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1. Inledning 
 
Denna inventering är gjord på uppdrag av miljövårdsenheten vid länsstyrelsen Älvsborgs län. 
 
Flygbildstolkningen och fältarbetet har gjorts under våren och sommaren 1983. 
Sammanställningsarbetet har gjorts under sommaren och hösten samma år medan slutgiltig 
redigering gjorts först 1989. 
 
Syftet med arbetet har varit att lokalisera, avgränsa och bedöma naturvärdet hos lövskogsbestånd 
större än 2 ha i kommunen. 
 
2. Metodik 
 
2.1. Arbetsgång 
 
Arbetet har bestått av tre faser nämligen flygbildstolkning och andra förberedelser, fältarbete och 
redovisning. 
 
Flygbildstolkning och förberedelser 
 
För flygbildstolkningen har använts svartvita flygbilder av så sent datum som möjligt. Under 
arbetet har ett kartmaterial bestående av topografisk planeringskarta över kommunen i skala 
1:50 000 och Xerox-kopior av ekonomisk karta i skala 
1:10 000 använts. På dessa kartor har en första avgränsning gjorts vid tolkningen av flygbilder-
na. 
 
Någon planmässig inläsning av biologisk litteratur om kommunen, frånsett naturvårdsplanen 
och några arbeten över lövskogar har ej gjorts. Utgångspunkten för inventeringen har varit att 
göra en värdering oberoende av tidigare bedömningar. 
 
Fältarbete 
 
Samtliga vid flygbildstolkningen avgränsade områden har besökts i fält. I Herrljunga innebär det 
207 bestånd. Alla dessa objekt har inte genomkorsats till fots. Eftersom det skulle vara för 
tidskrävande att kartera och beskriva samtliga lövskogsbestånd större än 2 ha, vilket satts som 
minimiareal för att komma med i inventeringen, har endast de områden som är av intresse från 
naturvårdssynpunkt tagits med i redovisningen. En ”förkasta/ta-med-princip” har alltså tillämpats. 
För Herrljunga kommuns vidkommande innebär det att 135 områden redovisas i denna rapport. I 
många fall har beslutet att ej ta med området skett redan vid första anblicken. Skälen för att 
förkasta ett område som avgränsats vid flygbildstolkningen har varit t ex: 
 
Området har feltolkats och är egentligen en ren barrskog. Detta gör man ganska sällan om man 
använt flygfoton tagna i maj-juni. 
 
- Området har riktigt tolkats som en lövrik skog men lövinnebållet har över-skattats så att det i 

verkligheten rör sig om en barrdominerad skog. Med lövskog menas i denna inventering en 
skog med mer än 50% löv. Procentsiffran här liksom i det följande är försök till 



grundyteuppskattning. Relaskop har dock ej använts. Detta skäl för att förkasta ett 
flygbildstolkat bestånd är ej ovanligt. 

 
- Området är avverkat. Ju färskare foton desto ovanligare är detta skäl för att förkasta området. 
 
- Området tillhör en skogstyp som ansetts ha inga eller ringa naturvärden, vilket kan bero på 

att det rör sig om. 
 
- Slyskog uppkommen på byggen, ohävdade betesmarker eller åkrar. 
 
- Björkskog uppkommen på gamla mossodlingar. 
 
- Små bestånd av ung välskött och gallrad skog. 
 
- Området år en hagmark med för glest stående träd. 
 
I många tveksamma fall har området ej förkastats i fält utan under efterarbetet då det t.ex. visat 
sig att många objekt av liknande slag kommit. 
 
Beroende på flygbildernas kvalitet och med vilket uppmärksamhet tolkningen gjorts upptäcker 
man vid genomgången av kommunen en del nya områden som kan tas med. I Herrljunga 
upptäcktes på detta sätt 9 bestånd. 
 
1 bandspelare har under fältarbetet intalats uppgifter om trädslagsfördelning, buskskikt, 
skogsvårdsåtgärder, enhetlighet, trädens grovlek och ålder, och om möjligt, fältskiktstyp. Vidare 
noterades företeelser av betydelse för naturvärdesbedömningen som träd med bohål, lågor och 
torrträd, block, bergväggar, vattendrag, skogsbryn, m.m - liksom uppgifter av negativ art som 
granplanteringar, avverkningar, vägar, kraftledningar m.m. En del uppgifter för att underlätta den 
slutgiltiga avgränsningen talades också in på band. Det ska här framhållas att vid bedömningen 
av naturvärdet har förhållanden knutna till trädskiktet tillmätts störst värde 
 
Efterarbete 
 
Efter fältarbetet vidtog utskrift av intalade band och en förnyad flygbildstolkning av de 
lövskogsområden som tagits med för slutlig redovisning samt eventuella nytillkomna. Vid denna 
genomgång gjordes den slutgiltiga avgränsningen på xeroxkopian av ekonomisk karta. 
 
Redovisning 
 
De avgränsade lövskogsområdena redovisas på ekonomisk karta i skala l:l0 000. 
 
För att få översikt över lövskogen i kommunen har lövskogsområden markerats på en 
planeringskarta i skala 1:50 000 och klassats i olika lövskogstyper - se nedan. 
 
Till detta kommer en kort beskrivning av varje bestånd. För att underlätta för läsaren av dessa 
beskrivningar redovisas här något om språkbruket i dessa. 
 



Trädgrovlek. Här har begrepp som slyskog - ungskog - medelgrov skog - grov skog (träd) - 
mycket grova träd använts. Detta är naturligtvis baserat på en subjektiv uppskattning. Termerna 
har anpassats till vad som är brukligt för respektive trädslag. Ekar med en stamdiameter av 30-50 
cm har klassats som medelgrova medan alar i dessa dimensioner skulle renderat attributet grova. 
Mycket grova ekar bör klart överstiga 1 m i stamdiameter. 
 
Fältskiktstyp. I grova drag har begrepp som örttyp och ristyp använts. Hedserien är då synonymt 
med ristyp och ängsserien med örttyp. Lundflora brukar i dessa sammanhang vara frisk örttyp, 
ofta med inslag av mindre vanliga arter (se t.ex. Påhlsson 1972). Ofta finns marker som är svåra 
att klassa p.g.a. dess övergångskaraktär och då används ofta begreppen örtristyp eller 
intermediärtyp. De används synonymt i beståndsbeskrivningarna (se t.ex. Arnborg 1964). I 
beskrivningarna förekommer ibland begreppet ”fattig örttyp” och syftar då på områden som är 
något mer örtrika än örtristypen. 
 
Uppgifter från några andra arbeten om lövskogar har tillfogats i beskrivningen av några bestånd. 
Numren efter dessa notiser avser objektnumren i respektive arbete. De arbeten det rör sig om är 
främst Natur i Älvsborgs län (förkortat NÄL), inventeringen av Herrljunga kommun (av Ulf 
Molau), Nils-Ove Hilldéns arbeten om ädellövskogar samt Görans Wallins arbete om lövskogar i 
Sjuhäradsbygden. 
 
2.2. Indelning av lövskogarna i olika skogstyper 
 
Skogstyper. För att spalta upp materialet om lövskogar har en klassning av lövskogarna i olika 
typer gjorts. Följande typer har använts och redovisas på de översiktliga kartorna i skala 1:50 
000. 
 
SKOGSMARK 
 
1. Bokskog (mer än 50 % bok) 
 
2. Ekskog (mer än 50 % ek) 
 
3. Ädellövskog (mer än 50 % av ädla lövträd. 1 och 2 är således specialfall av detta.) 
 
4. Blandskog med ädellövinslag (inslaget av ädellöv bör vara 10-50% för att hamna denna 

kategori) 
 
5. Blandskog av triviallöv (blandskog av asp, rönn, björk sälg, al m.m. och ej uppfyllande 

någon annan kategori.) 
 
6. Klibbalsskog (mer än 50 % klibbal) 
 
7. Gråalskog (mer än 50 % gråal) 
 
8. Strandskog (limnogent påverkad trädvegetation, mest klibbal och Salix-arter. Ofta vacker 

vegetationszonering.) 
 



9.  Björkskog (mer än 50 % björk och ej uppfyllande någon annan kategori) 
 
HAGMARKER 
 
Här avses marker med vanligen glesare trädskikt, ofta med outvecklat buskskikt och som betas 
eller har betats fram till för några år sedan. 
 
10. Björkhage (minst 70 % av träden bör vara björk för att hamna i denna kategori) 
 
11. Ekhage (minst 70 % av träden bör vara ek för att hagmarken ska klassas som ekhage) 
 
12. Hagmark med olika lövträd (den vanligaste typen) 
 
Indelningen är i första inriktad på trädskiktet. Detta gör att man kan klassa olika bestånd under 
hela året. För att relatera denna indelning till en mer växtekologisk. Indelning i skogstyper görs 
nedan en jämförelse med Nordiska Ministerrådets “Vegetationstyper i Norden”. Numren efter 
typerna nedan avser numreringen detta arbete. 
 
Bokskog 
 
I Herrljunga kommun handlar det till övervägande delen om ganska fattiga marker och motsvarar 
rätt väl Bokskog av ris-kruståtel-typ (2.2.1.1). Möjligen kan mindre delar i t.ex. Hults bokskog 
och St Mollungen hänföras till Bokskog av lågört-typ (2.3.1.2). 
 
Ekskog 
 
Omfattar ekdominerade skogar på såväl fattiga som näringsrika marker. Oftast är det örtfattiga 
typer, hedekskogar, ofta med fältskikt av örtristyp, s k Ekskog av örtfattig typ (2.2.21). Några 
mindre områden är av Örtrik typ (2.2.22). 
 
Ädellövskog 
 
Denna typ avser främst lövskogar av frisk örttyp, ofta med lundflora. Trädslagsblandningen är 
ofta stor och motsvarar väl Blandskog av ört-typ, (ädellövskogs-typ) (2.2.2.6). Ett mindre område 
i kommunen kan klassas som Askskog (2.3.3.2) p.g.a. askdominansen. 
 
Blandskog med ädellövinslag 
 
Detta är en heterogen skogstyp och dess utseende bestäms mycket av markförhållandena, vad som 
utgör det dominerande trädslaget och vad ädellövinslaget består av. Många områden i denna 
kategori har höga naturvärden men uppfyller inte kriterierna för att falla under ädellövskogslagen. 
De typer i Ministerrådet som faller under denna kategori är t.ex. Björkskog (bl.a 2.2.4.6), Aspskog 
(2.2.4.7) och Blandskog av örttyp (2.2.2.6). 
 
Blandskog av triviallöv 
 
Denna kategori blir i likhet med föregående en ”slaskgrupp” dit bestånd förs som inte passar in i 



de andra typerna. Detta gör att det biotopmässigt kan röra sig om olika typer. Från 
naturvårdssynpunkt är de ofta mindre intressanta än objekten i den föregående typen där många av 
toppobjekten finns. Vanliga typer är blandningar av al och björk på fuktig mark och igenväxta 
betesmarker på lite sämre jordar med asp, björk, rönn och sälg. Motsvarande typer i Ministerrådets 
arbete är t.ex. Björkskog, Aspskog m.m. (2.2.4.5, 2.2.4.7). 
 
Klibbalsumpskog 
 
Hit förs de alskogar som ej passar i de andra alskogskategorierna. Ofta rör det sig om fuktiga, 
ibland översilade marker som tidigare varit ängsmarker. Markvegetationen påminner mest om 
gråalskogen i Nordiska Ministerrådets Vegetationstyper i Norden. Skogstypen förefaller 
otillräckligt utredd Ministerrådets arbete. 
 
Gråalskog 
 
Denna typ överensstämmer väl med beskrivningen av Gråalskog (2.23.1). 
 
Strandskog 
 
Detta är en ekologiskt rätt väldefinierad typ med limnogen påverkan och av Ministerrådet kallad 
Klibbalstrandskog (2.2.3.2). Ofta förekommer den tillsammans med Snårskog av sumpört-typ 
(2.2.5.1). 
 
Björkskog 
 
Ekologiskt sett är detta också en samlingsbeteckning där såväl torra som fuktiga björkskogar får 
samsas under en hatt. Få fattiga igenväxningsmarker rör det sig om Björkskog av ris-gräs-typ 
(2.2.4.5) men mestadels täcker denna typ endast mindre ytor. Sumpvarianten, som enligt 
författaren till skogsdelen i Vegetationstyper i Norden, endast täcker en liten areal i Norden, hittas 
ofta på igenväxande mossodlingar i kommunen, På något ställe finns björkskog med örtrikare 
fältskikt och motsvarar då Björkskog av ört-typ(2.2.4.6). 
 
Hagmarkerna är helt kulturbetingade och går ej att jämföra på motsvarande sätt då indelningen av 
kulturpåverkad vegetation i Vegetationstyper i Norden tar fasta på fält- och bottenskiktet medan 
denna inventering i högre grad är inriktad på trädskiktets beskaffenhet. 
 
2.3. Kriterier för bedömning av naturvärdet 
 
De förhållanden som använts vid bedömningen av ett områdes naturvärde är följande: 
 
- Storlek. Ett stort område är värdefullare än ett litet. 
 
- Skogens mognad som ekosystem. Någon efterforskning av beståndens eller områdenas 

skogliga kontinuitet har ej gjorts utan bedömningen har gjorts på företeelser som: 
 
- Förekomst av gamla, grova och/eller innanrötna träd oavsett trädslag. 
 



- Förekomst av sena successionsstadier som torrträd och lågor. 
 
- Förekomst av bohål. 
 
- Områdets variationsrikedom. 
 
- Förekomst av olika småbiotoper som block, lodytor, hällar, bäckar, källor, skogsbryn, 

stränder, vattenfall, andra våtmarksmiljöer m.m. 
 
- Frihet från diverse mänskliga ingrepp som avverkningar, planteringar, gallringar, vägar, 

bebyggelse, kraftledningar m.m. 
 
- Vid värderingen har försök gjorts att fästa mindre vikt vid typen av lövskog. Istället har 

representativa och välutvecklade bestånd av olika typer getts högt värde. Således ges ett par 
äldre aspbestånd och albestånd i kommunen högsta naturvärde. Även sällsynta skogstyper 
ges högt naturvärde. 

 
- Vid värderingen av hagmarker har mindre vikt lästs vid beståndets fältskikt. Största vikten 

har fästs vid trädskiktet så att ett objekt med gamla, innanrötna träd med rik epifytflora 
värderats högre än ex en björkbacke med rik torrängsflora. 

 
Skogsbestånden har klassats i en tregradig skala där klass 1 innebär högsta naturvärde. 
 
Klass 1-objekten är så värdefulla att de förtjänar skydd på lämpligt sätt. 
 
3. Allmänt om lövskogarna i Herrljunga kommun 
 
Kännetecknande för Herrljunga kommun är landskapets relativt låga kuperingsgrad. Detta gäller 
större delen av kommunen utom i Mollatrakten och längst i sydväst. Det låglänta landskapet med 
små, några meterhöga drumlinbildningar bidrar till att stora arealer täcks av fuktig mark. Över 
huvud taget är landskapet den östra hälften av kommunen ganska ensartat. 
 
Kommunen har få sjöar men många vattendrag. 
 
Spridningen av olika skogstyper rätt liten. Två typer av lövskogar dominerar stort. Dels fuktiga 
sumpskogar av klibbal eller glasbjörk, dels igenväxningsskog med ek, asp och björk och med 
mycket brakved i buskskiktet. För det mesta rör det sig om ganska näringsfattiga marker, fattiga 
även i floristiskt avseende. 
 
Utöver dessa finns det stora lövskogskomplexet vid St Mollungen. I detta fall rör det sig om ett 
av länets värdefullaste lövskogsekosystem. Redan bokskogen gör det till ett mycket värdefullt 
område, men utöver denna finns stora arealer annan lövskog där eken utgör ett betydelsefullt 
inslag liksom vackra alsumpskogar. Kommunen är ganska fattig på hävdad hagmark med gamla 
träd. 
 



4.  Förekomst av olika lövskogstyper i kommunen 
 
Bokskog 
Två större bokskogsområden av betydelse finns i kommunens södra del. Det största, St 
Mollungen, är en av länets största bokskogar och har därtill en stor rikedom på gamla träd. Bok 
har funnits åtminstone 200 år i detta område. Det andra, något mer påverkat, är Hults bokskog. 
 
Ekskog 
I kommunen finns en hel del ekskog, till största delen som inblandning i annan lövskog men flera 
områden har tydlig ekdominans. 
 
Kommunens största rena ekbestånd är Rakåsa krona norr om Fölene. Stora värdefulla ekbestånd 
är också områdena 135, 59, 46, 44, m.fl. 
 
Ädellövskog 
Endast två mindre områden i kommunen har förts till denna kategori. Det ena, område 15, är ask-
dominerat med inslag av alm. Det andra (81) domineras när det gäller ädellövträd nästan helt av 
ask. 
 
Blandskog med ädellövsinslag 
Detta är en mycket vanlig skogstyp i kommunen och är här förhållandevis enhetlig. Det rör sig 
om en blandskog av asp, björk och ek som sannolikt uppkommit på förr ganska öppen mark. 
Träden är när det gäller ek oftast medelgrova, och när det gäller asp och björk ofta grova, någon 
gång mycket grova. Intressanta områden med sena successionsstadier är fr.a. 121, 20, 30 och 41. 
Dessa marker löper stor risk att avvecklas som lövskog och överföras till barrskog. 
 
Klibbalsumpskog 
Myckenheten av fuktiga marker gör att stora arealer täcks av klibbalsumpskog. Dessa 
förekommer dock ej på lika utpräglade översilningsmarker som i Ulricehamns kommun. De är 
ofta lokaliserade till svagt sluttande sänkor eller grunda bäckdalar. Exempel på större 
klibbalsumpskogar med något äldre trädskikt och relativt orörd karaktär är 1.15, 45, 83 och 86. 
Utefter vattendrag finns en del intressanta klibbalskogar, t.ex. områdena 74 a, 79 och 106. 
 
Gråalskog 
Finns ej i kommunen. 
 
Strandskog 
Den stora fattigdomen på sjöar gör att inga välutvecklade representanter för denna skogstyp 
finns. 
 
Blandskog av triviallöv 
Två mer anmärkningsvärda områden av denna typ finns i kommunen, Först ett område med 
många äldre träd (område 131) där de mest intressanta delarna dock är uppblandade med ek. 
Vidare finns ett stort område inne på Remmene skjutfält, där den ovanliga markanvändningen 
och en ovanlig gallring gett en ges skog av asp och björk med en tät slymatta under. 
 
 



Björkskog 
Många övergivna mossodlingar täcks numera av björkskog. Dessa har ej tagits med 
inventeringen då deras naturvärde bedömts som lågt. Nordväst om Mjäldrunga kyrka finns ett 
stort område med nästan total dominans av björk. 
 
Hagmark med olika lövträd 
I Herrljunga finns relativt få intressanta hagmarker från lövskogssynpunkt. Några områden som 
kan tas fram i detta sammanhang är t ex områdena 52, 76 och 123. 
 
Ekhage 
Ett mindre antal av kommunens relativt få ekhagar kan framhållas särskilt, t ex 50, 56 och 67. 
 
Björkhage 
En ovanlig naturtyp i Herrljunga kommun. Endast en liten hage på en kulle några 
km norr om Molla förtjänar att framhållas. 
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1  Mollaryd 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett oenhetligt skogsområde intill bebyggelsen i Mollaryd. Träden är mest unga till medelgrova 
och domineras av ek, asp och björk Marken sluttar starkt mot öster och inne i området finns 
mindre åkerlappar. Barrinslaget är ganska stort. 
 
Bedömning 
Genom sitt läge nära bebyggelsen och genom traktens rätt lövfattiga skogar av viss betydelse. 
(NÄL 38). 
Klass 3. 
 
2 Stålarp 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett mindre område med stor trädslagsblandning. Högst upp i sluttningen finns rätt grov bok, 
annars består området, som sluttar rätt starkt mot väster, av björk, asp och ek sned rätt stort 
barrinslag. Träden är mest medelgrova; några grova aspar finns. 
 
Trots att det finns en hel del blåsippa i sluttningen och en del hassel förefaller inte fältskiktet vara 
en särskilt rik örtristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
3 Hult 
 
Skogstyp 
Bokskog samt mindre områden med björkhage, blandlövhage och blandskog med inslag av 
ädellöv. 
 
Detta stora område innesluter Herrljunga kommuns, efter St Mollungen-området, mest intressanta 
bokskog. Bokarna är grova till mycket grova men är gallrade och står ganska glest. 
Undervegetationen är på stora delar bortröjd. I detta område (de centrala delarna) finns egentligen 
endast ek som betydelsefullt inslag. Längst i söder finns en större björkhage med genomgående 
grov vårtbjörk. Invid vägen i denna del finns en ung granplantering. Vid dammen intill Törestorp 
finns blandskog av sälg, björk och al. Längst i norr - norr om det mer enhetliga bokskogsområdet 
- finns en blandskog där fortfarande boken utgör ett betydelsefullt inslag. 
 
Andra trädinslag är här björk, ek och gran, dessutom en del hassel. Nära Hult finns en mindre 
hage med ung björk, al och ask som betas. Utmed sjön finns björkar och alar av yngre träd. Vid 
gallringar som gjorts, har en hel del gått till flisning. I detta område finns några markerade leder. 
 



Marken som, sluttar starkt mot väster ner mot Mollasjön är ingen typisk hedbokskog utan 
innehåller växter som sippor (blåsippa och vitsippa) och lundstjärnblomma. 
 
Fauna och flora 
På bokarna fanns av makrolavar av intresse egentligen bara Parmeliella triptophylla vid en ytlig 
titt på några grövre träd. Skorplavspåväxten föreföll rätt riklig. Enligt NÄL finns området en 
artrik örtflora med bl.a. dvärghäxört. 
 
Bedömning 
Ett värdefullt område, inte bara genom sin välutvecklade bokskog, utan också från friluftslivets 
synpunkt. (NÄL. 37 och Molau 44). Även beskrivet av Wallin .1973 (objekt 32). 
Klass 1. 
 
4 Sibbared 
 
Skogstyp 
Bokskog. 
 
Ett mindre område med medelgrov bok. Ganska stort inslag av asp finns i kanterna och björk 
samt enstaka ek och gran. 
 
Hedserieskog. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
5 Svinåsa 
 
Skogstyp 
Bokskog och blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Den största delen i nordsluttningen av en kulle täcks av medelgrov bokskog med en del inslag av 
björk och rönn. Längre mot öster i samma sluttning finns en ekskog med björk och en del hassel. 
Längre tant söder finns en gallrad dunge med ungbjörk. 
 
Bedömning 
(NÄL 45 och Molau 38). 
Klass 2. 
 
6 Kåtorp 
 
Skogstyp 
Blandskog av triviallöv och mindre område med blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett ganska stort och variabelt område. Större delen täcks av ganska ung och risig triviallövskog. 
Trädslagsblandningen är dock ganska stor och längst i söder, utmed en sluttning mot öster, finns 
en del bok och ek liksom enstaka granar. Vissa ytor är gallrade och i söder finns dessutom öppna 



ytor som här och där betas. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
7 Almedal 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
En randskog NV om odlingsmarken vid Almedal. Träden består av medelgrov asp och björk med 
inslag av rönn och ek. Området betas. 
 
Bedömning 
Av betydelse främst p.g.a lövfattigdomen i denna del kommunen. 
Klass3. 
 
8 Gärsabo V om Tokatorp 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Blandskog av grov asp, gran, björk och medelgrov ek med variabelt trädskikt genom gallringar 
och visst betestryck i senare tid. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
9 N om Götestorp 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett litet område med tät skog av grov asp, grov björk samt medelgrov ek. Tätt sly - bl.a. mycket 
hägg, viden, och hassel. 
 
Frisk örttyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
10 NÖ om Götestorp 
 
Skogstyp 
Klibbalssumpskog och ett mindre område med blandskog med inslag av ädellöv. 
 
De övre delarna, ovanför en körvägen, är av samma slag som område 9. Några hagmarksekar 



finns dessutom längst i söder. Mot NÖ blir skogen en sumpskog med klibbal och björk med 
mycket gran. 
 
Hela området tillhör ängsserien. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
11 Åsrygg S om Vesene 
 
Landskap 
En remsa av gles björkskog (grova vårtbjörkar) på en grusås. 
 
Skogstyp 
Björkhage. 
 
Området är ganska oenhetligt och har ställvis stort inslag av barr. Inslag finns också av andra 
lövträd som ek, rönn och asp. 
 
Bedömning 
Viss betydelse för landskapsbilden. (NÄL 34). 
Klass 3. 
 
12 Dragås 
 
Skogstyp 
Ekskog. 
 
Ett enhetligt ekskogsbestånd som sluttar mot SÖ. Det har varit hagmark men f.n. tycks området ej 
betas. Ekarna är medelgrova och i övrigt finns inslag av björk, rönn och asp. Små självsådda 
granplantor kommer upp här och var. Hassel finns här och var. 
 
Marken är av örtristyp. 
 
Bedömning 
Klass 2. 
 
13 N om Flaberg 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
En mindre, betad hagmark med ek, rönn och björk. 
 
Bedömning 
Av viss betydelse för landskapsbilden. 
Klass 3. 



 
14 Flaberg 
 
Landskap 
En långsträckt kulle vars norra delar är en vacker björkhage med grov till medelgrov björk. 
 
Skogstyp 
Björkhage. 
 
Hagen är välhävdad och har inslag av rätt mycket en som på sikt kan bli ett problem. Mot söder 
ökar inslaget av tall och gran. 
 
Bedömning 
Av stor betydelse för landskapsbilden. 
Klass 3. 
 
15 Marker ned m Håkentorp 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt mindre områden blandlövhage och ädellövskog. 
 
Ett mycket stort lövskogsområde med skilda kvalitéer. Mest intressant är den norra hälften 
genom sin rikedom på ädla lövträd och rika markvegetation. De södra delarna är å andra sidan 
mer vidsträckta och eken är här mycket frekvent men i markhänseende är den delen 
genomgående fattigare. På båda sidor omvägen upp mot Håkentorp finns i sluttningen en skog av 
örttyp med glesa, grova, vackra almar och strax söder därom en askskog med medelgrova träd 
med inslag av alm, sälg och hassel. 
 
Längre ner mot söder och sydväst finns en del fuktdråg, också dessa rätt rika med stort askinslag 
bland al (sumpskog) - typisk översilningsmark. Björk och ek finns som inslag i dessa delar. Barr 
börjar också komma in i dessa lite lägre och mer sydligt liggande delar. Enstaka aspar och rönnar 
finns förstås. Träden är genomgående medelgrova. Mot söder finns rätt starkt barrblandade 
lövskogar dominerade av ek och björk. Dessa marker är mer hedartade även om hassel 
fortfarande förekommer rätt frekvent. Mindre hyggen finns i de östra delarna, medan vidsträckta 
hyggen finns i sydväst där glesa, medelgrova kvarlämnade ekar står i ett hav av lövsly. En del 
gallringar och röjningar intill åkermarken pågick vid inventeringen. 
 
Fauna och flora 
Av våraspekten märks arter som svalört, vårlök, desmeknopp och rikligt med vitsippa. 
 
Bedömning 
(NÄL 32 och Molau 26 D). 
Klass 2. 
 
 
 
 



16 Axsjödal 
 
Skogstyp 
Bokskog. 
 
Ett litet bestånd av medelgrov bok i sydsluttning med stort inslag av tall och gran. 
 
Ristyper. 
 
Bedömning 
(NÄL 42 och Molau 41). 
Klass 3. 
 
17 Ollestad 
 
Skogstyp 
Ekskog och ett mindre område med blandskog av triviallöv. 
 
En mestadels gallrad ekskog som är ung i söder men äldre och grov i norr. Särskilt utmed den 
gamla landsvägen finns en del äldre ekar. I en sänka öster om Getlanda finns ert likaledes gallrat 
albestånd på fuktigare mark. På kullarna närmare Ollestad finns en hel del rätt grov bok. I 
kanterna av beståndet mot NÖ finns bestånd av vitgran (Abies alba) och andra Abies-arter. 
 
Bedömning 
Området har stor betydelse för landskapsbilden runt Ollestad. (NÄL 31 och Molau 30 B, C). 
Klass 2. 
 
18 Vasen - Källefors 
 
Skogstyp 
Ekskog och ett mindre område med björkskog. 
 
Området är en grusås som täcks av grov ekskog. Inslag av enstaka björkar, granar och tallar 
förekommer. Terrängen sluttar rätt skarpt mot öster. Området betas. 
Längst i öster finns en gallrad björksumpskog - medelgrova träd. En bäck rinner i sänkan öster 
om ekskogen. 
 
Marken är av örttyp med mycket liljekonvalj. 
 
Bedömning 
(NÄL 31 och Molau 30 D). 
Klass 2. 
 
19 Ljunga vid Sandsken 
 
Skogstyp 
Ekskog. 



En liten ekdominerad skog på en bergkulle utmed Sandsken. Träden är medel-grova och har 
inslag av en del gran och tall. Mellan den numera ej brukade åkern och sjön finns en remsa al och 
björk. Markerna betas men skogen har ej karaktär av hagmark. Några vackra enbuskar finns på 
vägen fram till ett par friddshus. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
20 Stora Mollungen 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt bokskog. Dessutom mindre områden med ekskog och 
klibbalsumpskog. 
 
Det är fr.a. tre olika lövskogsbiotoper som ger området sin prägel: först och främst är det 
bokskogen som här är mycket välutvecklad och stor och kanske länets värdefullaste. Bok finns 
f.ö. som inslag i de flesta torra och friska marker runt Mollungen. En annan utbredd biotop i 
området är en lövblandskog med stort ekinslag och med hassel buskskiktet. Den tredje 
välrepresenterade miljön är klibbalssumpskogen. Dessutom förekommer ytor av 
hagmarkskaraktär runt St och L. Mollungen samt alléer och mycket grova vårdträd vid St. 
Mollungen. 
 
De vackraste bokbestånden finns i de västra delarna väster om torpet Jättabacken mellan 
körvägen och vägen till Molla. Här har bokskogen lång kontinuitet - den omnämns bl.a. i 
lantmäterikartor från slutet av 1700-talet. Skogen är här ganska hedartad och träden är ofta grova 
till mycket grova. Många döda torrträd och grova, ofta gamla, lågor finns. I sluttningen ned mot 
torpet Sjötorp finns också bokskog - här med inslag av en del grov ek. I det område som kallas 
Sjöhagen finns likaledes en hel del bok - oftare dock något yngre. Vidare finns grov bok på båda 
sidor av vägen fram mot St Mollungen från Sandäckra. Väster och nordväst om gården finns 
också - ofta grov – bok Föryngring av bok finns stora delar av området. 
 
De vackraste ekbestånden finns i sluttningen norr om L. Mollungen ned mot sjön. I ett område 
som förr varit slåtteräng finns några mycket grova ekar. Detta område borde kunna restaureras till 
hagmark. Det förefaller att betas extensivt för närvarande. Vidare finns ek utmed vägen ned mot 
L. Mollungen från St. Mollungen här uppblandad med björk, säl, hägg och fuktigare delar al. Ett 
annat ekskogsområde ligger omedelbart norr om vägen mot Molla, NV om gården. Här är dock 
inslaget av bok stort. I sluttningen norr om St. Mollungen finns en blandskog av ek, björk och 
rönn med rikligt med hassel. Längre ner i sluttningen mot norr övergår denna skog till en 
klibbalsskog på mark med rörligt grundvatten och med ett tätt buskskikt av hassel. Gammal och 
mycket orörd klibbalssumpskog finns utmed bäckarna öster om L. Mollungen. De flesta 
delområdena har inslag av barrträd, mest gran, som ökar mot kanterna av det avgränsade 
området. 
 
Rikare mer lundartad markflora finns dels vid gården, dels i sluttningen norr om, gården samt 
bäckdalarna i Sjöhagen. Annars rör det sig om torra till fuktiga örttyper av mer normal typ. 
 
 



Fauna och flora 
Vid gården St. Mollungen finns mycket grova och värdefulla gamla vårdträd. Så står kommunens 
två grövsta ekar här - en av dem omedelbart norr om huvudbyggnaden och den grövsta ute i en 
hage SÖ om huvudbyggnaden. Båda har stora döda stampartier med intressant påväxt av lavar. 
Utmed alléerna finns grova askar och lönnar med likaledes intressant lavpåväxt. Området är 
beskrivet av Larsson 1988. Lavfloran Från början av seklet är beskriven av Hulting 1912. 
Lövskogens nutida lavflora är också beskriven av Andersson & Appelqvist 1987. 
 
Bedömning 
Ett av länets värdefullaste lövskogsbestånd. Området har ägnats en specialinventering och en 
skötselplan bör göras för hela området som förtjänar reservatsskydd. (NÄL 44 och Molau 37). 
Även beskrivet av Wallin 1913 (objekt 31). 
Klass 1. 
 
21 Ekelund S om Ods kyrka 
 
Skogstyp 
Ekhage. 
 
En hage med grov ek som omger bebyggelsen i Ekelund. Ekarna är höga och har betydelse för 
landskapsbilden. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
22 Ods kyrka 
 
Landskap 
Ett litet hagmarksartat bestånd ovanför Ods kyrka. 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
Träden står ganska glest och består av bok, ek och björk. Eken och björken är medelgrov medan 
boken varierar i grovlek. 
 
Området innefattar några fornlämningar. 
 
Bedömning 
Klass3 
 
23 Skogar mellan Od och Österod 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv, björkskog, ekhage och blandlövhage. 
 
Ett stort och varierat område. De västra delarna från stora vägen upp förbi Hästhagen och till 



Ekeberget består av betade hagmarker där bl.a. några vackra ekhagar ingår. medelbart ovanför 
Hästhagen finns en dunge med tall och gran. 
 
Två områden med blandskog med ädellövinslag finns. Det största finns längst i SÖ i sluttningen 
nedanför Nycklagård. Här finns en skog med medelgrova träd dominerade av asp och björk med 
inslag av ställvis grov ek och med rikligt med hassel i buskskiktet. Markerna förefaller 
näringsrika. I väst nära hagmarkerna finns ett mindre likartat bestånd men på plan mark och med 
mindre örttypskaraktär. I mitten i sänkan dominerar björk och klibbal. Längst upp i södra delen 
vid Nycklagård finns en liten hagmark. 
 
Flora och fauna 
Rik torrängsflora på kullarna med backglim, backsippa, getväppling och backtimjan enligt 
Molau. 
 
Bedömning 
(NÄL 30 och Molau 32 D). 
Klass 2. 
 
24 Hermanstorp och Älvastorp 
 
Skogstyp 
Blandlövhage och björkskog. 
 
Ett område med två huvudtyper av lövskog. I söder och sydväst mest tät, medelgrov klibbal och 
björk med stort inslag av ställvis rätt grov gran. Längre mot norr utmed Hermanstorps bebyggelse 
och ner mot maderna finns hagmarker med björk och ek. Ganska mycket hagmarksgranar finns i 
området. Ställvis igenslyat. På andra platser vackra hagar med medelgrova till grova träd och 
enstaka hasselbuskar. Delvis bete. 
 
Bedömning 
(NÄL 30). 
Klass 3. 
 
25 Saläng 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
En blandskog med rätt stort ekinslag, omgiven av odlingsmark. Rikligt med stenrösen och andra 
bra brukningshinder. 
 
Bedömning 
Av betydelse för landskapsbilden. 
Klass 3. 
 
 
 



26 Ö Bränning 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. Mindre område med blandlövhage. 
 
Hagens träd består av grov björk och klibbal med inslag av ek och rönn. En mycket grov ek står i 
hagen. En hel del döda träd - lågor och torrträd - av al och björk finns. Längre västerut finns en 
blandskog med ekinslag dominerad av björk och asp. Inslag av hägg och gran finns också samt 
en del hassel i buskskiktet. Omges av odlingsmark. Bakom ladugården i Ö Bränning finns en 
dunge med grova till unga askar. Hagen betas delvis men hävden förefaller vara i avtagande. 
 
I söder fuktig märk, annars frisk mark av örtristyp. 
 
Bedömning 
Ett område vars främsta företräden är de grova träden i hagmarken närmast Ö Bränning. 
Klass 3. 
 
27 V Bränning 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Som objekt 25. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
28 Frinnestad 
 
Landskap 
De östra delarna är kulliga, medan kuperingsgraden är mindre mot väster. 
 
Skogstyp 
Blandlövhage samt björkskog. 
 
Hagmarker med ganska tätt trädskikt och relativ grova träd. I Ö delen dominerar 
björkhagekaraktären, medan trådskiktet är mer blandat med björk, asp och enstaka grov ek mot 
väster. Våta kärrytor med klibbal finns också i dessa delar. Områdena betas. 
 
Bedömning 
Av betydelse för landskapsbilden. 
Klass 3. 
 
29 V om Lutebo 
 
Skogstyp 
Blandskog av triviallöv. 



 
Ett mindre område dominerat av asp och björk som båda är grova till mycket grova. Här finns 
också inslag av enstaka ekar och barrträd sann ganska mycket sly av asp, viden och hallon. 
 
Marken är ganska plan och är av örtristyp med mycket liljekonvalj och slidstarr.  
 
Fauna och flora 
Genom det ”mogna” trädskiktet - flera hålaspar - och genom att skogen utgör kant mot 
odlingsmark värdefullt för fågelfaunan. Ett större risbo fanns i en av granarna. 
 
Bedömning 
Klass 2. 
 
30 Lutebo 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Trädskiktet består av främst av asp med inslag av ek, björk rönn, sälg och klibbal med ett 
buskskikt av hassel och brakved. De övre delarna närmast betesmarken är av örtristyp men 
marken mot öster övergår i hedserien. Träden är medelgrova till grova. Ett fuktstråk en mindre 
sänka skär genom området. Längst i väster finns en betesmark med några enstaka ekar samt ett 
yngre blandskogsområde. Hela området torde vara starkt hotat av 5:3-åtgärder. Viss gallring hade 
gjorts i en trivialare del längst öster. 
 
Fauna och flora 
Mängder av brutna träd, lågor och hålaspar finns i denna blandskog som är förhållandevis stor. 
Detta område har kommunens största mängder av torrträd och lågor av asp. Rikt fågelliv i skogen 
med stor starkoloni och flera hackspettar. 
 
Bedömning 
Detta är det värdefullaste aspområdet i kommunen och bör ges skydd (se också område 41, delvis 
också 121). 
Klass 1. 
 
31 Skogsmark N on Grude 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt blandlövhage. 
 
Ett stort men ganska variabelt lövskogsområde. I SV och utefter odlingsmarken finns hagmark 
med medelgrov till grov ek och med björkinslag, samt buketter av hägg och hassel och en del 
sälgar. Dessa delar betas. Här finns stora öppna ytor. 
 
Längre mot NÖ finns en delvis gallrad blandskog av al, asp, björk, sälg med överståndare av ek. 
Ett par stråk av sumpskog skär genom området om man färdas mot väster. Marken är mjukt 
småkuperad. 



 
I de östra delarna tillhör markerna ängsserien medan hedtyperna dominerar motväster. 
 
Bedömning 
(NÄL 19). 
Klass 2. 
 
32 Månsagården, Grude 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt mindre område med björkskog. 
 
De södra delarna av denna skog är en högväxt. ställvis ekdominerad skog av medelgrova rätt 
grova träd med inslag av björk, asp och rönn. Marken är betad men här finns ändå en hel del sly, 
fr.a. hasselbuskar. Marken är plan och är av frisk men rätt fattig örttyp. Enstaka hålasp finns. 
 
Norr om vägen finns först ett mindre hagmarksområde av liknande slag och sedan ert större 
område med björksumpskog. 
 
Bedömning 
Naturvärdena är störst i söder. 
Klass 3. 
 
33 Skogsmark S om Grude 
 
Landskap 
En ganska skarp sluttning mot öster ned mot några mader. 
 
Skogstyp 
Ekhage och mindre yta björkhage. 
 
Stora delar av området bör klassas som ekhage med grova och höga ekar och med inslag av 
likaledes grova och höga aspar och björkar. Längre ned finns en al/björksumpskog anta är mindre 
påverkad av beteshävden. Längst SV finns en björkdominerad sumpskog. Båda sumpskogarna 
har medelgrova träd. I sluttningen finns några hasselbuketter. Området kantas både i norr och 
söder av mer barrdominerade bestånd. Barrinslag finns också i hagen. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
34 Ljung 
 
Skogstyp 
Blandskog av triviallöv samt mindre område med blandlövhage. 
 
De sydöstra delarna av detta område åren blandlövhage som mot NV successivt tätnar och 
övergår blandskog. I SÖ består trädskiktet av medelgrov till grov ek, rönn, björk och asp. De 



grova träden minskar mot NV och unga träd av fr.a. asp och björk tar över. I SÖ betas en del ytor 
och här finns en del hålträd. Längst i NV mot vägen är skogen barrdominerad. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
35 Haga V om Ljung 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
En hagmark med varierande trädtäthet men med genomgående rätt grova träd av asp, ek och 
björk. På flera ställen i området finns tätt sly. I området finns en del hålaspar. 
 
Marken är plan och av frisk örtristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
36 NÖ om Ljung 
 
Landskap 
Tätortsnära läge. 
 
Skogstyp 
Blandskog av triviallöv. 
 
Ett plant område med triviallöv - asp och björk. Området som varit rätt påverkat under senare tid 
består av klena till medelgrova träd med gott om sly och påfallande mycket enbuskar. Inslaget av 
tall och gran i olika åldrar är ganska stort. 
 
Marken är av hedtyp - relativt torr - och har kanske av ljungrikedomen att döma förr varit 
ljunghed. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
37 Annelund - Lystorp 
 
Landskap 
Ett stort lövskogsområde omedelbart NÖ om Annelund. 
 
Skogstyp 
Ekskog och blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Större delen av området, fr.a. i söder, består av ekdominerad skog. Inslaget är dock stort av andra 
lövträd, som ofta tar över dominansen, bl.a. asp och björk. Al förekommer i sänkor mot norr och 



närmare Nossans dalgång. Ekarna som är medelgrova och ibland grova förefaller gallrade. Slyet - 
asp, sälg, ek, rönn, björk och brakved - är tätt. Hassel är det påfallande lite av men finns dock i 
norr på båda sidor av vägen. 
 
Marken som sluttar mot väst och nordväst ned mot Nossans dalgång är friska till fuktiga av ört- 
till örtristyp. På en del ställen har lövskogen avverkats och i söder genomtväras skogen av ett 
medelålders granbestånd. Tall och gran finns också som inslag här och där och inslaget ökar mot 
norr, fr.a. som ungträd. 
 
I hela området finns rätt mycket sena successionsstadier - torrträd och lågor. 
 
Fauna och flora 
Många hålaspar med starbon finns i området. 
 
Bedömning 
Värdefullt område med tätortsnära läge. (NÄL 24 och Molau 28). 
Klass 2. 
 
38 Ö om Annelund 
 
Landskap 
Ett stort lövskogsområde öster om Annelund. Området sluttar åt väster och gränsar till Annelunds 
samhälle. Området är trots en del insprängda åkrar och några hagmarksliknande ytor rätt 
homogent. 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
I norra delen har ett område gallrats till ”hage” nära bebyggelsen i södra delen finns ungskog av 
björk och al närmare bebyggelsen. Skogen är genomgående rätt grov. 
 
Bedömning 
Genom sitt läge nära bebyggelse, storlek och i stora delar ganska grova skog med rätt stor 
trädslagsblandning ett värdefullt område. (NÄL 24). 
Klass 2. 
 
39 Hägdene 
 
Landskap 
Vid Hägdene och Håkentorp finns ett antal värdefulla lövskogsbestånd. Området sluttar svagt åt 
NV. 
 
Skogstyp 
Ekskog och blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Den översta tredjedelen - längst i SÖ - består av en blandskog av al, björk, asp och ek med 
enstaka gran och tall och med ett buskskikt av brakved och hassel. Marken är av intermediärtyp 



(örtristyp), frisk till fuktig. 
 
Längre ned på en småkullig terräng finns en ekskog med inslag av björk, rönn, hägg, asp och 
rikligt med hassel. Här är marken mer av örttyp. Genom dessa båda områden rinner en bäck, Det 
gränsar till ett litet välskött hagmarksområde i NÖ vid Enekullen med glest trädskikt av yngre 
träd. Mot SV finns små delvis betade små åkerlyckor som genom sin småskurenhet ger en fin 
skogsbrynseffekt. Dessa delar är av stort värde för fågelfaunan. 
 
De lägsta delarna består av små dungar av yngre lövskogar mest asp, björk och sälg med 
karaktären av pinnskog och har klart lägre naturvärden. 
 
Bedömning 
Detta område har sina största naturvärden i de övre två tredjedelarna. 
Klass 2. 
 
40 Hov 
 
Landskap 
Ett stort och mycket oenhetligt område. Stora delar av området består av smala skogsridåer utefter 
mer eller mindre aktivt brukade åkrar. 
 
Skogstyp 
Blandlövhage och klibbalssumpskog. 
 
Det intressantaste beståndet är klibbalssumpskogen som växer i den södra sänkan och som omger 
ett dämme. En bäck rinner genom hela denna del. Alskogen är medelgrov och har inslag av hägg, 
björk samt rätt mycket asksly. Längst i norr finns en gallrad alsumpskog. De nämnda 
ridåskogarna har en ganska stor trädslagsblandning – ask, asp, ek, björk, sälg, rönn, hägg. Träden 
är ställvis rätt grova. Stora arealer betas men hävden varierar. Vissa områden är ganska 
välhävdade hagmarker, men då oftast med tämligen glest trädskikt. 
 
Bedömning 
(NÄL 24). 
Klass 3. 
 
41 Röcklösa 
 
Landskap 
Ett stort, ganska fuktlänt område som sluttar svagt mot SV. Området är oenhetligt beroende på 
varierad markanvändning. 
 
Skogstyp 
Blandskog med ädellövinslag samt mindre område med klibbalssumpskog. 
 
Stora delar består av al- och björksumpskogar med rätt stort inslag av andra lövträd. Vissa delar 
är gallrade - kvar står en gles lövskog av tes al, ask och ek. Andra delar är planterade med gran. 
Vissa delar är ogallrade och ett område i norr strax söder om Röcklösa är, frånsett en mindre 



ofullbordad buskröjning längst i norr, mycket orört. Området har antagligen varit öppen mark för 
mycket länge sedan. Nu finns här en blandskog med ädellöv (= ek och ask) ask mest som sly. 
Utav träden ek, asp, björk och al finns grova dimensioner. Av asp finns inget bestånd i 
kommunen med så grova dimensioner. Mängder av torrtråd och lågor finns av björk, al och 
framför allt asp. De grövsta asplågorna som påträffats i de tre av mig inventerade kommunerna 
Herrljunga, Vårgårda och Ulricehamn ligger detta i och för sig rätt begränsade område. Här finns 
ganska tätt med sly av framför allt ask, och brakved och rönn. 
 
Marken är ett slags fattig örttyp som är rätt fuktig. 
 
Bedömning 
Ett av fyra områden i Herrljunga kommun med mycket asp i sena successionsstadier. 
Klass 2. 
 
42 Örekulla - Slättäng 
 
Landskap 
Detta område är ganska variabelt och sönderskuret av vägar och bebyggelse. Marken är tämligen 
stenig. 
 
Skogstyp 
Ekhage, klibbalssumpskog och blandlövhage. 
 
De södra delarna betas men har endast i söder karaktär av välutvecklad hage med grövre löv - al, 
björk och asp. Längre mot norr är det annars rätt grov alskog med en del barrinslag. På båda 
sidorna av stora vägen, närmast denna, finns ett par mindre områden med ganska vacker ekhage 
med mycket hasselbuketter. Längre mot norr utmed åkrarna tar alsumpskogen åter över, nu i 
något yngre upplaga. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
43 SÖ om Örekulla 
 
Skogstyp 
Ekskog. 
 
Ett litet men ganska intressant område dominerat av medelgrov till grov ek och med ett 
välutvecklat buskskikt av hassel. Träden är påfallande höga. I de västra delarna blir markerna 
något översilade och därmed fuktiga. Här blir inslaget av klibbal och hägg påtagligt. 
Omgivningen består av åkrar och planterade hyggen. Själva området har dock endast ett par 
granar. En del al och hägg förekommer som torrträd och lågor. Planteringen har gjorts mycket 
lätt inpå ekarna - t.o.m. under dem. Detta är ett dåligt exempel på naturvårdshänsyn i 
skogsbruket. 
 
Bedömning 
Klass 2. 



 
44 Ekehagen, Ubby 
 
Skogstyp 
Ekskog och mindre delar blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett ganska stort och rätt enhetligt ekskogsområde. Träden är genomgående klena till medelgrova. 
Tätt med gamla ekstubbar vittnar om att här har varit ekskog tidigare. Längst i norr blir 
ekdominansen mindre - asp och björk och al dominerar och i de lägsta delarna i NV finns en 
al/björksumpskog. En vacker bäck rinner i de norra delarna av området och utmed denna finns en 
del grövre ek. 
 
De högre delarna består av hedekskog och de lägre, mest i NV, består av något rikare typ. 
 
Bedömning 
Ett vackert ekområde. 
Klass 2. 
 
45 Lövsjö och Kläckene ned till Sämsjön 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv, klibbalssumpskog och björkskog. 
 
De övre delarna består av en blandskog med grov ek, asp och björk med inslag av rönt, och gran. 
Buskskikt av framför allt hassel och brakved. Många döda torrträd av asp och björk. Av stor 
betydelse för fågellivet. Dessa delar har antagligen förr varit hagmark. En mindre röjning av 
buskar har gjorts de övre delarna. 
 
Marken är av ristyp. 
 
Längre ned mot Sämsjön finns en likaledes orörd skog av klibbal - medelgrov - med rikligt av 
asksly. Här finns en del unggran av olika storlekar. Längst ned mot sjön finns en hel del 
fritidshus som i norr omges av björkskog medan eken dominerar vissa delar längst i söder. 
 
Bedömning 
Ett stort område som sedan rätt länge är opåverkat. 
Klass 2. 
 
46 Säm N om Sämsjön 
 
Skogstyp 
Ekskog och blandskog med triviallöv. 
 
De högre delarna består av en tät, ganska klen hedskog av kratt-typ. Någon enstaka asp finns 
beståndet och rikligt med eksly samt någon enstaka hassel. De lägre delarna mot Sämsjön och 
fritidsbebyggelsen där består av en medelgrov sumpskog av al och björk med mycket sly av björk, 
al, viden och brakved. 



 
Fauna och flora 
Enligt NÄL fanns rikligt med liljekonvalj i skogen. 
 
Bedömning 
(NÄL 25 och Molau 31). Även beskriven Hilldén 1974 (objekt 21) och Wallin 1973 (objekt 7). 
Klass 2. 
 
47 Björstorp och Sämsholm 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt mindre område med klibbalssumpskog. 
 
Ett område som i söder består av ung klibbal i betesmark och i norr (huvuddelen) av en blandskog 
av asp, björk och rätt mycket ek. Träden är medelgrova, beståndet ganska tätt och buskskiktet 
likaledes tätt av sly. I norr genomskärs området av en planterad ungskog av gran. I beståndet finns 
en del inslag av barrträd. Området ger ett ganska risigt intryck. 
 
I norr finns en bergsrygg annars är markerna friska till fuktiga (i söder). 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
48 Sämsholm 
 
Skogstyp 
Björkskog samt mindre område med blandlövhage. 
 
Ett oenhetligt område som i norr består av madsumpskog av björk i varierande ålder och täthet. 
Längre mot söder finns hagmarker med en mängd olika lövträd, ek, lind, ask m.m. 
 
Fauna, och flora 
Av stort intresse är den allé som finns fram till Sämsholm med grova askar som har en ganska rik 
lavflora. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
49 Örum 
 
Landskap 
Ett stort, mycket kuperas och varierat område. 
 
Skogstyp 
Ekskog och blandlövhage samt mindre område med blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Längst i öster en bergknalle med ekskog och en del hassel i rasbranten. Här finns även en del 



grov björk och klen asp. Stora delar av de södra delarna är betesmark med insprängda åkrar med 
enbuskar och enstaka askar. Längre upp mot höjderna finns en ganska tät men rätt klen ekskog 
med inslag av rönn. Här finns en del sommarstugor. Allra längst i norr avtar ekinslaget och 
triviala lövträd som asp och björk dominerar med ett rätt stort barrinslag. Mestadels lätt sly under 
träden. Även här betas en del ytor. 
 
Bedömning 
Hela området har stor betydelse för landskapsbilden. (NÄL 29 och Molau 32 A). 
Klass 3. 
 
50 Alboga kyrka 
 
Landskap 
En vacker ekbacke väst- och sydsluttning intill Alboga kyrka. 
 
Skogstyp 
Ekhage. 
 
Träden är medelgrova till grova. Nedom vägen betas området. 
 
Bedömning 
Området har stor betydelse för landskapsbilden. (NÄL 29 och Molau 32 A). 
Klass 2. 
 
51 Mosstomten, Sebo och Högsättra 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt blandlövhage. 
 
De södra delarna består av välhävdad, betad hagmark med ek, asp, björk och gran. Längre mot 
norr på nedsidan om vägen utmed en mindre ås finns igenslyade hagmarker som är att klassa som 
blandskog med ekinslag. Här finns en del hassel och inslag av sälg och en. En sommarstuga 
ligger i området. Allra längst norr finns ånyo ett hagmarksområde med ek. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
52 Svalered 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
Ett litet men välhävdat och intressant, betat hagmarksområde med gamla träd och hög 
trädslagsblandning. Längst i söder finns en ekhage med grov ek. Längre mot norr, efter en liten 
grandunge, finns hagmark med ask, ek, asp, klibbal, sälg och häggbuskar. Vackra 
stengärdsgårdar finns runt åkrarna intill. Flera torrträd - främst asp och klibbal finns i de östra 
delarna. Mängder av bohål finns i asparna. En bäck rinner igenom området, Buskarna intill 



åkrarna är nyligen röjda. Längst norr finns ett mer igenslyat område som förr antagligen hade 
samma hävd. 
 
Bedömning 
Det är angeläget att detta område hävdas på samma sätt som hittills. 
Klass 2. 
 
53 Remmene skjutfält 
 
Landskap 
Mest plan mark utom i väster där en del mindre åsryggar finns. 
 
Skogstyp 
Blandskog av triviallöv. 
 
Ett mycket stort lövskogsområde av originellt slag. Genom att skogstypen anpassats för militära 
övningar har en sällsam biotop uppstått på de fordom bebodda och hävdade markerna. Nästan 
hela området är gallrat och kvar står en “savannskog” av lövträd där björk dominerar tillsammans 
med sälg, rönn och enstaka ek och asp. Mellan de glest stående lövträden tränger slyet snabbt 
upp. Enbuskar står kvar här och där efter den gamla markanvändningen (betesmark). 
 
Marken som är ganska fattig - hedserien eller på något ställe örtristyp - är på stora ytor 
sönderkörd av fordon. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
54 Östkanten av Remmene skjutfält 
 
Landskap 
Betesmark i anslutning till skjutfältet. 
 
Skogstyp 
Blandlövhage samt blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Dungar och kantskog av asp ek och björk. Björken dominerar och träden är mest unga till 
medelgrova. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
55 S om Jällby 
 
Landskap 
Ett litet lövskogsområde på en mindre bergsrygg. 
 
 



Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Medelgrov ek och grov björk. En grandunge i norr stör bilden. På några ställen finns aspsly. 
 
Bedömning 
Av värde för landskapsbilden runt Jällby. 
Klass 3. 
 
56 N om Jällby 
 
Landskap 
Topografin är småkuperad med block, stenmurar, backar och berg i dagen. 
 
Skogstyp 
Ekhage. 
 
Större delen är en ekhage men har trots detta en stor trädslagsblandning. Här finns rikligt med 
oxel, björk, hägg, sälg, rönn, vildapel och i fuktiga sänkor klibbal. Träden är genomgående 
grova. Området har en fin mosaikstruktur med små, öppna fållor. En körväg som kan användas 
som stig löper genom området. 
 
Marken är av ängstyp men är ej särskilt rik. 
 
Bedömning 
Ett av de vackraste hagmarksområdena i det rätt hagmarksfattiga Herrljunga. (NÄL 18 och 
Molau 23). 
Klass 2. 
 
57 N om Jällby 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
En mindre men genom sin rikedom på blommande träd lite speciellt område, Detta beror delvis 
på att en torpruin finns i NÖ. I betesmarken står här och där grov oxel, apel, rönn, klarbär samt 
asp, björk och en del tall och gran. En hel del enbuskar finns i området. Marken är plan och 
närmast vägen finns ett mindre kärr. I NV och V björksumpskog. 
 
Bedömning 
Tillsammans med objekten 55 och 56 bidrar de till den vackra landskapsbilden vid Jällby. (NÄL 
18). 
Klass 3. 
 
 
 
 



58 Källemossen 
 
Skogstyp 
Björkskog. 
 
En medelgrov björksumpskog på en mosse. Tätt med sly. Asp, sälg och barrträd finns i kanterna. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
59 N om Björke 
 
Skogstyp 
Ekskog. 
 
Trädskiktet består av ek- (dominant) med inslag av asp, sälg, lägg, björk och några lindar. Träden 
är medelgrova till grova. Närmast Backgården finns några askar och en del al i det fuktdråg som, 
löper intill gården. Här och där finns del hasselbuketter som ställvis övergår i hassellund. 
Området har varit slåtteräng som genom bete behållit en del av sin karaktär. 
 
Hela området tillhör ängsserien och området bör av näringsrikedomen, och hävden att döma (här 
finns våraspekten t ex svalört) finnas en del floristiska värden. 
 
Bedömning 
Ett mycket vackert område med hagmark- och betad skog. 
Klass 2. 
 
60 NÖ om Björke samt Södra Björke 
 
Landskap 
Ett stort område som förr var hagmark. 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt mindre ytor med klibbalssumpskog. 
 
De östra delarna är på det hela taget ganska enhetliga även om vissa avbrott genom mindre åkrar 
eller gallringar finns. Skogen är en blandskog av ek, björk och gran med inslag av en och annan 
asp och klibbal i fuktigare partier. Träden är av varierande grovlekar från medelgrova till grova, 
dock ej ekarna som bara är medelgrova. Hassel finns lite Isär och där. Marken är en örtristyp - 
frisk till fuktig - och sluttar svagt mot norr. 
 
Närmare gårdarna blir inslaget av klibbal och även ask större. Här betas vissa ytor. Utefter vägen 
finns en lång stenmur som kantar skogen. Mot norr vid gårdarna finns ungskogsbestånd av 
klibbal och björk. Längre mot norr blir området mer heterogent och närmast åkermarkerna vid 
vägen finns en skog av ask, ek och björk med mycket vitsippor i våraspekten. Sedan alternerar 
grandungar av olika åldrar med al och björkskogar - mest yngre - med mycket sly av skilda 
trädslag. 



 
Bedömning 
(Molau 22). 
Klass 2. 
 
61 S om Bergagärde 
 
Skogstyp 
Björkskog. 
 
Ett stort område med björksumpskog med medelgrov björk och en del tallinslag. Delvis gallrat. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
62 Ebbared 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv, klibbalssumpskog och blandlövhage. 
 
Ett stort, mycket oenhetligt skogsområde i alla avseenden - trädslagsfördelning, trädens åldrar 
och täthet, marktyp och markanvändning. I de fuktiga partierna utefter bäckarna finns 
alsumpskog med stort inslag av björk, viden och brakved, på något ställe även yngre ask. 
Högläntare delar har en blandskog där trädslagen ek, björk och asp dominerar, ställvis av lite 
bättre marktyper med hassel och på andra ställen med en hel del barrinslag. Gamla, numera ej 
brukade åkerlappar - ibland igenväxta med sly - finns här och där. I NV finns en del betade 
områden. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
63 Bollås 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Stora delar av detta område ligger på fuktig mark med tät och ganska orörd skog. 
Trädslagsblandningen söder om Bollås är rätt hög med al (dom), sälg, björk ek, asp, rönn och 
hägg och med buskar av hassel och brakved och sly av ovan nämnda trädarter. Träden är 
medelgrova i hela området. Längst i NÖ finns en hel del död björkved. Längst norr har ett 
område gallrats och ett större dike gräns. I NV har ett område av liknande slag nyligen avverkats. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 



64 Boatorp 
 
Landskap 
Två små skogsområden som sammanbinds av en betesmark. 
 
Skogstyp 
Blandskog av triviallöv och blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Den NÖ delen är en ek/björkskog med medelgrova träd och är ganska tät och hög. Marken är av 
hedserietyp med mycket brakvedssly. Den SV skogen är av örttyp (frisk) täckt av klenare al, asp 
och björk. Enstaka barrträd finns i områdena. 
 
Ner mot bebyggelsen finns stora vällagda stengärdsgårdar. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
65 Mellan Fägred och Hudene 
 
Landskap 
Området utgör kant mot odlingsmark och bakomliggande granplanteringar. 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt klibbalssumpskog. 
Blandskog av björk, asp och ek med inslag av en del andra triviala lövträd. Mest medelgrova 
dimensioner. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
66 V om Hudene 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv, blandlövhage och klibbalssumpskog. 
 
Ett heterogent och till ytan ganska trasigt område med bland- skog av asp, ek och björk av olika 
åldrar och täthet. I och intill området finns flera granplanteringar. Vissa fuktiga delar täcks av al- 
och björksumpskog. I NÖ mest bestående av osammanhängande skog och slytäckta åkeröar. 
 
Bedömning 
(NÄL 12). 
Klass 3. 
 
67 S om Hudene 
 
Skogstyp 
Ekhage. 



 
En stor och enhetlig ekhage med medelgrova till grova ekar, En del aspsly kommer upp på några 
ställen. Enstaka björkar finns i området och ende enbuskar. I söder har ganska nyligen en del träd 
hagmarken - troligtvis mer av typen björkhage - avverkats, 
 
Marken är av frisk och torr ängsserie och är ganska stenig. Området betas, om än ej intensivt. 
 
Bedömning 
Området bar stor betydelse för landskapsbilden runt Hudene. (NÄL 12 och Molau 12). Området 
beskrivs av Wallin 1973 (objekt 27). 
Klass 2. 
 
68 Hudene 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
Ett mindre hagmarksområde med grova träd av ek, asp och björk. Området som är stenigt och 
småkulligt betas. 
 
Bedömning 
Det har betydelse för landskapsbilden och för fågellivet genom bl.a. en del hålaspar, (NÄL 12). 
Klass 3. 
 
69 SV om Ölanda 
 
Skogstyp 
Ekskog. 
 
På gruskullarna öster om Nossans dalgång finns dungar av medelgrov ekskog med inslag av 
björk och kantade av buskar och hassel och viden. 
 
Bedömning 
Dessa skogsdungar bar stor betydelse för landskapsbilden och för jordbruksmarkens fauna. 
Klass 3. 
 
70,71 Ölanda 
 
Landskap 
 
Öster om Nossans dalgång finns ett kuperat landskap av grus- kullar, delvis som kullar i 
åkermark. 
 
Skogstyp 
Ekskog och mindre ytor blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Till skillnad från det tidigare beskrivna området 69 är dessa kullar mer oenhetliga när det gäller 



trädskiktet. Eken är ställvis fr.a. intill vägen starkt framträdande (mest medelgrov). I NÖ utmed 
en åker finns några grova, mycket vackra ekar. Annars är det blandskog med björk, sälg, rönn 
och med mycket barr - både tall och gran. I NÖ finns en större dunge ungasp. 
 
Markerna är örtristyper. En kraftledning löper genom området. 
 
Bedömning 
Klass 3, 
 
72  Mosslanda 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
I sluttningen mot Nossans dalgång norr om Mosslanda finns en remsa med blandskog med ett 
visst inslag av ädellövträd. Eken utgör ett rätt stort inslag och är medelgrov. I delarna högst upp 
finns rätt mycket hassel. Annars är det björk och asp som dominerar och klibbal i fuktigare delar 
med rörligt grundvatten. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
73 Fullmarp och Mosslanda 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
Ett mycket variabelt område sned avseende på trädtäthet och trädgrovlek. Gemensamt är för det 
mesta dock att det rör sig om mer eller mindre hagmarksartade bestånd. Vissa bitar är ganska 
vacker ekhage eller hagmark med blandade trädslag. Ett område i norr är kraftigt igenväxt med 
sly av björk och sälg men även en del asp, rönn och al. I området finns ek som är grov. 
Hasselbuskar finns ute i hagarna på några platser 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
74 a Vimleån V om Hårdakvarn 
 
Landskap 
Ett mycket vackert åstrandsparti utefter Vimleån väster om Hårdakvarn. 
 
Skogstyp 
Klibbalssumpskog. 
 
Skogen som kantar ån är en smal sumpskog med klibbal med stora inslag av ask (ung till 
medelgrov plus sly), hägg och björk högre upp i kanterna. Klibbalen är medelgrov till ställvis 
grov. Ån som rinner i en ganska orörd terräng meandrar och har vackra strandkanter med levéer 



och välutvecklad kantvegetation av älggräs och skogssäv liksom rena mineraljordsbankar. 
Kärrytor finns intill ån längre mot väster, av värde för fågellivet. 
 
Bedömning 
Ett mycket värdefullt åstrandsområde. 
Klass 1. 
 
74 b N om Källunga 
 
Skogstyp 
Ekskog samt litet område med björkskog. 
 
Ett stort enhetligt hedekskogsområde med klen till medelgrov ek. I beståndet finns inslag och 
uppslag av björk. Längst i söder finns en björksumpskog mot Ramlamossen. I de norra delarna 
avbryts eken av ett par grandungar. 
 
Marken är torr till frisk ristyp och terrängen är ganska kuperad. 
 
Bedömning 
(Molau 16 C). 
Klass 2. 
 
75 Källunga 
 
Landskap 
Blandlövhage, ekhage blandskog med inslag av ädellöv och klibbalssumpskog. 
 
Ett ganska stort oenhetligt område. De södra delarna ä ren sumpskog som kantar Vimleån och 
består av al, ask och björk med hägg och brakved. Träden är mestadels medelgrova. Några grövre 
ekar står vid åkrarna mot Källunga. En kraftledningsgata är nyligen upphuggen i denna del. 
 
Längre mot norr grovnar skogen – här har dock varit en del avverkningar och skogen är ställvis 
påfallande gles. Bl.a. finns här mycket grov asp. Utefter åkrarna i nordöst finns en mindre 
grandunge. Längre mot norr och nordväst finns dels en dunge med tät skog av asp, björk och ek 
och norr om denna en större glesnande hade med grova ekar och björkar. Här är markerna i stället 
friska 
 
Bedömning 
Beskrivet av Wallin 1973 (objekt 30). (Molau 16 B). 
Klass 3. 
 
76 Skölvene 
 
Skogstyp 
Blandlövhage och blandskog med inslag av ädellöv. Mindre ytor klibbalssumpskog och 
björkskog. 
 



Markerna närmast ”Skölvenekrysset” kännetecknas av gles hagmark. Söder om vägarna finns en 
gles ekhage och fornlämningar. Väster uns vägarna är trädslagen mer blandade med ek, asp och 
björk. Från kyrkan och söderut finns en remsa hagmark med vackra sparbanksekar och längre ned 
på åkeröarna mycket hägg och hassel. Delarna längst i söder av området - också detta fordom 
antagligen en hagmark - är en blandskog med ek, asp, rönn, björk och sälg. Träden är medelgrova 
till, i några fall, grova. Särskilt grova är ekarna ute på hagmarken - några är skyddade som 
naturminne. Området är ganska rikt på skogsbrynsekotoner. 
 
De norra delarna av detta område är en rätt vacker klibbalssumpskog av fuktig till frisk örttyp, 
med rikligt med vitsippor. 
 
I kanterna av området finns en del björk och ek. I väster och norr finns granplanteringar. Den 
allra nordligaste delen av området är mer trivial björksumpskog. Träden är genomgående 
medelgrova. 
 
Bedömning 
Genom storlek, variation och en del äldre träd ett värdefullt område. Av stor betydelse rör 
landskapsbilden runt Skölvene. (NÄL 17 och Molau 19). Beskrivet av Wallin 1973 (objekt 28). 
Klass 2. 
 
77 SÖ om Skölvene 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt mindre delar ekskog och blandskog med triviallöv. 
 
De nordöstra delarna av detta område är en nästan ren medelgrov aspskog. I de nordvästra 
delarna finns betade ytor på fuktigare mark med ek, viden och björkar. 
 
Nära Prästgärdet på båda sidorna av vägen finns en grov ekskog med inslag av björk och asp. 
Även dessa är grova och asparna har en del bohål. 
 
Längre mot söder finns en ungskog av asp, björk och ek med glest stående överståndare av grövre 
ek. Dessa delar kantas av granplanteringar. Området är ganska ekotonrikt. Intressant är 
förekomsten av mycket stora mängder en nordöst om området. 
 
Bedömning 
(NÄL 17). 
Klass 3. 
 
78 Ö om Skölvene 
 
Landskap 
Ligger i anslutning till något som liknar en gammal festplats. 
 
Skogstyp 
Blandskog med triviallöv. 
 



Ett “trasigt” område som i norr består av en tämligen grov och högväxt skog som domineras av 
asp, ek och björk. I söder finns en igenväxt hagmark med björk, asp, ek och rikligt med sly samt 
en del hassel och enbuskar. De båda delområdena avbryts av ett granbestånd utmed vägen. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
79 Vimleån uppströms Sibbarp 
 
Skogstyp 
Klibbalssumpskog. 
 
Området har sitt värde i de stora ytor av klibbalssumpskog som kantar Vimleån. Björk, sälg, asp 
och hägg finns också som inblandning. Ån har ett vackert lopp och träden är ställvis rätt grova. 
 
Bedömning 
Klass 2. 
 
80 Vimle 
 
Landskap 
Ett stort och varierat område som dock nu är ganska naggat i kanterna av avverkningar och 
dikningar. 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt mindre områden med ekhage, blandlövhage och 
björkhage. 
 
De värdefullaste partierna är hagmarker - en ekhage med grov ek invid Torkelstorp samt en hage 
med blandade trädslag och mycket enbuskar norr om Vimle. Längst i NÖ finns en rätt stor 
björkhage. Annars består området av mer eller mindre igenväxta hagmarker - nu blandskog - av 
asp, björk, ek (framför allt på höjdområden) och med sälg och rönn utefter åkrarna och al i de 
fuktigaste sänkorna. Stort barrinslag överallt. Här och där står rena grandungar. Många ekstubbar 
vittnar om att området förr varit mer lövrikt. 
 
Hagmarkerna betas. 
 
Bedömning 
Klass 2. 
 
81 Sibbarp 
 
Skogstyp 
Ädellövskog och blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett mycket särpräglat bestånd av skog på mark av fuktig örttyp längs Vimleån. Skogen domineras 
av grov till medelgrov ask. Trädskiktet består dessutom av grov al, glasbjörk och en del hägg. 



Beståndet är förhållandevis glest. Denna del är mycket skyddsvärd och har många floristiska 
värden såsom backskafting. Buskskiktet är artrikt med olvon, brakved, viden och getapel. Tyvärr 
har en uthuggning gjorts området tydligen i avsikt att dra en ledning genom området. 
 
De norra delarna på andra sidan vägen består aven blandskog av ek, asp och björk och någon 
enstaka ask. Detta bestånd är gallrat i söder och längre i norr. I den norra delen finns en del gamla 
aspar med bohål. En mindre bäck rinner genom denna del. 
 
Markerna är av friska och fuktiga örttyper. 
 
Fauna och flora 
Fr.a. på askarna finns en intressant och artrik lavflora, bl.a. med arter av släktena Collema och 
Leptogium. Den höga luftfuktigheten intill ån bidrar säkert till detta. Enligt NÄL finns här också 
trolldruva. Enligt Molau bar också vårärt och knutarv hittats i området. 
 
Bedömning 
Trots vissa ingrepp bör området ges hög prioritet vid skyddet av lövskogar i kommunen. Ett av få 
askdominerade bestånd i denna del av länet. (NÄL 16 och Molau 18). 
Klass 1. 
 
82, 83  Horsholmen och Plate 
 
Skogstyp 
Ekskog (82) och klibbalssumpskog samt mindre yta blandskog osed inslag av ädellöv (83). 
 
Längst i väster på ert par madholmar finns ekdominerad skog. I 83 för övrigt, nedom vägen finns 
en kantskog av ek, al och björk samt en del hasselbuskar. Längre mot norr - fortfarande på 
nedsidan av vägen - finns en blandskog med ganska grova träd och stor trädslagsblandning. 
Trädslagen är asp, björk, ek, ask, al och sälg med ganska stort hasselinslag. Dessa delar betas. 
 
På ovansidan av vägen finns en i de södra delarna ganska orörd och mogen klibbalssumpskog. 
Träden är rätt grova och en del döda torrträd och lågor finns. Längre mot norr blir träden yngre. 
En bäck rinner genom området. Även i klibbalssumpskogen finns en del ask - även en del grövre 
träd. 
 
Fauna och flora 
Vid besöket hördes mindre hackspett. 
 
Bedömning 
Klass 3 resp 2. 
 
84 Mellan Sträte och Plate 
 
Skogstyp 
Ekskog och klibbalssumpskog. 
 
De norra delarna består av en gles gallrad hedekskog med medelgrov ek. Inslag av enstaka björk 



och asp, De lägre liggande södra delarna är en ung till medelgrov klibbalssumpskog. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
85 Sträte 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt mindre yta ekhage. 
 
Ett ganska stort område med blandskog av asp, ek och en del klibbal. Träden är genomgående 
medelgrova. En hel del asksly finns i de södra delarna som också är gallrade och röjda. I området 
finns insprängt en del barrdungar och mindre åkrar. Längst i norr finns en betad ekhage. Utmed 
åkrarna i öster finns enbuskar, hägg, sälg, hassel och björk. De flesta delarna är nyligen röjda. 
 
Bedömning 
Klass 2. 
 
86 Håkentorp 
 
Skogstyp 
Ekhage och klibbalssumpskog. Mindre ytor blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett ganska stort och variabelt område. De södra och östra delarna är ekhage (grov ek) och 
björksumpskog. Ett fuktstråk i väster är klibbalssumpskog som är rätt ung och trivial i söder men 
som mot Håkentorp i norr blir äldre och mer mogen. 
 
Utmed vägen mot Håkentorp finns ånyo stora hagmarksarealer, delvis av ekhagetyp med grov 
hög ek. Här är hagen rätt väl hävdad. På andra sidan vägen finns en mindre remsa med klibbal. 
Fuktiga och friska ängsseriemarker. 
 
Bedömning 
Klass 2. 
 
87 Lundagården, Sträte 
 
Skogstyp 
Ekhage. 
 
En ganska vacker och enhetlig, men liten, ekhage av medelgrova till grova ekar. Inslag av grova 
björkar om längst ned i SÖ blir en ung björksumpskog. Utmed åkern i norr finns några aspar med 
hål i. 
 
Bedömning 
Av betydelse för landskapsbilden. Många enbuskar hagen samt en del unggran borde tas bort. 
Klass 3. 
 



88 SV om Solberga 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
En mindre dunge av blandskog av björk, asp och ek Träden medelgrova inom aspen som längst i 
öster är rätt grov. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
89 S om Sträte 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt klibbalssumpskog. 
 
Ett ganska stort område med blandskog med ekinslag på friska till fuktiga marker av örtristyp. I 
väster finns en fuktigare sänka med klibbalssumpskog. I de östra delarna består skogen av asp, 
björk och ek, även här med enstaka klibbal. Björken är grov, annars är träden medelgrova. 
 
Längst i öster, där betet är obefintligt, är skogen tät av björk- och aspsly samt brakved. Gränsar till 
en större naturbeteshage där en del grov ek avverkats för några år sedan. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
90 Ö om Solberga 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett område av huvudsakligen hedserietyp med medelgrov ek och björk samt medelgrov till grov 
asp. Tätt buskskikt av sly: viden och brakved. Någon enstaka hålasp finns. Plockhuggning har 
förekommit de sydöstra delarna. Längst i sydväst betas området, 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
91 NÖ om Solberga 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
En mycket tät skog av örttyp i nordsluttning. Medelgrova träd av asp, björk, ek sälg och hägg. 
Tätt buskskikt av hassel. Området är rätt opåverkat trots sitt läge i krysset mellan vägarna och en 
hel del döda torrträd och lågor av framför allt asp och björk. En del aspar med bohål finns. 
Området har delvis lundkaraktär. 



 
Bedömning 
Klass 2. 
 
92 Klevberget 
 
Skogstyp 
Ekskog. 
 
Ett smalt område med ekskog (ekkratt) vid basen av en sydvänd bergbrant mot Nossans dalgång 
med stort inslag av gran och asp och mycket sly. Mycket enbuskar högre upp bergbranten. 
 
Bedömning 
Av värde för landskapsbilden. 
Klass 3. 
 
93 S om Eggvena 
 
Skogstyp 
Björkhage. 
 
En välhävdad och ganska stor björkhage på en bergig kulle omgiven av odlingsmark. Träden är 
rätt grova. Området betas f.n. 
 
Bedömning 
Av betydelse för landskapsbilden. 
Klass 3. 
 
94 Luttorp 
 
Skogstyp 
Blandlövhage, blandskog med inslag av ädellöv samt liten yta klibbalssumpskog. 
 
Ett varierat område osed tämligen gamla alskogar i sänkor och med betade skogsdungar och 
hagmarker på högre liggande delar. Relativt stor trädslagsblandning med ek, asp, björk, sälg, 
hägg och någon enstaka lönn längst i söder. I kanten av alsumpskogarna utmed åkrarna som 
omger området i öster finns tätt med sly. Träden är mest medelgrova med en del grov asp – men 
även hålasp (längst upp i sluttningen i SV) och grov ek finns. Enbuskar finns också i hagmarken, 
fr.a. nära Luttorp. 
 
Fuktiga - torra örttyper. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 



95 Bråttensby 
 
Landskap 
En topografiskt orolig sluttning mot SÖ vid Bråttensby kyrka. Miljön är småskuren genom små 
åkerlappar, vägar och bebyggelse. 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
En blandning av blandskog (björk, ek och asp), hagmarker med enbuskar och rätt stora 
vårdträdsmiljöer med träd som ek, lönn, popplar och vildapel. Delvis betat. En del barrinslag och 
dungar finns högre upp i sluttningen. Området har varierande trädtäthet och trädåldrar. 
 
Markerna tillhör mestadels ängsserien och är steniga. 
 
Bedömning 
(NÄL 7). Beskrivet i Molau (nr 1). 
Klass 3. 
 
96 Ö om Bråttensby 
 
Landskap 
 
Ett område som blivit ”kvarglömt” mellan odlingsmarken och järnvägen. 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Stora delar eller troligtvis hela området har förr varit hagmark (och ännu längre tillbaka 
slåttermark) men är nu till större delen igenväxt med ung skog av al, björk och asp samt en del 
sälg. På de torrare, delarna närmast åkern finns gamla grova ekar och björkar kvar sen 
”hagmarkstiden” som överståndare. Här finns också en del enbuskar. 
 
Marken är av ängsserien men är ej särskilt rik. Dock finns här mycket liljekonvalj. 
 
Ett stort dike är grävt igenom området. 
 
Bedömning 
Av betydelse för landskapsbilden och för faunan. 
Klass 3. 
 
97 Västergården, Tokatorp 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt mindre område med klibbalssumpskog. 
 
Ett ganska stort område med vackert gallrad, ställvis ekdominerad skog, men oftast träd som 



björk och rönn med inslag av asp samt hägg och klibbal i de fuktiga delarna. 
 
Området, som sluttar svagt åt NV, är stenigt och marken är av örttyp och kan hysa en del 
lundväxter. Mest frisk örttyp men i N mot järnvägen finns också fuktig örttyp. 
 
Stenarna och träden har en ganska riklig påväxt av lavar och mossor. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
98 Skottstorp 
 
Skogstyp 
Ekskog och ekhage. 
 
Ett område med dels en ekhage med inslag av gammal gran dels en ekskog i söder nära ån. 
Träden är medelgrova. 
 
Marken är av ängstyp men ej särskilt rik - mycket stenar och hällar i skogen. 
 
Bedömning 
Områdena bar betydelse rör faunan i jordbrukslandskapet och för landskapsbilden. 
Klass 3. 
 
99 N om Skottstorp 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett trasigt område med blandskog av ek, rönn, björk, asp, tall och gran på kollar och hällar 
omgivna av åkermarker. Enbuskar finns på hällarna. 
 
Bedömning 
Skogen är ganska ung och har mest betydelse för landskapsbilden. 
Klass 3. 
 
100 Rakåsa krona 
 
Skogstyp 
Ekskog samt mindre område med blandlövhage. 
 
Rakåsa krona är kommunens största ekskogsområde. Själva höjden och dess sluttningar täcks av 
en medelgrov till grov ekskog med inslag av björk och asp och något gran i form av ett par 
dungar. Vissa dalar i väster är lite glesare och av hagetyp, annars är skogen ganska tät. Även de 
övriga trädslagen är medelgrova till grova och ganska mycket död ved av alla trädslagen 
förekommer. I kanterna finns en del sälg. Området är ganska enhetligt. I söder finns betad glesare 
skog med ek och björk och en del klibbal utefter diken. 



 
Marken är av torr till frisk örtristyp och ej särskilt rik. 
 
Fauna och flora 
Enligt Molau 1973 finns i västkanten torrängsflora med bl.a backsippa och backtimjan. 
 
Bedömning 
Genom sin storlek och måttligt påverkade skog ett mycket värdefullt skogsområde. (NÄL 1). 
Även beskrivet i Hilldén 1974 (objekt nr 26) och Molau (nr 2). 
Klass 1. 
 
101 Nossan vid Fölene 
 
Skogstyp 
Klibbalssumpskog. 
 
Ett sumpskogsområde utefter Nossan domineras av klibbal och med inslag av hägg, björk, 
knäckepil och sälg. 
 
Bedömning 
Av värde för fågelfaunan i jordbrukslandskapet. (NÄL 6). 
Klass 3. 
 
102 Larstorp 
 
Skogstyp 
Björkhage. 
 
Hagmark med ett mycket glest trädskikt av björkar och några granar och tallar samt en del aspsly. 
En granplantering finns i öster och på en mindre åsrygg i söder finns ungskog av asp och björk. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
103 Remmene 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
En välhävdad hagmark av ek, al och björk med medelgrova träd där dock en del alar kan 
betecknas som grova. Några enstaka barrträd finns i området. På östsidan av vägen finns en 
alsumpskog. 
 
Marken som är av örttyp var täckt av vitsippor vid besöket. 
 
Bedömning 
Klass 3. 



104 Fårekulla 
 
Skogstyp 
Björkskog. 
 
Ett område med björksumpskog med grova björkar - rester av en gammal björkhage. Enstaka 
granar finns. 
 
Marken är av fuktig örttyp och borde kunna hysa några mer krävande växter. 
 
Bedömning 
Klass 2. 
 
105 Horsby 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett trasigt område som ligger alldeles intill tätorten. Närmast bebyggelsen finns mindre 
ekskogspartier av medelgrova till grova träd. I V finns en ungskog av björk och asp och en del 
sumpskogsytor med al. 
 
De torrare delarna tillhör hedserien. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
106 Nossan Ö om Herrljunga 
 
Skogstyp 
Klibbalssumpskog. 
 
Ett långsträckt och variabelt sumpskogsområde utefter Nossan. Stora delar av det inkarterade 
området täcks av starrängar och betesmarker som omväxlar med kantskog av ofta rätt grov 
klibbal. Högre upp på fastmarken finns blandskogar av björk, rönn, sälg och på några platser grov 
asp. I söder kantas sumpskogen fr.a. av ekdungar och barrskog. 
 
Bedömning 
Genom välutvecklade våtmarksekotoner ett värdefullt område. (NÄL 11 och Molau 10). 
Klass 2. 
 
107 Bergagärde 
 
Skogstyp 
Ekskog. 
 
Ett stort ekskogsområde i nordöstsluttning. Träden är medelgrova, någon enstaka grov ek finns. 



Ganska stort inslag av grov vårtbjörk. De södra delarna betas av får. Ganska mycket sly av ek 
samt granuppslag. 
 
Mest torra hedserietyper till örtristyper. 
 
Bedömning 
Klass 2. (Molau 11). 
 
108 Nossan vid Åbacken 
 
Skogstyp 
Klibbalssumpskog samt mindre område med björkskog. 
 
Samma typ av biotop som objekt 106 men med större inslag av björkskog. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
109 Hyllered och Nordåsen 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett smalt område med björk, asp, ek och hägg. Ganska stort inslag av gran. Tätt med sly av 
brakved, björk, viden, ek och ask. Ekarna i området är höga, fr.a. söder. Enstaka hasselbuskar. I 
sänkan med en liten bäck finns alsumpskog. Ganska rikligt med död björkved. 
 
Bedömning 
Klass 2. 
 
110 SV om Kulelida 
 
Landskap 
Ett område som ansluter områdena 111 och 112. 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Medelgrov till grov skog med hög trädslagsblandning. I väster dominerad av asp och björk och 
med klibbal ett par fuktdråg. Både ek och lind finns som inslag. Aspen är grov till mycket grov. 
Hassel finns här och där. Runt Kulelida finns några mycket grova lindar. Stora delar är gallrade, 
vissa delar betas. 
 
Bedömning 
(NÄL 13). 
Klass 2. 
 



111, 112 Kulelida och Kyrkhult 
 
Landskap 
Runt Kyrkhult och Kulelida finns stora lövskogsområden. 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt björkskog. 
 
Större delen av områdena är blandskogar med inslag av ädellöv fr.a. ek. Speciellt för dessa 
skogar är också inslaget av lind som annars är mycket sällsynt i Herrljunga kommun. Som 
skogsmark har markerna troligen inte lång kontinuitet men trädvegetation har säkert funnits här 
och där på de marker som förr var slåtterängar och betesmarker. Trädslagsblandningen är 
genomgående hög. Särskilt utefter åkrarna finns också andra ädla lövträd som lönn och ask. 
Omedelbart norr om Kyrkhult finns dessutom ett mindre bestånd med medelgrov alm. Träden är 
genomgående medelgrova till grova. 
 
Markerna är förhållandevis goda med välutvecklad våraspekt av sippor och rikligt med hassel. 
 
Delar som avviker från de här beskrivna är ett stort område med björksumpskog i norr och ett 
mindre alsumpskogsområde i SÖ. Mellan Kyrkhult och Gudmundtorp finns nära vägen ett 
område med ängsytor varierat med lövdungar av olika lövträd - även gamla - som är de minst 
igenväxta av forna tiders ängen. 
 
I väster nära vägskälet finns en större avverkning där en mindre remsa av löv lämnats närmast 
vägen. Ett större dike har grävts björksumpskogen och över huvud taget kan stora skogliga 
åtgärder förväntas i dess vidsträckta 5:3-skogar som på många ställen har stora naturvärden. 
 
Flora och fauna 
Enligt Molau finns ett bestånd av hässleklocka vid Kyrkhult. 
 
Bedömning 
(NÄL 13 och Molau 13). 
Klass 2 (båda). 
 
113 Brantaråsen 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt klibbalssumpskog. 
 
Ett mindre område runt åkrarna och bebyggelsen vid Brantaråsen. De östra delarna är en fuktig 
blandskog med ädla lövträd som ek (rikligt) och ask. De lägsta delarna bar nästan karaktär av 
alkärr. 
 
Runt höjden vid Brantaråsen finns rester av ett välhävdat småbrukarlandskap med ett mosaikartat 
trädskikt av stor trädslagsblandning. Träden är av varierande åldrar och grovlekar. Utmed åkern 
på västsidan finns mycket hassel. Längre mot söder finns vanliga klibbalssumpskogar av 
medelgrovt slag. De nordöstra skogarna har mest medelgrova och enstaka grova träd. En del ved 



har huggits på några ställen. 
 
Bedömning 
Trots sin litenhet ett område i barrskogstrakter där skogsbruket bör visa stor hänsyn. 
Klass 2. 
 
114 NV om Mjäldrunga 
 
Skogstyp 
Björkskog samt mindre område med björkhage. 
 
Ett ganska homogent område med björkskog - mestadels björksumpskog som imponerar genom 
sin enorma storlek. Skogen är ganska likåldrig av medelgrov glasbjörk och har inslag av tall och 
gran. Längst ned mot maderna finns mindre dungar av asp. Längst i norr finns en vacker 
björkhage med grövre glasbjörk som betas. I buskskiktet finns rikligt med hallon nej, utefter 
vägar och diken finns en del viden. 
 
Marken är av en rätt fattig fuktig örttyp. Området sluttar svagt åt NV men är nästan plant längst 
ned mot maderna. Några mindre ytor är avverkade. 
 
Fauna och flora 
I området finns enligt NÄL och Molau ett mycket stort bestånd av skavfräken. 
 
Bedömning 
(NÄL 15 och Molau 17). 
Klass 2. 
 
115 Rissgärde och Mjäldrunga 
 
Skogstyp 
Klibbalssumpskog samt mindre områden med björkskog och blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett stort område vars viktigaste lövskogsbiotop är en välutvecklad klibbalsumpskog i anslutning 
till de häckar som rinner igenom området. Utefter bäcken finns grov klibbal med en hel del 
torrträd. Längst i väster finns en mera varierad lövskog med ek, björk och asp på höjderna - 
ställvis grov på andra platser klenare. Här finns också mindre barrdungar insprängda. Björken 
dominerar ställvis sydöst (ungbjörk). Vid torpruinen Tången finns en mindre björkhage. Kantas i 
öster av åkermark. 
 
Fauna och flora 
Mindre hackspett hördes vid besöket. 
 
Bedömning 
De områden som består av klibbalssumpskog är särskilt värdefulla och tillhör kommunens mest 
skyddsvärda alskogar. 
Klass 1. 
 



116 Lindåsen 
 
Skogstyp 
Blandskog med triviallöv. 
 
Ett litet område på fuktig mark med tät skog av björk nej, asp i de fuktigaste delarna klibbal. 
Aspen är grov, annars är träden medelgrova. Buskskiktet är lätt av brakved, viden och hallon. 
 
Fauna och flora 
Ett rätt stort bestånd av skavfräken finns i de norra delarna. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
117 Hökagården, Mjäldrunga 
 
Landskap 
Ett ganska litet och “trasigt’ område med igenväst hagmark. 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
En blandskog av ek, björk och asp. Inslag av gran. Träden är medelgrova med en del 
överståndare av grövre ek i den norra delen, medan grov asp är överståndare i den södra delen. 
En del döda torrträd av asp i söder. Här finns även flera aspar med bohål. Mycket sly av asp och 
björk. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
118 NÖ om Mjäldrunga 
 
Landskap 
Ett ganska stort område på plan men mestadels ej särskilt fuktig mark. 
 
Skogstyp 
Björkskog samt blandskog med inslag av ädellöv. 
 
I väster är det framför allt björksumpskog med stort barrinslag. Längre mor öster reser sig kronor 
av asp och ek över björkarna. I kanterna finns en del hagmark i NÖ. Skogen är ganska tät av 
aspsly, björksly, ungbjörk och rönn. En bäck rinner igenom de östra delarna. En krattledning är 
dragen igenom området. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 



119 Hultet 
 
Skogstyp 
Ekskog och blandskog med inslag av ädellöv. Mindre yta med björkhage. 
 
Ett stort och varierat lövskogsområde. Variationen beror på förekomsten av betesmarker (= 
gamla åkrar), granplanteringar och ett ganska varierad trädslagsfördelning. Längst i väster finns 
en stor ekskog av medelgrova till grova ekar. Längre mot öster i norra delen ökar 
trädslagsblandningen med asp och björk. I de västra delarna finns rikligt med blåsippa. Markerna 
är annars av örtristyp. 
 
Längre söderut i den östra halvan är lövskogen trivialare med mer barrplanteringar och en del 
avverkningar. Skogen är här också yngre eller glesare. Utmed åkrarna finns en del hägg, lönn och 
sälg. Tätt med hassel omedelbart öster om Hult. Området är småkuperat och genom de norra 
delarna löper en stig. 
 
Längst i söder finns en gammal hage som planterats med gran med överståndare av björk och ek 
och med rätt mycket enbuskar. Denna del är en hedskog. 
 
Bedömning 
Genom sitt tätortsnära läge och vackra landskapsbild - vilket fr.a beror av lövskogen - borde 
området vara attraktivt som strövområde, Det förefaller dock ej att ha uppmärksammats i den 
grad området förtjänar. (NÄL 2 och Molau 8). 
Klass 2. 
 
120 Gimranäs 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. Mindre områden blandskog med triviallöv och björkskog. 
 
Ett stort lövskogsområde där södra delen är avgjort värdefullare än den norra, där barret 
successivt tar över och där avverkningar gjorts. I söder finns, i västsluttningen ned mot maderna 
öster om Fåglavik, en grov gles skog på mark som förr varit beteshage. Träden är medelgrova till 
grova av alla trädslag, där björk och ek dominerar med inslag av rönn, lind och nära gården en 
del ask. Fr.a. är det gott om grova björkar. De granar som finns rätt talrikt i området är också de 
grova och höga. Marken är i denna delen av området något rikare med bl.a. blåsippa. 
 
Längre mot norr finns några mindre fuktdråg med inslag av ek innan man kommer in i den 
trivialare skogen. Närmast järnvägen finns en sumpskog med glasbjörk och klibbal som delvis är 
gallrad. 
 
Bedömning 
Klass 2. 
 
 
 
 



121 Svinåsa 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett område med påfallande mycket gammal asp i en blandskog av ek, björk och asp. Även de 
övriga träden grova. Enstaka granar finns i området. Flera aspar är mycket grova och många är 
döda - lågor och torrträd. Även björken har en del sena successionsstadier. En mycket grov ek 
finns utmed vägen. Buskskiktet är tätt med något hassel men fr.a. sly av de ovan nämnda träden 
och brakved. Rikligt med bohål i asparna. 
 
Marken är av en frisk örttyp som längst i öster blir fuktigare och då tillkommer al i trädskiktet. 
Partierna norr om vägen betas. 
 
Bedömning 
Genom mängden gammal asp och gamla träd även av de övriga trädslagen ett värdefullt område. 
Klass 2. 
 
122 S om Källeryd 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt björkskog. 
 
Ett stort och ganska ”risigt” område; marken har troligen förr varit öppen mark men på senare tid 
slyat igen. Vid järnvägen längst i väster finns en björk- och klibbalssumpskog (medelgrov). 
Längre upp från järnvägen dominerar en blandskog av rätt grov ek med tät inslag av ung till 
medelgrov björk och asp. Här och där finns barrträd. Längst mot SÖ runt torpet Källerydsås och 
åkrarna i öster finns grov ek, björk, asp, rönn och sälg. 
 
Markerna är, utom i sumpskogen, av ristyp. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
123 N om Källeryd 
 
Landskap 
Ansluter i sin helhet till Källeryds jordbruksmark. 
 
Skogstyp 
Blandlövhage samt mindre ytor klibbalssumpskog, björkskog och blandskog med inslag av 
ädellöv. 
 
Söder om vägen mot stambanan finns mest hagmark med björk och ek. Björkarna är grova medan 
ekarna är medelgrova. Närmast järnvägen finns en björksumpskog. Hagmarken var vid besöket 
gödslad med naturgödsel. N om vägen närmast länsgränsen finns en blandskog med asp, björk 
och ek och med ett mycket tätt sly av ek. Marken är här liksom i övrigt ganska plan. Inslag av en 



del gran. Norr om vägen närmare Källeryd finns vackra välskötta, betade hagmarker. I hagarna är 
det fr.a. de grova ekarna som sätter sin prägel på området. Här finns dock även yngre dungar av 
barrträd och andra lövträd som björk och ställvis grov asp. Längst ned i sänkan norr om Källeryd 
finns en sumpskog som i väster domineras av al (ställvis nästan rent alkärr) och i öster av björk 
med inslag av tall. Ett mindre område centralt i norr har nyligen avverkats. I sumpskogen finns en 
del död ved. Bohål finns grov asp. 
 
Fauna och flora 
Skogsduva hördes vid besöket. 
 
Bedömning 
Ett stort och värdefullt men heterogent lövskogsområde. (Molau 15). 
Klass 2. 
 
124, 125 Björred 
 
Skogstyp 
Blandskog med triviallöv. 
 
Ett område med dungar av asp och björk samt en del rönn, som omges av betesmarker. På mindre 
madholme finns grova glasbjörkar och aspar med en del bohål i. Norr om det större området finns 
en blandskog på en mindre ås med asp, björk och en del ek med hassel i buskskiktet. Särskilt vid 
vägen finns stort barrinslag. Med undantag av den ovan nämnda madholmen så består skogen av 
medelgrova träd. 
 
Bedömning 
Klass 3 (båda). 
 
126 Broddarp 
 
Landskap 
Ett ganska ”risigt” kantskogsområde strax SV om Broddarps kyrka. 
 
Skogstyp 
Ekskog. 
 
Skogen domineras av ek med inslag av björk, asp och gran samt någon enstaka tall. Ligger på en 
östsluttning. Trädens grovlek varierar. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
127 Hallanda 
 
Skogstyp 
Björkskog och blandskog med triviallöv. Mindre yta blandlövhage. 
 



Större delen av området består av sumpskogar som förr var betesmarker men som nu håller på att 
slya igen. Träden består av framför allt björk och klibbal i skilda dimensioner. Viden och hägg 
finns på många platser. Trädslutenheten är också starkt varierande med ganska stora öppna 
fuktängsytor. Mer eller mindre välutvecklade alkärrsytor finns också. Längre mot söder finns 
dungar av asp och ek i betesmarker. Här betas också gamla nu igenlagda åkertegar. Närmast 
Hallanda finns grova vårdträd av ask, alm och ek. 
 
Bedömning 
(NÄL 27 och Molau 34). 
Klass 2. 
 
128 Klockholmen 
 
Skogstyp 
Björkskog och blandlövhage. 
 
Området består av en björkhage längst i norr med inslag av ek och asp. Längst i söder en 
barrblandad björksumpskog. Marken är förhållandevis plan. 
 
Bedömning 
(NÄL 26). 
Klass 3. 
 
129 Öna, Klockholmen 
 
Skogstyp 
Björkskog. 
 
En knotig men ganska högväxt björksumpskog på mark av ristyp. Skogen består nästan enbart av 
björk. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
130 NV om Klockholmen 
 
Skogstyp 
Blandlövhage. 
 
Ett hagmarksområde med grov glasbjörk och medelgrov ek. Träden står ganska tätt. Marken är 
ganska stenig och sluttar svagt mot söder och väster. Området gränsar i öster mot barrskog. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 



131 Björstorp 
 
Skogstyp 
Blandskog med triviallöv samt blandskog med inslag av ädellöv. Mindre yta blandlövhage. 
 
Kring St. Björstorp finns stora områden med lövskog. De södra delarna består mest av 
”triviallövskog” med asp, björk och klibbal. Här är skogen också yngre och tätare. De norra 
delarna har mera kvar av hagmarkskaraktären och vissa delar i nordöst innehåller mycket gamla 
träd från gammal hagmark som nu utvecklats mot ganska orörd lövskog med hög 
trädslagsblandning. Mängder av hålaspar, döda torrträd och lågor av många arter (björk, asp, sälg 
etc.). Lavfloran är rik på träden asp, ask björk ek, klibbal, sälg. Längre mot öster ökar 
barrinslaget. Tyvärr har en del av den mer hävdade delen av hagmarken avverkats och många 
gamla aspar och ekar fällts. Stora delar av området betas men endast mindre ytor har typisk 
hagmarkskaraktär. 
 
Bedömning 
Ett värdefullt lövskogsområde som genom sin orördhet NÖ kan innehålla många intressanta 
växter och djur. 
Klass 1. 
 
132 Björnarp 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv. 
 
Ett mindre område med medelgrov björk asp och ek och med en del granuppslag. Gammal 
hagmark med bl.a. mycket enbuskar. Betas men i dålig hävd varför området ej kan klassas som 
hagmark för närvarande. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
133 Tokarp och Glömme 
 
Skogstyp 
Blandskog med triviallöv. Mindre yta klibbalssumpskog. 
 
Ett större område med ”triviallövskog”. Asp och björk dominerar men i de flesta delar finns ett 
rätt stort graninslag. len sänka finns klibbalssumpskog. Träden är genomgående medelgrova. En 
hel del My finns i området. Asksly finns utefter åkrarna och enstaka ekar i skogskanten. 
 
Bedömning 
Klass 3. 
 
 
 
 



134 Marker runt Håkentorp 
 
Landskap 
Detta område består mest av ganska breda kantskogar till åkermark. Gårdarna som bör till 
området var vid besöket obebodda eller rentav förfallna. 
 
Skogstyp 
Blandskog med inslag av ädellöv samt björkskog. 
 
Intill bebyggelsen finns enstaka grova träd av ek, ask, lönn och asp. Annars är dominanterna ek 
och björk utom på SÖ-sidan av vägen där björk och gran dominerar med inslag av rönn. Träden 
är genomgående medelgrova utom eken som ställvis är grov. Ganska tätt buskskikt i de NV 
delarna: hassel, sälg och hägg. 
 
Fältskiktet består av friska till fuktiga örtristyper - fuktigast på SÖ-sidan mot sjön. 
 
Bedömning 
(NÄL 33.) 
Klass 3. 
 
135 S om Håkentorp 
 
Landskap 
 
På Förhållandevis plan mark ligger detta ”bortglömda” lövbestånd som för att vara så orört är 
förhållandevis stort och enhetligt. 
 
Skogstyp 
Ekskog. 
 
Skogen är en ekskog med medelgrova till grova träd och med rätt stort inslag av björk, asp, rönn 
och klibbal. Enstaka granar finns också. Också dessa träd är medelgrova till grova. En hel del ved 
av olika lövträd finns, t.ex. av asp, björk, rönn och klibbal. 
 
Bedömning 
Ett värdefullt område p.g.a. sin orördhet och därmed rikedom på sena successionsstadier. Ett av 
de ekdominerade områdena i Herrljunga kommun som är mest orörda. (NÄL 33 och Molau 26 
A). 
Klass 1. 


