
som står ljusöppet på åkerholmarna. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde med anledning av den rika 
förekomsten av gamla ekar, en sällsynt lavflora, grov död ved av både björk och ek samt mulmträd.  
 
 
Delobjekt 2 – Lövträdsklädd åmiljö 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet längs ån domineras av klibbal, men även björken är mycket vanlig. 
Även sälg och oxel förekommer. De flesta klibbalarna är mycket unga men flera mycket grova träd 
står att finna i åkanten. Enstaka lågor och torrträd av börk och klibbal förekommer. I den korta allén 
upp till samhället står förutom almar en mycket grov ek, en mycket grov lönn och tre mycket grova 
hästkastanjer. I delobjektets södra ände står en mycket grov ek alldeles intill ån. Intill landsvägen som 
korsar ån i delobjektets norra ände står ett antal almar. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde med tanke på den naturligt meandrande 
åmiljön, den variationsrika trädslagssammansättningen, de mycket grova träden och den sparsamt 
förekommande döda veden. 
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306. Blandlövhage söder om Årnäs 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
1,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna blandlövhage ligger strax sydväst om Årnäs samhälle. Hagen ligger på 
en rullstensås, som bildar en landtunga mellan å ena sidan barrskogen och landsvägen i väster och 
andra sidan torpet Lages i mitten av åkerlandskapet.  
 
Träd- och buskskikt: Medelgrova björkar och tallar tillsammans med enstaka ek, lönn och alm ger 
hagen dess karaktär. Några av björkarna och björktorrakorna är mycket grova. En av lönnarna vid 
infarten till torpet är hamlad. Buskskiktet är svagt utvecklat med enstaka nypon och en. En viss 
igenväxning har skett med björk, asp och enstaka gran.  
 
Flora och fauna: Rikbarkslavfloran på lönn, asp och alm är välutvecklad. 
 
Övriga kommentarer: Viss röjning av nypon och aspsly har skett. Hagen betas förmodligen eller har 
betats fram till nyligen. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde kopplat till den mångsidiga 
trädslagssammansättningen med ädellövträd, de mycket grova björkarna och den måttliga förekomsten 
av relativt grov björkved. 
 
 
 

307. Urskogslik blandlövskog med grova ekar 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
1 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
9,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Denna urskogslika blandlövskog ligger strax söder om Årnäs, längs en liten å, 
ett par kilometer söder om dess utlopp i Vänern. Södra delen av lövskogen omges av barrskogar och 
ett hygge, medan dess norra del omges av åkermark. En liten åkerholme intill landsvägen ingår också i 
objektet. 
 
Träd- och buskskikt: Lövskogen domineras inte av något trädslag. De mest framträdande är ek, 
björk, gran, tall samt klibbal och hägg längs ån. Även ask, fågelbär, asp, rönn och sälg förekommer. 
De glest stående medelgrova till mycket grova ekarna är förmodligen en kvarleva från en tid då 
området var en öppen ekhage. En stor del av de andra lövträden har etablerats efterhand. Björken, 
klibbalen och granen har vuxit här med minst en hel generation, vilket också den mycket rika 
förekomsten av död ved bekräftar. Hasseln förekommer rikligt särskilt i områdets norra del och enen 
är måttligt vanlig. Även hagtorn och krusbär förekommer sällsynt. 
 
Flora och fauna: Signalarterna vinfläck Arthonia vinosa, gulpudrad spiklav Calicium adspersum, 
sotlav Cyphelium inquinans och lönnlav Bacidia rubella noterades på enstaka ekar i området. 
Signalarterna bland mossfynden utgörs av stenporella Porella cordeana och hasselmossa 
Eurhynchium angustirete. 

 287



 

 
Övriga noteringar: En kraftledning löper genom hela området. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett mycket högt naturvärde kopplat dels till den stora 
ekförekomsten med grova ekar som börjar bli gamla och dels till de triviala lövträden och granen som 
har bildat en första generationens naturskog med en rik förekomst av död ved. Utvecklingen av dessa 
två naturvärden står delvis i motsats till varandra. Ekarna bör stå öppet i solig miljö för att i högre grad 
bibehålla sina egenskaper som substrat för hotade organismer av t.ex.. lavar och insekter. Naturskogen 
däremot gynnas om skogen lämnas orörd för fri utveckling så att en mångfald av organismer, både 
vanligt förekommande och hotade, hinner vandra in med tiden. 
 
 
 

 308. Unga ekskogar sydost om Årnäs 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
2,5 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Dessa tre små igenväxningsskogar ligger nordväst om Lunnebäcksbacken, i 
gränszonen mellan ett större barrskogsområde och det sammanhängande åkermarksområdet runt 
Årnäs. 
 
Träd- och buskskikt: Den norra blockrika kullen är bevuxen med ung senvuxen ekskog med enstaka 
enar. Det mellersta beståndet är en igenväxande enhage på hällmark, som bär en ung trädgeneration av 
asp, ek och gran. Även enstaka björk, rönn, fågelbär och medelgrov tall växer här. Det lilla området i 
sydväst liknar mest det mellersta. 
 
Naturvärdesbedömning: Området har ett visst naturvärde då det består av en stor del bärande 
trädslag som ek, fågelbär och rönn. Förekomsten av enstaka lågor av ek är också viktig vid 
naturvärdesbedömningen. 
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309. Hygge med kvarlämnade lövträd på Lunnebäcksbacken 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
4 

Ekonomiskt kartblad 
093 14 

Areal 
3,7 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Lunnebäcksbacken är en stor blockrik kulle som 1986 bestod av en lövrik 
barrskog. Området har avverkats och kvar står enstaka grövre lövträd. Backens närmaste omgivning 
består av delvis brukade och delvis barrplanterade åkermarker. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet är mycket glest med bland annat en grov ek samt enstaka grövre 
sälg och tall. Slyskog av björk och självföryngrad gran dominerar annars på kullen.  
 
Naturvärdesbedömning: Området har låga naturvärden. 
 
 
 

310. Asparen och Lindö 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
2 

Ekonomiskt kartblad 
09314, 093 24 

Areal 
32,8 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Det här är två delar av samma ö som är belägen i Vänern, någon kilometer ut 
från kusten norr om Årnäs. 
 
Träd- och buskskikt: Trädskiktet är blandat med främst triviallövträd av medelgrova till grova 
dimensioner. Beståndet är till stor del f.d. betesmarker som nu nästan äger urskogskaraktär med 
mycket död ved i form av torrakor och lågor, framför allt av grov asp, men även mindre grova 
triviallövträd och gran. På Lindön finns sju mycket grova ekar som håller mycket hög klass. 
 
Flora och fauna: På de mycket grova ekarna på Lindön växer enligt Leif Andersson, Pro Natura de 
rödlistade lavarna ekpricklav Arthonia byssacea, hjälmbrosklav Ramalina baltica och grå skärelav 
Schismatomma decolorans, samt signalarten gulpudrad eklav Calicium adspersum. I övrigt äger ön en 
mycket fin vedsvampflora med bl.a. blodticka Caloporus taxicola, tegelticka Daedaleopsis confragosa 
– som här är i periferin av sitt utbredningsområde, oxtungsvamp Fistulina hepatica, kantöra 
Hymenochaete tabacina, gult knotterskinn Hyphodontia alutaria, rävticka Inonotus rheades, 
björkmussling Lenzites betulina, dallergröppa Merulius tremellosus, bitterticka Oligoporus stipticus, 
barkticka Oxyporus corticola, lönnticka Oxyporus populinus, grovticka Phaeolus schweinitzii, tallticka 
Phellinus pini och kuddticka Phellinus punctatus, samt de två sällsynta arterna rutskinn Xylobolus 
frustulatus och trollhand Hypocreopsis lichenoides. 
 
Naturvärdesbedömning: Tack vare sin stora mängd död ved huvudsakligen i form av grova asplågor 
med fin vedsvampflora, samt de grova ekarna med rödlistade lavar får Asparen/Lindö ett högt 
naturvärde. 
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311. Långeudde 
 
 
Socken 
Forshem 

Naturvärdesklass 
3 

Ekonomiskt kartblad 
09314, 093 24 

Areal 
3,4 ha 

 
 
Allmän beskrivning: Öster om föregående objekt, Asparen/Lindö, ligger en mindre ö vid namn 
Långeudde. Den är stadd i stark igenväxning av vassar påskyndad av öns flikighet. 
 
Träd- och buskskikt: På denna lilla ö är trädskiktet yngre än på Asparen/Lindö. Här dominerar 
medelålders björk, men inslaget av asp och tall är också ganska stort. Här finns en del död ved, främst 
av asp och al men inte alls så mycket eller grovt som på Asparen. Viden växer längs strandkanten. 
 
Naturvärdesbedömning: Åldern på träden är medelmåttig och dödvedsmängden inte alltför 
iögonenfallande, vilket ger att öns naturvärden är endast måttliga. 
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6. ARTREGISTER 
Arter med en asterisk* beskrivs närmare i kapitlet 4.3 Kommentarer till vissa arter funna under 
inventeringen, ovan. 
 
 
Träd 

Alm Ulmus glabra 
Ask Fraxinus excelsior 
Asp Populus tremula 
Björk Betula pendula/pubescens 
Bok Fagus sylvatica 
Ek Quercus robur/petraea 
Fågelbär Prunus avium/cerasus 
Gran Picea abies 
Gråal Alnus incana 
Hästkastanj Aesculus hippocastanus 
Idegran Taxus baccata 
Klibbal Alnus glutinosa 
Lind Tilia cordata 
Lärk Larix decidua 
Lönn Acer platanoides 
Oxel Sorbus intermedia 
Rönn Sorbus aucuparia 
Sälg Salix caprea 
Tall Pinus sylvestris 
Tysklönn Acer pseudoplatanus 
Vildapel Malus sylvestris 
  
Buskar 

Benved Euonymus europaeus 
Berberis Berberis vulgaris 
Brakved Frangula alnus 
En Juniperus communis 
Fläder Sambucus nigra 
Hagtorn Crataegus spp. 
Hallon Rubus idaeus 
Hassel Corylus avellana 
Hägg Prunus padus 
Krusbär Ribes uva-crispa 
Krypvide Salix repens 
Murgröna Hedera helix 
Måbär Ribes alpinum 
Nypon Rosa spp. 
Olvon Sorbus intermedia 
Oxbär Cotoneaster spp. 
Pors Myrica gale 
Skogstry Lonicera xylosteum 
Slån Prunus spinosa 
Snöbär Symphoricarpos albus 
Spirea Spiraea spp. 
Syrén Syringa vulgaris 
Tibast Daphne mezereum 
Viden Salix spp. 
 

Kärlväxter 

Akleja Aquilegia vulgaris 
Andmat Lemna minor 
Blåbär Vaccinium myrtillus 
Blåsippa Anemone hepatica 
Brännässla Urtica dioica 
Bäckbräsma Cardamine amara 
Fjällgröe Poa alpina 
Glansnäva Geranium lucidum 
Guckusko* Cypripedium calceolus 
Gullpudra Chrysosplenium 
alternifolium 
Gullviva Primula veris 
Gulsippa* Anemone ranunculoides 
Hässlebrodd Milium effusum 
Jungfru Marie nycklar Dactylorhiza maculata 

ssp. maculata 
Kruståtel Deschampsia flexuosa 
Kärrsilja Peucedanum palustre 
Liljekonvalj Convallaria majalis 
Lingon Vaccinium vitis-idaea 
Liten kardborre Arctium minus 
Lundarv Stellaria nemorum  
Lungört Pulmonaria obscura 
Majsmörblomma Rannunculus auricomus 
Murruta Asplenium ruta-muraria 
Ormbär Paris quadrifolia 
Ramslök* Allium ursinum 
Rödblära Silene dioica 
Skavfräken Equisetum hyemale 
Skogsbingel Mercurialis perennis 
Skogssäv Scirpus sylvaticus 
Skogsviol Viola riviniana 
Sloknunneört* Corydalis pumila 
Smultron Fragaria vesca 
Smånunneört Corydalis intermedia 
Stor kardborre Arctium lappa 
Storrams Polygonatum multiflorum 
Strandlysing Lysimachia vulgaris 
Strutbräken Matteuccia struthiopteris 
Svinrot Scorzonera humilis 
Tandrot* Cardamine bulbifera 
Trolldruva Actaea spicata 
Tvåblad Listera ovata 
Vitsippa Anemone nemorosa 
Vätteros Lathraea squamaria 
Älggräs Filipendula ulmaria 
Ängshavre Helictotrichon pratense 
Örnbräken Pteridium aquilinum 



 

Mossor 

Anomodon longifolius*  Liten baronmossa 
Anomodon viticulosus* Grov baronmossa 
Antitrichia curtipendula Fällmossa 
Climacium dendroides Palmmossa 
Conocephalum conicum Rutbålmossa 
Ctenidium molluscum Kalkkammossa 
Eurhynchium spp. Sprötmossor 
Eurhynchium angustirete Hasselmossa 
Eurhynchium hians Lundsprötmossa 
Eurhynchium striatum  Skuggsprötmossa 
Fissidens adianthoides Fickmossa 
Fissidens bryoides Lundfickmossa 
Fontinalis antipyretica Stor näckmossa 
Herzogiella seligeri  Stubbsprötmossa 
Homalia trichomanoides Trubbfjädermossa  
Homalothecium sericeum Guldlocksmossa 
Leucobryum glaucum Blåmossa 
Mnium punctatum Bäckstjärnmossa 
Neckera complanata* Platt fjädermossa 
Nowellia curvifolia* Långfliksmossa 
Plagiothecium undulatum Vågig praktmossa 
Porella cordaeana  Stenporella 
Porella platyphylla Trädporella 
Rhodobryum roseum Rosmossa 
Rhytidiadelphus loreus  Västlig hakmossa 
Rhytidiadelphus triquetrus  Kranshakmossa 
Scleropodium purum  Pösmossa 
Sphagnum spp. Vitmossor 
Thamnobryum alopecurum  Rävsvansmossa 
Thuidium tamariscinum  Thujamossa 
Tortula latifolia  Trubbskruvmossa 
Ulota crispa Krusulota 
 
Lavar 

Acrocordia gemmata* Grå vårtlav 
Arthonia byssacea* Ekpricklav 
Arthonia vinosa Vinfläck 
Bacidia rubella Lönnlav 
Buellia alboatra Vit skivlav 
Calicium adspersum Gulpudrad spiklav 
Calicium quercinum* Ekspik 
Calicium viride Grön spiklav 
Caloplaca chrysophthalma Alléorangelav 
Chaenotheca phaeocephala*  Brun nållav 
Cliostomum corrugatum Gul dropplav 
Collema flaccidum Slanklav 
Cyphelium inquinans Sotlav 
Graphis scripta Skriftlav 
Gyalecta spp. Kraterlavar 
Gyalecta flotowii* Blek kraterlav 
Gyalecta ulmi* Almlav 
Lecanactis abietina Gammelgranslav 
Leptogium lichenoides Traslav 

Lobaria pulmonaria Lunglav 
Microcalicium disseminatum* Ärgspik 
Ochrolechia turneri  
Opegrapha illecebrosa* Gammelekslav 
Peltigera collina Grynig filtlav 
Pertusaria pertusa Porlav 
Physconia grisea Grynig dagglav 
Pleurosticta acetabulum Kyrkogårdslav 
Ramalina spp. Brosklavar 
Ramalina baltica*  Hjälmbrosklav 
Schismatomma decolorans* Grå skärelav 
Schismatomma pericleum* Skärelav 
Sclerophora nivea Blekspik 
Sphinctrina turbinata* Kort parasitspik 
Usnea spp. Skägglavar 
Usnea subfloridana  Kort skägglav 
 
Svampar 

Auricularia mesenterica Svartöra 
Caloporus taxicola Blodticka 
Daedalea quercina Korkmussling 
Daedaleopsis confragosa  Tegelticka 
Datronia mollis Hjortticka 
Exidia truncata Ekkrös 
Fistulina hepatica Oxtungsvamp 
Fomes fomentarius Fnöskticka 
Fomitopsis pinicola Klibbticka 
Ganoderma lucidum Lackticka 
Hymenochaete rubiginosa  Rostöra 
Hymenochaete tabacina Kantöra 
Hyphodontia alutaria Gult knotterskinn 
Hypocreopsis lichenoides Trollhand 
Inonotus dryadeus* Tårticka 
Inonotus obliquus Sprängticka 
Inonotus radiatus  Alticka 
Inonotus rheades Rävticka 
Laetiporus sulphureus Svavelticka 
Langermannia gigantea  Jätteröksvamp 
Lentinellus vulpinus Rynkmussling 
Lenzites betulina Björkmussling 
Macrotyphula fistulosa Pipklubba 
Merulius tremellosus Dallergröppa 
Micromphale foetidum Stinkbrosking 
Oligoporus stipticus Bitterticka 
Oxyporus corticola Barkticka 
Oxyporus populinus Lönnticka 
Phaeolus schweinitzii Grovticka 
Phellinus conchatus Sälgticka 
Phellinus igniarius Eldticka 
Phellinus pini  Tallticka 
Phellinus punctatus Kuddticka 
Phellinus tremulae Aspticka 
Piptoporus betulinus  Björkticka 
Plicaturopsis crispa Kantarellmussling 
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Xylobolus frustulatus  Rutskinn 
 
Fåglar 

Gröngöling Picus viridis 
Kattuggla Strix aluco 
Mindre hackspett Dendrocopos minor 
Ormvråk Buteo buteo 
Orre Lyrurus tetrix 
Spillkråka Dryocopus martius 
Stare Sturnus vulgaris 
Större hackspett Dendrocopos major 
 

Däggdjur 

Bäver Castor fiber 
 
Insekter 

Lasius fuliginosus  Blanksvart 
trädmyra 
Prionychus ater Kolsvart 

kamklobagge 
Vespa crabro* Bålgeting 
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Bilaga 1. 
FÄLTBLANKETT LÖVSKOGSINVENTERING GÖTENE KOMMUN 

 
Inventeringsdatum              Inventerare    

 
IDENTITET 
Objekt/delobjektsnummer 
 

Objektsnamn  

Storruta 
 

Ekonomiskt kartblad Församling 

 
SKOGSTYP 

 Brantskog av ädellövrik typ  Hässlen  Klibbalstrandskog 
 Brantskog av ädellövfattig typ  Hyggessuccessioner, lövrik typ  Klibbalkärr 
 Ek-tall-skog av bergig typ  Sek lövsk. fd ängsmark frisk-torr  Klibbalskog översilningstyp 
 Ekskog av ristyp  Sek lövskog fd ängsmark fuktig  Lövrik myrmark 
 Ekhage  Blandädellöv-lund  Björkskog på gamla mossodlingar 
 Blandlövhage av ask-alm-typ  Ask-alm-lund  ………………………………………… 
 Triviallövhage  Ek-hassellund  ÄL 
 Igenväxt löväng/hage, lind-ek  Parker, alléer, vårdträdsmiljöer  ÄL del 
 Igenväxt löväng/hage, ask-alm  Sjöstrandsnår  ej ÄL 

 
SLUTENHET 

 slutet  halvslutet  glest  ……………………………… 
 
TRÄDSLAG 
a - dominerande grovleksklass, b - mängd mycket grova träd, c - mängd mycket gamla träd, d - mängd stående död ved, e - mängd grov stående död 
ved, f - mängd lågor, g - mängd grova lågor, h - mängd nyfallna lågor, i - mängd medelgamla lågor, j - mängd gamla lågor 

   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j    a   b   c   d   e   f   g   h   i   j 
 Alm            Gråal           
 Ask            Klibbal           
 Bok             Asp           
 Ek             Björk           
 Lind            Rönn           
 Lönn            Sälg           
 Fågelbär            Gran           
 Hägg            Tall           
 Oxel            ………            

 Föryngring, ev trädslagsbyte  …………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
BUSKSKIKT 

 Brakved  Kaprifol  Krusbär  Hagtorn 
 Getapel  Skogstry  Hassel  …………………… 
 Druvfläder  Nypon  En  …………………… 
 Olvon  Slån  Vide    …………………… 

 Kommentar ……………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FÄLTSKIKT 

 Torr ristyp  Frisk ristyp  Fuktig ristyp  Blöt typ 
 Torr örtristyp  Frisk örtristyp  Fuktig örtristyp  Lundörttyp 
 Torr örttyp  Frisk örttyp  Fuktig örttyp  Betesmark 

 Kommentar ……………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
NATURLIG STÖRNING OCH HÄVD 

 Viltbete  Storm  Vattenstörning  Ras/skred 
 Insektsangrepp  Svampangrepp  Intern beståndsdynamik  Brand 
 Nuvarande bete  Upphört bete (ev tidpunkt)  Slåtter  …………………… 
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INGREPP 

 Avverkning  Plockhuggning (stubbar)  Röjning  Gallring 
 Barrplantering  Dikning  Bebyggelse/tomtmark  Kraftledning  
 Väg  Soptipp  Stenbrott    …………………… 

 
NYCKELELEMENT 

 Större å  Sumphål/kärr  Bergvägg (väderstr.      )  Odlingsröse 
 Bäck/rännil  Strandsump  Rasbrant  Stenmur 
 Vattenfall/mindre fors  Strand  Hällmarker  Lövängsrest 
 Källa, källpåverkad mark  Blockrik mark  Ravin  Tunt jordtäcke 
 Rikkärr  Lodyta (väderstreck      )  Skogsbryn/ brynveg,  …………………… 

Nyckelelement knutna till träd, kvantifieras: 
 Träd med bohål  Träd med större risbo  Grov sprickbark  Mulm  
 Hamlade träd  Rotvältor  …………………………  …………………… 

 
ARTLISTA  
MOSSOR SVAMPAR LAVAR  

 Porella platiphylla  Pachykytospora tuberculosa  Gyalecta ulmi  Nephroma spp. 
 Antitrichia curtipendula  Dentipellis fragilis  Arthonia vinosa  Pannaria conoplea 
 Frullania fragilifolia  Dicomitus campestris  Buellia alboatra  Parmeliella triptophylla 
 Frullania tamariscii  Fistulina hepatica  Calicium adspersum  Peltigera collina 
 Herzogiella seligeri  Gloidon strigosus  Calicium quercinum  Schismatomma decolorans 
 Homalia trichomanoides   Hapalopilus croceus  Cladonia parasitica  Sclerophora spp. 
 Lejunea cavifolia  Hericium coralloides  Cliostomum corrugatum  Sphaerophorus globosus 
 Neckera complanata  Inonotus dryadeus  Collema spp.  Thelotrema lepadinum 
 Neckera crispa  Inonotus rheades  Cyphelium inquinans  
 Nowellia curvifolia  Oxyporus corticola  Degelia plumbea  
 Thamnobryum alopecurum  Phellinus ferruginosus  Leptogium lichenoides KÄRLVÄXTER 
 Ulota crispa  Phellinus populicola  Leptogium saturninum  Hässleklocka 

  Xylobolus frustulatus  Lobaria scrobiculata  Skogssvingel 
  Skeletocutis nivea  Lobaria pulmonaria  Storgröe 
 
ANDRA HOTADE ELLER NATURVÅRDSINTRESSANTA ARTER ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FAUNAOBSERVATIONER ……………………………………………………………………………………………… 
 
R
 

EKREATIONSVÄRDE ………………………………………………………………………………………………… 

PRELIMINÄR KLASSIFICERING 

  KLASS 1   KLASS 2  KLASS 3  KLASS 4  

 Motivering  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Eventuell hotbild, eventuella akuta åtgärder ……………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
BESKRIVNING AV OMRÅDET I FRI TEXT ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………



 

Förklaringar till fältblankett 
 
Identitet: Storruta innebär de tre första siffrorna i numreringen av ett ekonomiskt kartblad (två siffror 
och en versal i den gamla numreringen). Storrutan motsvarar areellt 100 ekonomiska kartblad. 
 
Skogstyp: En beskrivning av de olika skogstyperna finns under 4.2 Kort beskrivning av de olika 
skogstyperna sidan 11 ff. ovan. Skogstyperna kvantifieras i en fyrgradig skala enligt följande:  
1 = 1–25% av arealen, 2 = 26–75%, 3 = 76–99% och 4 = 100%. 
I samband med med angivelse av förekommande skogstyp anges om hela objektet eller delar av det 
utgör ädellövskog. Områden som utgör ädellövskog (SVL § 22-23) är skogsbestånd som består av ädla 
lövträd till minst 50% av grundytan och vars areal är minst 0.5 ha, trädbestånd (hagmarker) som inte är 
jordbruksmark och som har ädla lövträd till minst 70 % av grundytan, minst 10 träd/ha och där träden 
måste vara minst 130 cm höga och ha en stamdiameter på minst 30 cm vid brösthöjd. Till de ädla 
lövträden räknas ek, lind, alm, ask, lönn, bok, avenbok och fågelbär. 
 
Slutenhet: Här noteras objektets genomgående kronslutenhet. Glest motsvarar en krontäckningsgrad 
upp till 50 %, halvslutet mellan 50 och 70 % och slutet mer än 70 %. 
 
Trädslag: Här noteras först förekommande trädslag kvantifierat i fem klasser efter hur stor 
procentandel av grundytan trädslaget utgör, 1 = 1–20 % av grundytan, 2 = 20–40 %, 3 = 40–60 %, 4 = 
60–80 % och 5 = 80–100 %.  
Till varje trädslag noteras dominerande grovleksklass. De olika grovleksklasserna klen (= 1),  
normal (2), grov (3) och mycket grov (4) för de olika trädslagen följer diameterkrav för respektive 
trädslag enligt nedanstående tabell. Det är en modifierad version av Skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopkrav. 
Grovleksklassificeringen skiljer sig från trädslag till trädslag. En mycket grov al är t ex inte lika grov 
som en mycket grov ek. Nedan följer ett ungefärligt schema för hur grovleksklassningen ska göras 
trädslag för trädslag. De mått som anges gäller stamdiameter. Notera att sly inte ingår i denna tabell 
utan noteras under rubriken "Föryngring". 
 
 1 2 3 4 
 
Alm 5-15 cm 15-40 cm 40-75 cm >75 cm 
  
Ask 5-15 cm 15-40 cm    40-75 cm   >75 cm 
     
Bok  5-15 cm 15-60 cm 60-100 cm >100 cm 
 
Ek 5-15 cm 15-60 cm 60-100 cm >100 cm 
 
Lind 5-15 cm 15-60 cm 60-100 cm >100 cm 
 
Lönn 5-15 cm 15-40 cm 40-75 cm >75 cm 
      
Gråal 5-15 cm 15-30 cm 30-50 cm >50 cm 
     
Klibbal 5-15 cm 15-30 cm 30-60 cm >60 cm 
     
Asp 5-15 cm 15-30 cm 30-60 cm >60 cm 
     
Björk 5-15 cm 15-30 cm 30-60 cm >60 cm 
     
Sälg 5-15 cm 15-30 cm 30-60 cm >60 cm 
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Gran 5-15 cm 15-40 cm 40-75 cm >75 cm 
 
Tall 5-15 cm 15-60 cm 60-100 cm >100 cm 
 
 
Förutom grovleksklass noteras för varje trädslag mängd mycket grova träd, mängd mycket gamla träd, 
mängd stående död ved, mängd grov stående död ved, mängd lågor, mängd grova lågor, mängd 
nyfallna lågor, mängd ”medelålders” lågor och mängd gamla lågor. Samma grovleksklasser som ovan 
gäller även för lågor och torrakor. Mängderna kvantifieras här i en tregradig skala där 1 = 1-5 träd, 2 = 
6-10 träd och 3 = > 10 träd. De olika nedbrytningsgraderna hos lågorna definieras enligt nyfallen = 
bark kvar, medelålders = bark släppt, ej helt mosstäckt och äldre = täckt av mossor, börjar ev. tappa 
struktur. 
I fri text under trädslag finns möjlighet att beskriva föryngring, eventuella särdrag hos den döda veden 
etc. 
 
Buskskikt: Samtliga påträffade buskarter noteras. På fältblanketten finns kryssrutor för brakved, 
getapel, druvfläder, olvon, kaprifol, skogstry, nypon, slån, krusbär, hassel, en, vide och hagtorn. 
Förekomst noteras i en tregradig skala där 1= enstaka, 2 = ”medelrik” och 3 = rik. Då tyngdpunkten 
vid värdeklassificeringen läggs vid trädskiktet görs ingen omfattande buskskiktsinventering. 
 
Fältskikt: Vid uppgifter om fältskiktet görs en indelning efter näringsgradient (ristyp - örtristyp - 
örttyp) och fuktighetsgradient (fuktig - frisk - torr). Dessutom kan blöt typ, lundörttyp och betesmark 
noteras. Angivelse av fältskikt görs enligt en tregradig skala där 1 = 1–25 % av markytan, 2 = 25–75 
% och 3 = >75 %.  
Liksom vid buskskiktet läggs inte någon tyngdpunkt vid fältskiktsinventeringen då 
värdeklassificeringen främst styrs av naturvärden förekommande i trädskiktet. 
 
Naturlig störning och hävd: Under naturliga störningsfaktorer noteras viktiga bestånsdsdanande 
störningar. Föreslagna störningar är viltbete, storm, vattenstörning, ras/skred, insektsangrepp, 
svampangrepp, brand, intern beståndsdynamik, nuvarande bete, upphört bete (om möjligt noteras 
ungefärlig tid då betet upphörde) och slåtter. Ingreppets omfattning uttrycks i tre klasser där 1 = ringa 
påverkan, 2 = stark lokal påverkan och 3 = stark generell påverkan. 
 
Ingrepp: Under ingrepp noteras förekomst av för lövskogsbiotopen negativ mänsklig påverkan såsom 
avverkning, plockhuggning (stubbar), röjning, gallring, barrplantering, dikning, bebyggelse/tomtmark, 
kraftledning, väg, soptipp och stenbrott (vanligt på Kinnekulle). Ingreppets omfattning uttrycks i tre 
klasser där 1 = ringa påverkan, 2 = stark lokal påverkan och 3 = stark generell påverkan.   
 
Nyckelelement: Karaktärsgivande nyckelelement noteras här. Föreslagna nyckelelement är större å, 
bäck/rännil, vattenfall/mindre fors, källa/källpåverkad mark (inkluderar översilningsmark), rikkärr, 
sumphål/kärr, strandsump, strand, blockrik mark, lodyta, bergvägg, rasbrant, hällmarker, ravin, 
skogsbryn/brynvegetation, odlingsröse, stenmur, lövängsrest och tunt jordtäcke (typiskt 
förekommande på Kinnekulleplatån, ger upphov till alvarsliknande mark). Vid nyckelelementen lodyta 
och bergvägg noteras väderstreck.  
Nyckelelement knutna till träden behöver ej vara karaktärsgivande utan noteras enligt en tregradig 
skala där    1 = 1-5 träd med resp. nyckelelement, 2 = 6-10 träd och 3 = >10 träd. Föreslagna 
nyckelelement knutna till träd är träd med bohål, träd med större risbo, grov sprickbark, mulm, 
hamlade träd och rotvältor. 
 
Artlista: Förekomst av listade arter noteras (artlista se fältblanketten). Valet av arter har främst gjorts 
bland mossor, lavar och svampar och då framförallt bland arter som är lätta att identifiera i fält. 
 
Andra hotade arter eller naturvårdsintressanta arter: Här finns möjlighet att notera andra 
påträffade hotade eller intressanta arter vilka ej finns med på artlistan. 
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Faunaobservationer: Eventuella observationer av fåglar, insekter eller däggdjur som är intressanta ur 
naturvårdsaspekt noteras här. 
 
Rekreationsvärde: Under rekreationsvärde anges om området är viktigt för det rörliga friluftslivet, 
eventuella utmärkta leder, väl använda stigar, närhet till bebyggelse och tätort etc. 
 
Klassificering: I fält görs en preliminär klassificering och objektet (delobjektet) placeras i en av fyra 
klasser. Vid bedömningen läggs störst vikt vid naturvärden knutna till trädskiktet. Mindre vikt läggs 
vid fältskiktet och buskskiktet.  
En motivering till bedömningen lämnas i fri text. Här beskrivs också eventuell hotbild och eventuella 
akuta åtgärder. 
 
Faktorer som påverkar bedömningen av objektet (delobjektet) är: 

· Storlek, ett större område bedöms vara värdefullare än ett mindre. 
· Skogens mognad som ekosystem, skogens kontinuitet bedöms med hjälp av förekomst av gamla, 

grova och/eller innanrötade träd, förekomst av sena successionsstadier som torrträd och lågor, 
förekomst av bohål och inte minst förekomst av indikatorarter som pekar på lång skoglig 
kontinuitet.  

· Områdets variationsrikedom. 
· Förekomst av småbiotoper som block, lodytor, hällar, bäckar, skogsbryn, stränder, vattenfall, andra 

våtmarksmiljöer (en mosaikartad miljö ger området högre naturvärde). 
· Frihet från diverse mänskliga ingrepp som avverkningar, planteringar gallringar, vägar, bebyggelse, 

kraftledningar mm. 
· Mindre vikt fästs vid typ av lövskog, försök görs att ge representativa och välutvecklade bestånd av 

olika typer högt värde, även sällsynta skogstyper ges högt naturvärde. 
· Vid värdering av hagmarker fästs mindre vikt vid beståndets fältskikt, största vikten fästs vid 

trädskiktet så att ett objekt med gamla, innanrötade träd med rik epifytflora värderas högre än ex 
björkbacke med rik torrängsflora.  

 
Ovanstående faktorer för klassificering stämmer överens med faktorer använda för bedömning av 
naturvärden vid tidigare gjorda lövskogsinventeringar. 
 
Vid klassificeringen innehåller klass 1 områden med de högsta naturvärdena, klass 2 områden med 
mycket höga och höga naturvärden, klass 3 områdena med vissa naturvärden och klass 4 områden med 
låga naturvärden.  
 Områden där man vid fältbesöket inte kan notera några lövskogsnaturvärden förs inte till någon av 
ovanstående klasser. Markering om detta görs på flygbildstolkningsblanketten och ingen vidare 
information insamlas. Till denna ”skrotningsklass” hör exempelvis områden som har bebyggts, 
avverkats eller planterats med barrträd. Även områden där man vid flygbildstolkningen har överskattat 
lövandelen och objektet innehåller mindre än 50 % löv alternativt är en hagmark där träden står för 
glest leder till att dessa faller ur inventeringen. För områden tillhörande klass 4 (låga naturvärden) och 
är av storleksordningen 1-2 ha görs enbart en notering om skogstyp 
 Under fältarbetet nyupptäckta lövområden som missats vid flygbildstolkningen medtages. 
Områdena inventeras och gränserna tolkas senare in från flygbilder.  
 
Beskrivning av objektet i fri text: På fältblanketten finns plats för en beskrivning i fri text för varje 
objekt (delobjekt). 
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Bilaga 2. 
OBJEKTNR OBJEKTNAMN KLASS AREAL (ha) 

27 Öredalsån 1 107,8 

30 Mariedalsån 1 76,3 

34 Vegetation längs Ovabäckens norra del 1 8,5 

46 Lövskog och 1:klassig ekhage i Mariedal 1 38,2 

115 Ekhagar vid Blomberg 1 33,4 

122 Ädellöv, Frälsehagen 1 8,0 

125 Klevsluttning vid Brattfors 1 13,1 

131 Sandstenskleven väster om Sannebo 1 12,8 

188 Lövskogar omkring Hjälmsäter 1 24,4 

189 Förstklassig ekhage norr om Hjälmsäter 1 4,1 

191 Förstklassig ekhage SV om Hjälmsäter 1 5,4 

196 Igenväxt lövhage sydöst om Hjälmsäter 1 2,4 

197 Västvänd brant mot Vänerns strand 1 4,3 

204 Brantskog längs Vänerns strand 1 12,1 

205 Ädellövskogslund väster om Ängatorp 1 29,5 

211 Klevkant nordväst Västerplana samhälle 1 16,7 

221 Gamla lövskogar i Bestorp 1 29,0 

225 Mogen lövskog av olika slag vid Bråtan 1 28,4 

229 Källemossen 1 11,5 

259 Stor ädellövlund sydost om Råbäck 1 99,6 

271 Gössäter 1 51,9 

286 Äskekärr 1 13,9 

296 Årnäs herrgård 1 11,6 

297 Lövskogar öster om Årnäs 1 8,6 

307 Blandlövskog med ekar 1 9,5 

7 Grå- och klibbal längs Ovabäcken. 2 15,6 

9 Råstensbäcken längs med kommungränsen. 2 19,9 

18 Hagmark med ek och al nordväst om gården 2 7,5 

20 Ädellöv omkring Lilla Erikstorp. 2 3,8 

21 Ekdominerad hage/skogsbete i sydöstra hö 2 6,8 

22 Löv intill Vänern, Kinneviken 2 25,8 

24 Triviallöv vid Trädgårdstorp 2 8,3 

40 Asp och alskog på Vättlösa 7:3 2 1,7 

45 Vegetation längs bäcken vid Lundängen 2 5,3 

47 Ek och al mellan Mariedal och Sunträlje 2 12,5 

48 Ädellövshage norr om Frumaden 2 5,2 

49 Al längs bäck nordväst om Lundsbrunn 2 2,3 

51 Allé och trädgårdar i Sunträlje 2 3,9 

53 Bokdom. ädellövspark i Lundsbrunn 2 0,8 

58 Triviallövskog och hagar vid St. Lund 2 12,0 

59 Trädgård och kyrkogård vid Kyrkebo 2 1,8 

61 Vegetation kring damm öster om Aspelund 2 3,5 

62 Ädellöv kring Kollbogården 2 3,8 

65 Triviallövhagar vid Gullhammar 2 7,4 

71 Hässle öster om Nedergården, Vättlösa 2 2,6 

73 Betad lövskog, Olof-Svensgården 2 10,6 

76 Lövskog runt Gångarebobäcken 2 7,5 

80 Ekhage och fuktskog vid Kapellsbäcken 2 13,0 

82 Betesmark vid Välfället 2 66,4 

89 Klibbal längs Västra Svartån. 2 7,0 

93 Klibbal och alm längs Åsbotorpabäcken 2 6,2 

97 Betade hagar söder om Hultet 2 4,8 

98 Gammal betesmark på ås söder om Hultet 2 9,6 

103 Klibbal längs kommungränsen i sydost 2 4,3 

104 Liten björksumpskog nordost om Ingeltorp 2 1,1 

106 Strandnära skogar Gumsviken 2 41,8 

110 Vegetation längs Rommån 2 13,3 

112 Strandskog och snår väster om Talludden 2 8,9 

   

 300



 

OBJEKTNR OBJEKTNAMN KLASS AREAL (ha) 

114 Sandstenskleven vid Blombergs station 2 8,3 

119 Kalkstenskleven vid Martorp 2 11,7 

121 Klevkant vid Blomberg 2 11,7 

123 Fuktskog Martorpabäcken nedanför fallen 2 4,1 

127 Hagmark söder om Kinnekullering 2 6,9 

128 Löv i anslutning till Husabybäcken 2 6,7 

132 Löv runt Martorpabäcken 2 9,8 

139 Löv vid Husaby kyrka 2 5,4 

158 Månstorp 2 7,5 

162 Aspdominerad skog vid Björkekärr 2 1,0 

167 Vegetation omkring forsen vid kvarnen 2 1,0 

172 Igenväx. lind-ekhage, Stockholmsbråten 2 1,8 

174 Hagar och igenväxningsmarker, Hökatorp 2 11,3 

184 Ädellöv runt Trolmen 2 8,4 

186 Ask/ekhage vid Trolmens infart 2 1,6 

190 Parkliknande område kring Hjälmsäter 2 4,3 

193 Brantskog vid Nedre Värslen 2 26,8 

198 Hage samt blandlövskog N om Dalagården 2 9,3 

203 Triviallövskogar nordost om Medelplana 2 20,6 

206 Olika slags löv längs järnvägen 2 11,4 

207 Påverkad del av ädellövskog 2 2,6 

208 Fuktskog vid Ängatorp 2 2,6 

213 Lövhage med hamlingspåverkade askar 2 4,1 

214 Hamlingspåverkade askar vid Stenstugan 2 8,5 

215 Hamlingspåverkade askar vid Stommen 2 1,0 

219 Gamla hagmarker och sumpskog, Glasbacken 2 16,7 

227 Lockgården 2 5,0 

230 Mellomgården 2 0,9 

231 Kinnekulle skidlift 2 8,1 

232 Nordskagen 2 6,8 

233 Törnsäter 2 15,8 

234 Frälsegården 2 2,1 

235 östra Kinnekulle 2 87,1 

237 Krokstorp2 2 2,1 

238 Värmagården 2 3,2 

240 Österplana hed 2 25,8 

242 Österplana hed3 2 28,5 

250 Kårtorp 2 2,9 

251 Boamarken 2 3,3 

258 Sumpskogar norr om Råbäck 2 46,5 

261 Herrgårdsmiljö vid Hönssäter 2 100,7 

262 Hällekis 2 17,8 

267 Blandädellund vid Kullatorp. 2 5,1 

276 Gårdsmiljö vid Österäng egd. 2 33,2 

284 Hemmingsslätten 2 2,8 

291 Skogsområde vid Hulkaviken 2 13,7 

295 Allé och strandskogar vid Årnäs 2 4,1 

298 Nybygget 2 2,9 

299 Baggesten 2 4,9 

300 Baggestensviken 2 7,0 

301 Jutemaden 2 2,4 

305 Ekhage och åmiljö vid Årnäs 2 4,6 

310 Asparen/Lindö 2 32,8 

5 Al och björk på igenväxningsmark, Tomten 3 2,7 

6 Björk- tall- och alhage vid Gattorp 3 2,9 

11 Löv invid gård vid Västermark 3 4,1 

12 Fuktskog intill Dalaån vid Ledsjö 3 19,0 

16 Stenig björkhage i Klintabacken. 3 3,5 

17 Upphört bete i medelålders björkhage 3 1,4 

19 Igenväxningsmark vid Berget. 3 2,5 
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OBJEKTNR OBJEKTNAMN KLASS AREAL (ha) 

23 Björksumpskog Varvässlekroken 3 11,6 

25 Fuktskog väst Nyholm 3 3,9 

28 Löv vid bäck, norr om Keisers 3 3,1 

31 Björkallé till Äle 3 2,2 

32 Fuktskog intill Pukaregårdsbäcken 3 13,4 

35 Ekdominerad holme söder om Skälvum. 3 2,1 

36 Hage norr om Sunträlje. 3 5,4 

38 Alsumpskog i Sunträlje. 3 0,9 

42 Ädellöv kring Likälle gård. 3 2,2 

43 Blandat löv och barr längs E 20. 3 3,5 

44 Björk och ek i hage söder om Lidåker. 3 0,9 

54 Blandat löv vid Lundsbrunns elljusspår 3 4,9 

55 Askskog mittemot sågen i Dalasjö 3 1,0 

57 Björk och al i SÖ utkanten av Lundsbrunn 3 5,3 

60 Igenväxningsfas öster om E 20. 3 1,4 

63 Hagmark vid St Gullhammar 3 1,6 

64 Triviallöv intill gård 3 2,4 

67 Triviallöv Slädabäcken, Gullhammar 3 2,9 

69 Ekhage, Älemossen 3 1,2 

70 Triviallöv vid Häljatorp 3 3,3 

72 Triviallöv, Per-Bengtsgården 3 2,2 

75 Ekdunge, öst om Fredriksdal 3 0,7 

77 Ås vid Gångarebo med betad blandskog 3 3,4 

79 Alskog, Kuleborg 3 1,3 

81 Triviallöv i kant mellan skog och åker 3 1,2 

83 Lövdominans längs bäck, väst om Klenhult 3 3,5 

84 Al runt Kapellsbäcken vid Klenhult 3 1,2 

86 Triviallöv, Kristinebo 3 8,2 

88 Asp och björk med underväxande gran. 3 3,6 

90 Igenväx. samt allé vid Tegelbacken. 3 2,5 

91 Medelålders askpark i Lilla Bjurum 3 2,9 

95 Betade hagar i Amfinnsryd 3 7,8 

99 Igenväxn. på ändmorän vid St. Fårvallsl. 3 5,0 

101 Igenväxande björkhage vid Kristinebo 3 6,2 

102 Lövdominerade partier söder om Tomten 3 7,8 

105 Löv vid Vänerns strand, Källbytorp 3 2,5 

107 Björk- tall- och alskog längs Sandbäcken 3 2,3 

109 Björk och tall i Källbytorp 3 2,9 

111 Lövblandskog vid livsmedelindustri 3 4,8 

117 Igenväxande dagbrott söder om Blomberg 3 29,3 

118 Alskogar vid Finnerstorp 3 2,9 

120 Lövområden söder om Blomberg 3 5,6 

129 Blandlövskog, Ässgärdet 3 6,7 

130 Alhage vid Ässgärdet 3 1,8 

133 Lövdominerade områden ovan klev, Sannebo 3 15,3 

134 Ädellöv, Sannebo 3 3,8 

135 Skogsbete och björkhage vid Fridhem 3 3,2 

137 Alléer norr om Husaby 3 1,5 

140 Triviallövhagar vid Flyhov 3 5,6 

141 Triviallövsdungar i Kinne-Kleva 3 4,5 

142 Blandlövskog, Kinne-Kleva 3 1,7 

143 Lövklädd klevbrant norr Kinne-Kleva 3 1,2 

144 Löv runt ödekyrkogård, Brattefors gård 3 1,8 

145 Lövklädd klevkant vid Sjustjärnorna 3 3,4 

152 Björkhage intill E 20 3 2,4 

153 Backgården 3 3,3 

155 Torstensgård 3 2,3 

157 Holmestad 3 9,9 

165 Ung björk i hage i Abberyd 3 2,4 

166 Bäckvegetation vid Ekedalen 3 1,5 
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OBJEKTNR OBJEKTNAMN KLASS AREAL (ha) 

168 Kantvegetation nordöst om PerOlofsgården 3 2,0 

169 Lind/ek/björkhage vid Kämpaslätten 3 1,7 

171 Betade partier vid Rättaregården 3 1,7 

177 Triviallöv vid Svenslund 3 5,3 

179 Björkhage söder om Per-Olofsgården 3 8,3 

181 Björkhage i Bilseryd 3 2,1 

182 Björk och al i översilningsmiljöer 3 1,9 

185 Blandade lövskogar norr om Trolmen 3 4,1 

195 Igenväxande mark NV om Lillegårdskrok 3 6,8 

199 Triviallöv norr om Medelplana 3 10,8 

210 Yngre ädellöv längs kraftledning 3 3,6 

212 Löv nedan klevkanten V om Västerplana 3 5,0 

218 Klibbalbestånd sydöst om Medelplana 3 8,3 

222 Al längs bäck öster om Västerplana 3 1,7 

224 Betad al längs dikad bäck, Västerplana 3 2,6 

226 Igenväxningssuccessioner vid Åttunga 3 49,3 

228 Pilebro 3 1,1 

236 Krokstorp 3 5,0 

241 Österplana hed2 3 19,3 

247 Lövåsa 3 1,3 

248 Stora Backen 3 3,6 

252 Stakängen 3 2,5 

255 Slåttebråten 3 1,9 

257 Fuktskog vid Hällekis hamn 3 6,5 

260 Skog runt betesmark vid Hällekis säteri. 3 13,4 

264 Strandskog längs Sjöråsån. 3 15,6 

266 Skogsparti öster om kalkbrottet 3 11,6 

268 Blandlövskog vid Lockgården 3 4,2 

269 Hyggessuccession nordväst om Gössäter. 3 5,2 

270 Skagelund 3 9,2 

273 Orrehulan 3 4,7 

274 Betad hage/skog runt Sjöråsån, Törnsäter 3 4,6 

277 Gammal ekhage vid Österäng, Gamlegården. 3 14,1 

280 Triviallövsumpskog i Österäng. 3 3,4 

282 Triviallöv vid Årtorp. 3 2,2 

285 Kvarntorp 3 8,2 

288 Berget 3 3,6 

292 Hagmarker runt Dammarna 3 10,5 

293 Klibbalstrandskog nära Forshemsviken. 3 10,5 

294 Öjaren/Rullaren 3 8,5 

302 Gullsjöhålorna 3 4,3 

303 Högarud 3 2,8 

304 Lövrödjan 3 4,1 

306 Blandövhage söder om Årnäs 3 1,5 

308 Ekskogar sydost om Årnäs 3 2,5 

311 Långeudde 3 3,4 

1 Björk/barrholmar vid Kinnevad 4 0,9 

2 Ung trivial lövskog SV om Smedgården 4 1,6 

3 Hyggessly vid Erikstorp 4 2,1 

4 Björksly med unggran V om Lommagården 4 1,7 

8 Björkdom. skogsparti vid skrotupplag. 4 1,4 

10 Ungsly i stor trädslagsbl. vid Lindåsen. 4 1,5 

13 Blandlöv vid Råstensbäcken, Stomstaden 4 1,9 

14 Ungt triviallöv vid Lövängen 4 4,5 

15 Blandad slyskog väster om kvarnen. 4 1,2 

26 Löv i bostadsområde, Källby 4 7,0 

29 Fuktskog vid Skebybäcken 4 1,7 

33 Triviallöv intill gård 4 1,9 

37 Lövsly vid Älebäcken 4 1,5 

39 Gles och klen björkskog vid Hästhagen 4 1,1 
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OBJEKTNR OBJEKTNAMN KLASS AREAL (ha) 

41 Björksly och unggran på Bölaholm 2:1 4 1,8 

50 Medelåldersbjörkparti norr om Ekedal 4 1,8 

52 Björksträng i villaområde i Lundsbrunn 4 6,7 

56 Yngre blandlövskog i östra Lundsbrunn 4 1,1 

66 Ungt triviallöv vid övertäckt fd soptipp 4 4,3 

68 Triviallövsdunge vid väg, Lunden 4 1,9 

74 Triviallöv runt gård, Fredriksdal 4 0,9 

78 Björkhage, Kringelsbäck 4 1,9 

85 Ungt triviallöv, Majorna 4 0,8 

87 Tall/björkdom. igenväx. vid Ågården. 4 2,6 

92 Remsa av löv kring åker- och vägkant 4 2,2 

94 Björkdom. ytor på gamla mossodlingar 4 173,2 

96 Björk, asp- och alskärm öster om Hultet 4 2,6 

100 Björkdom. igenväx. vid St.Fårvallslätten 4 1,6 

108 Lövdominerad åkerholme i Källbytorp 4 0,8 

113 Sen hyggessuccession i Mistaskogen. 4 2,8 

116 Ungt ädellöv, mellan Blomberg-Hjälmsäter 4 2,5 

124 Hyggessuccessioner nedan klev, Martorp 4 17,0 

126 Triviallöv vid Kinnekullering 4 17,0 

136 Triviallöv intill riksväg 44 4 1,6 

138 Ung produktionsskog, ask 4 2,5 

146 Dungar med triviallöv runt Flyggården 4 3,0 

147 Triviallöv nordväst om Arntorp 4 3,0 

148 Nyröjda björkhagar norr om Guntorp 4 1,2 

149 Triviallöv Göttorp 4 6,9 

150 Björkskog sydväst Ljungsbacken 4 1,6 

151 Blandskog norr Nylund 4 1,6 

154 Åsen 4 3,9 

156 Fridhem 4 3,0 

159 Ågården 4 3,3 

160 Igenväxningsfas norr om Sörtorp 4 1,2 

161 Lövskogstungor väster om Småslåttorna 4 2,6 

163 Hyggessly vid Stora Kämpaslätten 4 5,5 

164 Igenväxningsfas vid Burdesmaden 4 3,9 

170 Björksly i f.d. hage, Stockholmsbråten 4 1,3 

173 Ung björk i hage vid Slätten 4 1,8 

175 Björkbryn runt åker 4 6,5 

176 Björkungskog i Koflymarken 4 2,5 

178 Åkerholmar med triviallöv i Svenstorp 4 1,0 

180 Björkbryn vid Mellommossen 4 1,5 

183 Igenväxningsfas vid Storebotten 4 1,7 

187 Igenväxande stenbrott vid Råbäck 4 15,0 

192 Ungt blandlöv sydväst om Hjälmsäter 4 3,2 

194 Igenväxande stenbrott vid Vråna 4 18,9 

200 Björk-alskog söder om Stora Skedeslid 4 1,8 

201 Färskt hygge längs vägen mot Hällekis 4 4,5 

202 Ung al och björk öster om St. Skedeslid 4 2,0 

209 Hyggessly med överståndare, Trollkätten 4 2,1 

216 Igenväxningsmark norr om Skattegården 4 1,2 

217 Ung blandlövskog Öster om Medelplana 4 1,1 

220 Hårt gallrad ask vid Alehagen 4 4,6 

223 Svämskog av björktyp Ö om Västerplana 4 5,0 

239 Fullösa 4 7,3 

243 Stommen 4 3,6 

244 Nolgården 4 2,2 

245 Ekshagen 4 0,6 

246 Korstorp 4 3,1 

249 Kinne-Vedum 4 1,0 

253 Brännebrona 4 3,4 

254 Boatorp 4 4,3 
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OBJEKTNR OBJEKTNAMN KLASS AREAL (ha) 

256 Furumossen 4 2,7 

263 Strandskog öster om Hällekis 4 9,0 

265 Triviallövskog vid Sjörås. 4 1,2 

272 Triviallöv SV om åld.hemmet i Gössäter. 4 6,9 

275 Åkerholmar vid Korpare gård. 4 5,3 

278 Övergiven äng vid Årtorp i Backelund. 4 5,5 

279 Triviallöv i jordbruksomr. vid Aleboet. 4 3,4 

281 Randlövskog vid Alehagen. 4 1,0 

283 Triviallöv vid Naverkälle. 4 6,6 

287 Svarvaretorp 4 2,7 

289 Blandlövskogar vid Svartebyttorna. 4 8,4 

290 Myrmark vid Aspenäs. 4 2,7 

309 Lunnebäcksbacken 4 3,7 

 Summa 2754,0 
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      Bilaga 3. 

Detaljkartor i skala 1:25000 

 306



 

 307

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naturvårds- och Fiskeenheten 

 
Hamngatan 1, 542 85  MARIESTAD 

Telefon 0501-60 50 00, Fax 0501-60 54 40. ISSN  1403-168X 
 
 


	Pro Natura    Ekotopia
	FÖRORD
	Götene lövskogsinventering text.pdf
	SAMMANFATTNING
	2.1  Förberedande arbete
	2.2  Fältarbete och sammanställning
	2.3  Bedömningskriterier
	2.3.1  Kriterier för klassificering av lövskogar

	3.1  Huvud
	3.1.1  Rubrik
	3.1.2  Socken
	3.1.3   Naturvärdesklass
	3.1.4   Ekonomiskt kartblad
	3.1.5   Areal

	3.2.  Tabell
	3.3  Klartext
	3.3.1   Allmän beskrivning
	3.3.2   Träd- och buskskikt
	3.3.3   Flora och fauna
	3.3.4   Övriga noteringar
	3.3.5   Naturvärdesbedömning

	4.1  Allmänt
	Tabell 1. Klassernas olika numerära och areella fördelning delobjektsvis 
	4.2  Kort beskrivning av de olika skogstyperna
	4.3  Kommentarer till vissa arter funna under inventeringen
	4.3.1  Kärlväxter
	4.3.2  Mossor
	4.3.3  Lavar
	4.3.4  Svampar
	4.3.5  Insekter

	Förklaringar till fältblankett

	Detaljkartor i skala 1:25000




