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Före liggande inventering utgör en samlad redovisning och 
bedömning från naturvårdssynpunkt av lövskogar och lövhagar 
i Hjo kommun. Särskild tonvik t har lagts på skogar och ha
gar med stor t inslag av ädl a lövträj. 

Inventeringen har utförts på uppdrag av länsstyrelsen för 
att få fram underlag för naturvårdsbedömningar i samband 
med bl a skogsbruksåtgärder och landskapsvård . Inventeringen 
har anpassats till ädellövskogslagen. 

Författaren är själv ansvarig för inventeringens innehåll, 
varför detta ej kan åberopas som representerande länsstyrelsens 
ståndpunkt. 
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1. INLEDNING 

Under hösten 1983 beviljade länsarbetsnämnden medel till 
länsstyrelsen i Mariestad för genomförande aven lövskogs
och lövhagmarksinventering. Den förlades till Hjo kommun 
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och genomfördes av undertecknad under hösten 1983 med god 
hjälp från personal och teknisk utrustning vid länsstyrelsen. 

Syftet med inventeringen var att öka kunnandet om lövområdenas 
areal, naturvärde och fördelning i landskapet och då med tyngd
punkten på ädellövträd inför kommande ädellövskogslag. 

Hjo kommun valdes inte slumpvis utan efter beaktande av 
inventeringsläget i länet för övrigt. Exempelvis håller 
skogsvårdsstyrelsen i Mariestad på med flygbildstolkning 
av ädel1övområden på platåbergens sluttningar. 

2. METODIK OCH KOMMENTARER 

Inventeringens huvudmoment har varit flygbildstolkning, 
fältarbete och bearbetning. 

Inledningsvis fastställdes, med "Adellövskog I förslag till 
skydd och vårdl! som grund, vissa definitioner för olika 
lövområden. 

Följande definitioner uppställdes: 

Skog: 

lövskog: 

Adellövskog: 

obetat och trädbevuxet område med >30 % 
krontäckning 

skog med >70 % lövträd omfattande minst 0,5 ha 

lövskog med >50 % ädellövträd (alm, ask, 
avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn) 

Triviallövskog: lövskog med <50 % ädellövträd 

Hagmark: 

lövhagmark: 

betat och trädbevuxet område med >20 % kron
täckning 

hagmark med >70 % lövträd omfattande minst 1 ha 

Adellövhagmark: lövhagmark med >50 % ädellövträd 

Trivial
lövhagmark 

lövhagmark med <50 = ädel lövträd 

Enartsdominans: >70 % av träden utgörs aven art 

Hagmarker som dominerats av ek har delats upp i ekhagar och 
klenekhagar. För ekhagar gäller att det per hektar finns minst 
10 ekar med diametern större än 30 cm i brösthöjd. 

De enligt definitionerna ovan i fält urskilda biotoperna 
återfinns under punkt 4. 
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De använda procentsatserna är procent av trädens grund y ta 
som bestäms med relaskop. Relaskop användes endast i 
början, sedan gjordes uppskattningar. 

Artbestämningen av lövträd går inte att göra med någon större 
säkerhet vid tolkning av svartvita flygbilder utan måste göras 
i fält. Upplösningen 0,5 och 1 ha för skog respektive hagmark 
uppnåddes inte, då det visade sig innebära för stora insatser 
i fält. Dock har områden med ädellövträd inventerats med ovan
nämnda noggrannhet. I exempelvis vissa triviallövskogar skulle 
det troligen gå att skilja ut björkskog och alskog. 

I detta sammanhang skall även en del andra skevheter i materi
alet tas upp. Olika typer av lövträdsridåer har inte inven
terats. Det kan vara träd utefter vattendrag, åkerkanter eller 
vägar, som med hänsyn tagen till sin utsträckning möjligen kan 
uppnå minimiarealen. Vissa bäckraviner har haft en mosaik av 
betade och obetade mindre o~råden, då ofta ägogränserna går 
där. Dessa småområden har i redovisningen sammanförts till 
ett område, då de varit för små för att redovisas enskilt. 
Slutligen skall nämnas att man ute i fält, då man söker upp 
områden som noterats vid flygbildstolkningen, hittar områden 
som inte noterats vid tolkningen. Detta innebär att det 
mycket väl kan finnas områden med lövträd som aldrig hittats. 

Vid flygbildstolkningen har använts svartvita bilder i skala 
1:20000, tagna i början av maj 1976. Tolkningen gjordes med 
stereoskop. Områden som bedömdes ha lövträd ritades in unge
färligen på en kommunkarta med skalan 1:50000 och mer exakt 
på Xerox-kopior (A3) av ekonomiska kartan med skalan 1:10000. 
Dessa användes sedan under fältarbetet. 

Alla områden söktes upp i fält och för varje område gjordes 
anteckningar på en uppkopierad blankett (bilaga 1). (Ett 
alternativ till anteckningar är att använda bandspelare.) 

Fältkartor och fältanteckningar ligger sedan till grund för 
områdesbeskrivningarna under punkt 3. Områdesbeskrivningarna 
följer till största delen samma mall med beskrivning, 
bedömning och klassificering. 

Allmänt kan sägas att ett område med omfattande beskrivning 
ofta är mångsidigt och varierat. Det har funnits mycket att 
beskriva. Påpekas kan dock, att trots strävan att behandla 
alla områden lika så påverkas iakttagelseförmågan av olika 
faktorer, exempelvis väderleken, och därmed även slut
resultatet, beskrivningen. 

Iområdesbeskrivningarna har ädellövträden skrivits med 
stora bokstäver (versaler). Gråal har skrivits ut som gråal 
och klibbal som al. Angående björk så har ingen hänsyn tagits 
till om det är glasbjörk eller vårtbjörk. 

Områdesbeskrivningarna gäller för inventeringstillfället, 
som inföJl melJ.an mitten av september och mitten av november. 
Exempelvis en bäckfåra som angetts som torr är säkert vatten-
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f6rande efter snösmältningen och vid längre nederbörds
perioder. Nämnas kan att sommaren 1983 var nederbördsfattig 
i dessa trakter. En höstinventering tillAter inte nAgon 
exaktare beskrivning av fältskiktet, vilket heller inte 
varit avsikten. Speciellt vArfloran kommer i skymundan. 

Efter själva beskrivningen kommer en bedömning av omrAdet. 
Där framhävs de kvaliteter som är speciella, och ibland finns 
nAgon mer personlig kommentar. De omrAden som inte är speciella 
har fått bed6mningen "löv i landskapet", vilket i sig inte 
innebär att området är ointressant. De flesta områdena bidrar 
till att göra landskapet varierat och utgör basen för en mång
sidig fauna och flora. 
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I den efterföljande klassningen av naturvärde har följande 
kriterier beaktats: landskapsbild, kulturlandskap, rekreation, 
vegetation och djurliv. Bedömningar av dessa kriterier och 
integrering av totalintrycket till en siffra har gjorts helt 
subjektivt och med eftertanke, utan nAgot slags subtilt poäng
system eller liknande. Som riktlinje vid bedömningarna har 
"Inventering av urskog och ädellövskog", del 2, sidorna 7-9, 
använts. Klassningen är tregradig och klass 1 motsvarar störst 
naturvärde. Det som huvudsakligen ligger till grund för klass
ningen är omrAdets mångformighet, bAde vad det gäller topografi, 
fauna och flora, dess läge i förhAllande till vägar och 
bebyggelse samt vilka typer av omrAden som är representativa 
respektive ovanliga för kommunen. 

Klassningen är ett försök till att gruppera omrAdena inbördes. 
Detta innebär dock inte att områden med klassning 3 saknar 
betydelse som element i lövekosystemet i stort. De utgör ofta 
rester från tidigare markutnyttjande: skogsbeten, hagmarker 
och nedlagda boställen och speglar det gamla kulturlandskapet. 

Inventeringen är genomförd utan större genomgångar av och 
sökande efter litteratur i ämnet. Dock har tre inventeringar 
av Bonde, Palm m fl respektive Björkman och naturvårdsprogram 
för Hjo kommun beaktats (se litteraturförteckning). 

Inventeringen i sig utgör ett "tidsdokument"; verkligheten 
ändras ständigt. Redan under inventeringens gång skedde för
ändringar i landskapet, exempelvis l6vbestånd som avverkades. 

Benny Lönn 
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3. RESULTAT OCH OMRADESBESKRIVNINGAR 

Resultatet redovisas i form av följande områdesbeskrivningar. 
Områdena återfinns dels på en översiktskarta och dels på 18 
delkartor under punkt 7 resp punkt 8. I tabellbilagan visar 
tabell 1 en sammanställning av de olika lövområdenas areella 
fördelning och tabell 2 en sammanställning av inom vilka 
områden de olika typerna av ]övområden finns. 

Område 1, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 1 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 10 ha. 

Beskrivning: Området gränsar i söder till granskog, i övrigt 
fiII-nyggen, barrplanteringar och åker. 

Marken är sluttande och kuperad med block. Två vatten förande 
bäckar finns. I huvudsak är marken torr, men blöta partier 
finns. 

Trädskiktet är olikåldrigt och öppet och domineras av al. 
Dessutom finns björk, asp, EK, rönn, ASK, LÖNN och gran. 
Lågor och grov asp finns. 

Buskskiktet är spritt och består av hassel och hallon. 

Fältskiktet är glest, bestående av bredbladigt gräs, 
älgört, skogsbingel, stinksyska, blåsippor, harsyra, 
örnbräken och andra örter. 

Området är delvis gallrat och har betats tidigare. Det 
ligger nära mindre väg men är svårgånget. 

Bedömning: Området är rikt, har varierat trädskikt med väl 
ufvecklaf buskskikt, och det finns gott om blåsippor vid 
södra bäcken. Området är mångformigt och värdefullt för faunan. 
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Område 2, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 2 

Ek karta: 08453 

Areal: Ca 2 ha. 
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Beskrivning: Området gränsar i norr till granplantering, betes
~~II-I-E~E~r och i övrigt till åker. 

Marken är torr, lätt kuperad med block. 

Trädskiktet är slutet med ung till medelålders björk, asp, 
EK och gran. 

Buskskiktet är spritt och består aven. 

Fältskiktet är fattigt med kruståtel. 

Området betas intensivt och är lättgånget. Det finns odlings
rösen och husgrunder. 

§~~~~~!~~: Området utgör ett lövinslag i landskapet. 

Område 3, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 2 

Ek karta: 08453 

Areal: Ca 26 ha. 

Beskrivning: Området gränsar i norr och söder till hyggen, 
I-~å~E~r-EIll åker och i öster till alskog. 

Marken är flack, jämn och tämligen torr. 

Trädskiktet är slutet med vuxen al, ASK, asp, tall och gran. 

Buskskiktet är slutet och domineras av askföryngring. I 
övrigt finns hassel, brakved, hagtorn och hallon. 

Fältskiktet omfattar älgört, skogsbingel, skogsfräken, 
lundelm och andra örter. 

Området är lättgånget och tillgängligt från brukningsvägar. 
Det finns nyligen grävda dräneringsdiken och gott om viltväxlar. 

Bedömning: Ett stort lövområde, som fungerar som foderplats 
rör-äIg-men är föga mångsidigt. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, rekreation, djurliv, 
vegetätlon~---------
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Område 4, Alskog 

Delkarta: 2 --------

Ek karta: 08453 
--------

Areal: Ca 25 ha. 

Beskrivning: Området gränsar i norr och söder till hyggen, i 
vaster-EIII lövskog och i öster ligger Vättern. 

Marken är flack med Jamna och blockiga partier. Det är omväxlande 
torrt och fuktigt. Parallellt med vätterstranden finns starrkärr. 

Trädskiktet är öppet och består av vuxen al, björk och gran. I 
söder finns en hel del vuxen gran och i nordväst en under
vegetation av ung gran, troligen planterad. 

Buskskiktet är spritt och utgörs av hassel och gran samt hallon. 

Fältskiktet omfattar älgört, tuvtåtel, harsyra och skogsbingel. 

I området finns nygrävda diken, odlingsrösen och en husgrund. 
Det är lättillgängligt och lättgånget. 

Bedömning: Området är föga varierat, undantaget partiet 
narmast-Vättern. Det är stort. 

Område 5, Alskog 

Delkarta: 2 

Ek karta: 08453 

Areal: Ca 12 ha. 

Beskrivning: Området gränsar i öster mot ett hygge, i övrigt mot 
8Ker:------
Marken är flack och jämn, övervägande torr, men blöta partier finns. 

Trädskiktet är slutet öch består av vuxen al och ASK. Fläckvis 
finns rena askbestånd. 

Buskskiktet är spritt och utgörs av hassel, ask, hägg, rönn och 
hallon. 

Fältskiktet innehåller älgört, skogsbingel, skogssäv, stinksyska, 
kers och olika ormbunkar. 

Området är lättillgängligt men bitvis svårgånget. 



• 

• 

Bedamning: Omr~det utg6r ett markant lavinslag i det 
Ia~a6~I~~rade Jandskapet. 

~!~~~!~!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, vegetation. 

Område 6, Björkskog 

Delkartor: 2, 6 

Ek kartor: 08453, 08443 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området gränsar i aster mot åker och i övrigt 
möf-sKögs~ärk . 

Marken är kuperad, torr till våt med två mindre sjöar. 

Trädskiktet är appet med vuxna träd, dominerat av björk. I 
avrigt finns tall, FAGELBÄR, sälg och al. 

Buskskiktet är spritt och består av hallon, brakved och hassel. 

Fältskiktet innehåller kruståtel, humleblomster och örnbräken. 

Området ligger nära vägar, är svårgånget. Det är gallrat och 
dikat. 

Bedamning: Områdets närhet till vatten gar det värdefullt 
. rar-räu~än samt ger landskapet liv . 

OmrAde 7 f Blandtriviallövskog 

Delkarta: 2 

Ek karta: 08453 

Areal: Ca 2 ha 

§~~~~!~~!~~: Området gränsar runtom till åkermark. 

Marken är lätt sluttande och kuperad. Torra till våta partier 
finns; i de sistnämnda går grundvatten i dagen. 

Trädskiktet är öppet och olikåldrigt, dominerat av al. I övrigt 
finns ASK, rönn, LÖNN, EK och asp. Gamla stubbar finns. 

Buskskiktet är spritt och består av hallon, hassel och 
uppslag av ask och rann. 

9 
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Fältskiktet innehAIler skogsbingel, nässlor och älgart. 

Området är svårtillgängligt som faljd av rarligt grundvatten 
och är farhållandevis opåverkat. 

Bedömning: Området förstärker landskapets lavkaraktär och har 
betydelse för faunan, då det är varierat. 

~!~~~~!~~~~~~~~~~~~~: Landskapsbild, djurliv. 

~!~~~~!~~~~~~~: Klass 3. 

Område 8, Alskog 

Delkarta: 2 

Ek karta: 08453 

Areal: Ca 14 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i sader mot åker, i väster och norr 
ffi6E-~~~~~R6g och granplantering samt i aster lavskog. 

Marken är flack, jämn till lätt kuperad och torr. 

Trädskiktet är medelAlders och öppet med dominans av al. 
Björk och ASK finns. Inslag av vuxen gran i norr. 

Buskskiktet är spritt och består av al, hallon, hagtorn, 
askuppslag och ett flertal berberisbuskar. 

Fältskiktet innehåller tuvtåtel, skogssäv, ormbunkar, 
stinksyska och skogsbingel. 

Området är lättillgängligt och lättgånget. Det finns 
grävda diken. 

Bedömning: Området är en del av lövlandskapet och har inslag 
äv-~Ikvegetation. 

~!~~~~!~~~~~~~~~~!~~: Landskapsbild, vegetation. 

~!~~~~!~~~~~~~: Klass 2. 

Område 9, Blandtriviallövskog 

Delkartor: 2, 6 

Ek kartor: 08453, 08443 

Areal: Ca 17 ha. 



Beskrivning: Området gränsar i öster mot Vättern, i övrigt 
möE-en-6Iändning av åker, hygge, granplantering, betesmark och 
lövskog. 

Marken är varierad från torrt till vått. Parallellt med 
Vättern finns ett vått parti. Det är plant och jämnt till. 
lätt kuperat. 

Trädskiktet är olikåldrigt och öppet. Det domineras av björk 
och al. I övrigt finns asp, ASK, EK och tall. Lågor, ett 
flertal grov asp och enstaka grov EK finns. 

Buskskiktet består av brakved, hassel, vide och uppslag 
av ask, ek och björk. 

Fältskiktet är glest på de torrare partierna med skogsbingel, 
harsyra, humleblomster och kers och frodigare i fuktpartierna 
med älgört, tuvtåtel, skogssäv och gräs (rör). 

Området har tidigare hävdats genom bete. En mindre vik i 
Vättern används till bad men ligger långt från större väg. 

Bedömning: Området är mångsidigt och har betydelse för faunan. 
[övskog-är typiskt för vätterstranden och det finns badmöjlig
heter. 

~!~~~~f~~~~~~9~~~~~~: Landskapsbild, rekreation, djurliv. 

OmrAde 10, Björkhage 

Delkarta: 3 

Ek karta: 08440 

Areal: Ca 7 ha. 

Beskrivning: Området gränsar i öster mot åkermark och är 
for-ovrIgE-del aven större hagmark, som i väster utgörs aven 
sluttning ned mot Tidan. 

Marken är flack, jämn och torr. 
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Trädskiktet är mycket spritt och består av vuxen björk. Gran finns. 

Buskskiktet är spritt och utgörs aven. 

Fältskiktet är gräsdominerat. 

Området är intensivt betat, lättillgängligt och lättgånget. 

Bedömning: Det öppna landskapet gör att Tidan och dalgången 
främtrader väl från Hjo-vägen. 

~!~~~~f!~~~~~9~~~~~~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

~!~~~~f~~~~!~9: Klass 2. 
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OmrAde 11, Björkhage 

Delkarta: 3 

Ek karta: 08440 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster och söder mot åkermark och är 
för-övrigE-del aven större hage, som i väster går ned mot Tidan. 

Marken är flack, kuperad och torr. 

Trädskiktet är spritt och utgörs av medelålders björk med enstaka 
enar samt gräs i busk- respektive fältskikt. 

Området är måttligt betat och lättgånget. 

~~~~~~~~2: En ung, avsides liggande björkhage. 

Område 12, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 3 

Ek karta: 08440 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster och öster till åkermark, 
I-nörr-öch-söder till granskog. 

Marken är sluttande med både jämna och blackiga partier. 
Det är torrt. 

Trädskiktet är öppet och olikåldrigt. Det domineras av al och 
björk. I övrigt finns asp, ASK, LÖNN, FÄGELBÄR och gran. 
Enstaka lågor och torrakor finns. 

Buskskiktet är spritt och domineras av hassel. Dessutom finns 
hallon, vide, brakved, olvon och uppslag av ask. 

Fältskiktet är glest och varierat med fattiga och rikare områden. 
Det finns blåbär, kruståtel, tuvtåtel, ormbunkar, harsyra och blå
sippa tillsammans med asp i norra deJ.en. 

Området har betats tidigare. Det betas fortfarande i söder, 
där det är gallrat och röjt. Väg finns i närheten och det är 
lättgånget. 

~~~~~~!~2~ Området är varierat med bl a inslag av blåsippa. 
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Område 13, Björkhage 

Delkarta: 4 

Ek karta: 08441 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i väster och Hster till Aker, 
1-5~~i~E-Elll tomtmark. 

Marken är flack, jämn och torr. 
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Trädskiktet är slutet och domineras av ung till medelAlders bjHrk. 
Dessutom finns asp, tall och sälg. Buskskiktet är spritt och bestAr 
aven och sälg. BlAbär, krustätel och Hrnbräken finns i fältskiktet. 

Området är lättillgängligt och betat. 

Bedömning: Omrädet ligger lite h6gre än omgivande bebyggelse 
6~R-~E~5~ ett IHvinsJ.ag som ger landskapet liv. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. --------------------

Område 14, Björkskog 

Delkarta: 4 

Ek karta: 08441 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i väster och Hster till barrskog 
och i norr och söder till äkermark. Det utgHrs aven mosaik 
av bjHrkuppslag och Hppen ängsmark med gräsdominans. 
Hallon finns. 

BedHmning: Med sly igenväxande åkermark, som syns i landskapet. 
---------
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OmrAde 15, Björkskog 

Delkarta: 4 

Ek karta: 08441 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till granplantering, i 
övrIgE-EIIl åker och betesmark. Det ligger i en flack dalgång 
längs en bäck. 

Trädskiktet är slutet och domineras av ungbj6rk med enstaka 
enbuskar och fattigt fältskikt av kruståtel och blåbär. 

Området har betats tidigare. 

Bed6mning: Området är en av flera 16vdungar, som kantar den 
syagaenae bäcken och utg6r lövinslag i landskapet. 

OmrAde 16. Björkhage 

Delkarta: 4 

Ek karta: 08441 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i nordost till tomtmark, i övrigt 
tIll-åKer~-

Marken är lätt sluttande till plan med block och jämnare partier. 
Torrt på slänten och fuktigare i 6ster, där en bäck finns. 

Trädskiktet är slutet och utg6rs av ung medelålders bj6rk med 
ung al i sydost. Buskskikt saknas. l fältskiktet finns tågväxter, 
tuvtåtel, ängsgr6e, stagg och kruståtel. 

Området betas intensivt och är lättillgängligt. 

~~~~~~!~~: Lövet g6r landskapet varierat och. markerar bäcken. 

~!~~~!~!~~!!~g~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

~!~~~!~!~~:!~g: Klass 3. 
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Område 17, Björkskog 

Delkartor: 4, 9 

Ek kartor: 08441, 08431 

Areal: Ca 18 ha 

Beskrivning: Området ligger i en flack dalgång och omges av 
~~~~~~~~-5~h betesvallar. 

Marken är till stora delar flack, lättsluttande partier finns 
i områdets yttre delar. Det är torrt på kanterna och fuktigare 
närmare den centralt gående bäcken, som bitvis meandrar. 

Trädskiktet är slutet och domineras av vuxen björk, i övrigt 
finns al, som bitvis dominerar, gran och tall. Vid Hjo-vägen 
finns partie~ ~ed ung björk och medelålders asp. 

Buskskiktet är spritt och består av hallon och vide. 

Fältskiktet innehåller blåbär, örnbräken, humleblomster, älgört, 
tuvtåtel och gräs. 

Området är gammal betesmark, som fortfarande betas i norr. 
Det är delvis gallrat. 

Bedömning: Området är långsträckt och utgör ett markant 
insI~g-i-landskapet med betydelse för faunan. 

Område 18, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 20 ha 

Beskrivning: Området ligger på Hökensåssluttningen och gränsar 
i-ösEer-~5E odlad mark, i norr och söder mot hyggen samt mot 
barrskog i väster. 

Marken är kraftigt sluttande j omväxlande torr till våt, 
det sistnämnda där rörligt grundvatten går i dagen. Block finns. 

Trädskiktet är slutet, oJikåldrigt och domineras av björk. 
I övrigt finns al, EK och gran. Torrakor, hålträd och lågor finns. 

Buskskiktet är spritt och består av hassel, brakved, hallon 
och askuppslag 

Fältskiktet innehåller blåbär, vårfryle, örnbräken, smultron, 
veronika, älgört och skogsbingej .. 
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Området är gammal betesmark, är svårgånget samt övertväras 
aven kraftledning. 

Bedömning: Området ligger väl synligt på sluttningen och blir 
specIellt påtagligt vår och höst. Det är varierat och får därför 
betydeJse för faunan. 

~!~~~!f!~~!!~~~~~~!~: Landskapsbild, djurliv. 

Klassificering: Klass 2. --------------

OmrAde 19, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 15 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot nyligen granplanterat område 
och-l-öster och söder mot odlad mark, delvis granplanterad, samt 
i väster mot granskog. 

Marken är kraftigt sluttande i väster, planar ut i öster. Det 
är omväxlande torrt och fuktigt. Bäcken är torr i väster och 
vattenförande i öster beroende på en grävd kallkälla. Berg i dagen 
och block finns. 

Trädskiktet är slutet och olikåldrigt samt saknar dominansart. 
Det finns björk, EK, al, ASK, gran och tall. Enstaka torrakor 
och lågor finns. 

Buskskiktet är öppet med hassel och brakved. 

Fältskiktet visar upp bredbladiga gräs, harsyra, skogs bingel , 
blåbär, kruståtel, tuvtåtel oc~ ormbunkar. 

Området är svårgånget och utgörs av gammal betesmark, som 
delvis betas fortfarande. Odlingsrösen finns, i öster ligger 
en fägata, dock med dåliga stengärdesgårdar. 

Bedömning: Området är mångsidigt med varierat trädskikt och 
rlkare-rältskikt i väster. Det har betydelse för faunan. 
Det ligger även väl synligt från lokal väg. 

Klassificeringsmotiv: Djurliv, landskapsbild, vegetation, 
Kulfurlanaskap:-----



• 

• 

Område 20, Blandtriviallövskog 

Delkartor: 5, 10 

Ek kartor: 08442, 08432 

Areal: Ca 9 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i norr till barrskog. I 6vrigt 
omges-aef-av granplantering, slyområden och betade områden, 
ett heterogent område. 

Marken är sluttande i väster och plan i 6ster. Detta ger 
också en fuktighetsgradient från torrt till fuktigt. 

Trädskiktet är spritt och domineras av medelålders björk 
och al. Dessutom finns tall, gran och EK . 

Buskskiktet är spritt och består av brakved, hallon, 
aluppslag och enstaka hassel. 

Fältskiktet innehåller blåbär, 6rnbräken, rör och 
tuvtåtel. 

Området är delvis gallrat och svårgånget. 

~~~~~~!~~: Området utg6r ett lövinslag i landskapet. 

Område 21, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 12 ha 

Beskrivning: Området omges till största delen av åkermark 
5~fi-IIg~e~-på en slänt i mindre dal. 

Marken är sluttande och kuperad. Den är jämn till blackig 
och varierande torr till blöt. 

17 

Trädskiktet är slutet och olikåldrigt, dominerat av björk och 
al. Gran och EK finns. I sydost finns ett större parti med tall. 

Buskskiktet är spritt med en, brakved och hassel. 

Fältskiktet är fattigt med blåbär och kruståtel. 

Området är delvis betat. 
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§~~~~~!~~: Området utgör ett lövinslag i landskapet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild. 

~!~~~!!!~~~!~~: Klass 3. 

Område 22, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 13 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster till åkermark, i söder till 
ij~~~~~6ij-~~d lövinslag och i övrigt till gran- och tall
planteringar. Det är en hagmarksmosaik av löv~ och barrpartier 
samt öppna områden. 

Marken är kuperad till plan, jämn - blockig. I söder finns 
berg i dagen. I huvudsak torrt, men fuktiga partier finns. 
Bäcken ej vattenförande. 

Trädskiktet är öppet och domineras av vuxen björk. I övrigt 
finns al, EK, gran och tall. 

Buskskiktet är spritt och består aven och hassel. 

Fältskiktet är fattigt med gräs, blåbär, ormbunkar, harsyra, 
tuvtåtel och älgört. 

Området betas tämligen intensivt och det finns odlingsrösen. 
Det är tillgängligt via brukningsväg och är lättgånget. 

Bedömning: Området ger landskapet liv och är spännande att 
vIsfäs-i: 

~!~~~~!~~~:~~~~~~~~~: Landskapsbild, rekreation, kulturlandskap. 

Klassificering: Klass 2. --------------

~åde 23, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster mot åker, i söder mot hagmark 
6cn-i-öv~Igt mot nyligen planterad granskog samt vuxen granskog. 

Marken är starkt sluttande mot öster och planar ut vid åkern. 
Både torra och blötare partier finns. Det finns berg i dagen. 

• 

• 
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Trädskiktet är öppet och olikåldrigt och är en blandning av 
björk, EK, gran, al och tall. Ett smärre parti är alsumpskog. 

Buskskiktet är slutet med hassel och brakved. 

Fältskiktet innehåller harsyra, örnbräken och vårfryle. 

Området är svårgånget, delvis röjt och plockhugget. 

Bedömning: Det finns bärande träd och buskar, som är av 
varae-rör faunan. Lövskogen gör landskapet varierat. 

~!~~~!!!~~~!~g~~~~!~: Djurliv, landskapsbild, vegetation. 

~!~~~!!!~~~!~~: Klass 2. 

Område 24, Ekskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster mot åker, i övrigt mot 
~r~~~~6~-~v olika ålder, nyplanterad till vuxen. Det ligger 
på en väl exponerad slänt. 

Marken är sluttande, torr och småkuperad med enstaka block. 

Trädskiktet är öppet och domineras av ung till medelålders EK 
av krattyp. Björk och gran finns. 

Buskskiktet är spritt med brakved, hallon och uppslag av 
rönn, ek, al och framför allt asp. 

Fältskiktet är fattigt med kruståtel, blåbär, vår fryle och 
örnbräken. 

Området har betats tidigare, numera dock hårt älgbetat. 
Det har gallrats från gran och al. 

Bedömning: På hösten ligger området som en ockragul fond 
EIlI-ae~-böljande mörkt bruna åkerjorden. 
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Område 25, Blandtriviallävskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Området är heterogent, bestående av igenväxta partier 
ocn-nygällrade områden. Det gränsar i öster och norr mot åker
mark, i nordost och väster mot granplanteringar och i söder mot 
ängsmark. 

Marken är sluttande och torr till fuktig. 

Trädskiktet, som är öppet och medelålders, domineras av gallrad 
al och aluppslag. Vid åkerkanterna finns björk och björkuppslag. 
Enstaka vuxen EK finns. Väster om området finns granplantering 
med grov EK. 

Buskskiktet är spritt och består av hallon och aluppslag. 

Fältskiktet visar upp bredbladigt gräs, harsyra, tågväxter, 
tuvtåtel och ormbunkar. 

I området finns odlingsrösen. 

~~~~~~!~~: Lövinslag i landskapet. 

Område 26, Aspskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot uppdämd sjö, som används 
föf-ffIElasfiske, och i övrigt mot åkermark. 

Marken är lätt kuperad och torr. Dock finns ett litet fuktigt 
parti i väster. 

Träd~kiktet är slutet och utgörs av ung asp i de västra partierna. 
I öst~r ökar inslaget av EK och LÖNN. Även al och björk finns. I 
det spridda buskskiktet finns hallon, brakved och nypon och i 
fältskiktet, som är glest, smultron, harsyra och veronika. 

Bedömning: Området är rikt på lövuppslag och svårframkomligt, 
~~n-~Eg5r ett lövinslag i landskapet. 



• 

• 
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Område 27, Klenekhage 

Delkartor: 5, 6 
---------

Ek kartor: 08'442, 08443 
---------

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i söder mot åkermark, i norr 
möf-6efesmärk och tomtmark. Det övertväras av väg 195. 

Marken är plan och jämn samt torr. 

Trädskiktet är öppet och medelålders. Det domineras av EK. 
Enstaka BOK finns. Buskskikt saknas. Fältskiktet visar upp 
kruståtel, bredbladigt gräs, örnbräken, veronika och 
johannesört. 

Området betas extensivt. Vättern syns i öster . 

Bedömning: Ekhagen ligger väl synlig i landskapet, så 
ae~-~ä~-61i en pärla i framtiden när eken grovnat till. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, vegetation, 
~ulfu:rlä~askäp:-----

Område 28, Ekskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar i sydost mot lövskog, i övrigt 
möf-akermä:rk. 

Marken är kraftigt kuperad, torr och genomkorsas av 
dräneringsdiken. 

Trädskiktet är öppet och olikåldrigt. Området utgörs av 
igenväxt hage med vuxen EK i väster och norr. Dessutom finns 
björk, al, asp, FABELBÄR och LÖNN. 

Buskskiktet är öppet med hassel och uppslag av ek, al och 
björk. 

Fältskiktet innehåller blåbär, harsyra, kruståtel, humle
blomster, gökärt och örnbräken. 

Området är lättgånget och lättillgängligt, då det korsas 
aven väg. 
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Bedömning: Området är varierat och får därför betydelse för 
f~G~~~:-Det ligger iögonfallande i landskapet och passar för 
kortare promenader och lek. 

~!~~~~!~~:~~~~~~~!~~: Landskapsbild, rekreation, djurliv. 

Område 29, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 11 ha 

Beskrivning: Området omges av. skog av olika typ, i norr barr
sKog-och-hygge, i väster och öster ekskog, i sydväst lövskog och 
i söder granplantering. 

Marken är plan och småkuperad, omväxlande torr och fuktig. 
Bäcken är nygrävd och har låg vattenföring. 

Trädskiktet är olikåldrigt och öppet. Det domineras aven 
blandning av EK, asp, björk och al. Dessutom finns gran, oxel 
och FAGELBÄR. Det finns vuxen EK, lågor och torrakor. I öster 
ligger ett parti med al. 

Buskskiktet är öppet, bestående av brakved, hassel, hallon 
och uppslag av ek och asp. 

Fältskiktet innehåller blåbär, kruståtel, harsyra och humle
blomster och är av måttlig frodighet. 

Området är lättgånget och ligger nära vägar. Det har betats tidigare. 

~:~~~~!~~: Områdets mångsidighet gör det värdefullt för faunan. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

Område 30, Ekskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 6 ha. 

Beskrivning: Området gränsar i öster till väg 195, i norr till 
akermark~-I väster till lövskog och granplantering samt i 
söder till tomtmark. 



Marken är lätt sluttande, småkuperad och torr. 

Trädskiktet är slutet och medelålders och domineras av 
EK, som är vuxen i nordost. Dessutom finns björk, rönn, 
asp, al och gran. I nordost finns ung asp och al. 

Buskskiktet är öppet med rönn och brakved. 

Fältskiktet är fattigt med kruståtel, blåbär, örnbräken, 
harsyra och lingon. Det är rikare i nordost. 

Området har betats tidigare och är lättgAnget. 

Bedömning: OmrAdet ligger nära parkeringsplats med utsikt 
~6E-~~fE~rn. Det utgör ett markant inslag längs väg 195. 

~!~~~~!~~~~~~~~~~~!~: Rekreation, landskapsbild. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

Område 31, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: 29 ha 
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Beskrivning: OmrAdet gränsar i norr till lövskog, i väster 
6~~-B~E~~-Eill Akermark och bebyggelse och i söder till b3rr~ 
skog och granplantering. 

Området är plant, småkuperat och torrt. Dålig vattenföring i 
korsande bäck. 

Trädskiktet är slutet och olikåldrigt. Träden är kJ.ena med 
dominans av björk, EK och al. Dessutom finns LÖNN, ASK, sälg, 
gran, tall och FAGELBÄR. Torrakor och lAgor finns. 

Buskskiktet varierar mellan slutna till spridda partier med 
dominans av brakved. Enstaka hassel finns. 

Fältskiktet visar upp bredbladigt gräs, harsyra, kruståtel, 
blAbär och lingon. 

OmrAdetutgörs av skogsbete som slyat igen. 

Bedömning: Lövinslag i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. 

Klassificering: Klass 3. 
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Område 32, Alskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: OB442 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omr~det ligger till största delen inneslutet i 
IövsKog~-är plant och fuktigt. 

Trädskiktet är öppet och består av medelålders al. 

Buskskiktet ar spritt med brakved och u~pslag av al och ask. 

Fältskiktet är medel frodigt av älgört, tuvtåtel och ormbunkar. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
---------

Område 33, Ekhage 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området ligger öppet och gränsar i öster till 
6e5yggelse~ i norr och söder till åkermark och i väster till 
alskog. 

Marken är lätt sluttande, småkuperad och torr. 

Trädskiktet är spritt och domineras av vuxen EK. Björk och 
oxel finns. 

Buskskiktet är spritt med en och uppslag av ek, sälg och 
björk. 

Fältskiktet är fattigt med gräs, bl~bär och lingon. 

Området är m~ttligt betat och delvis slyröjt. 

Bedömning: Området sköts a~tivt och ligger synligt i landskapet. 
Det-ligger även nära bebyggelse och kan användas som lekplats 
för barn. 

~!~~~~!!~~!!~~~~~!!~: Kulturlandskap, landskapsbild, rekreation. 



Område 34, Alhage 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området är till största delen inneslutet av 
~R~~5~~-ai-Iätt sluttande och torrt. 

Trädskiktet är slutet och består till största delen av 
medelålders al. I buskskiktet, som är spritt, finns ask
uppslag, och i fältskiktet, som är dåligt utbildat, finns 
harsyra och ormbunkar. 

Området betas. 

Bedömning: I kombination med omgivande ekhage förstärks 
I~fi~~R~f av löv inslag i landskapet och området blir mer 
spännande att vistas i för besökare. 

~!~~~!f!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, rekreation. 

: Klass 2. 

Område 35, Blandädellövskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 2 ha 
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Beskrivning: Området gränsar i öster mot en magnifik ek hage 
öCh-I-ovrIgt mot åkermark. 

Marken är plan, jä~n och torr. 

Trädskiktet är. öppet med unga till medelålders träd. Dominans
arter är EK, LÖNN och björk. Dessutom finns FAGELBÄR, ASK, al, 
BOK, asp, sälg, LIND, gran och hästkastanj. I södra delen av 
o~rådet finns grov BOK. 

Buskskiktet är spritt med hassel, hallon och uppslag av 
lönn, ask och asp. 

Fältskiktet visar upp bredbladigt gräs, humleblomster/nejlikrot, 
flenört, kers och nässlor. 

Området har betats tidigare och är under igenslyning. Det 
är lättgånget. 

Bedömning: Området visar upp en stor del av Sveriges lövträd, 
IIijij~r-~~nligt i landskapet och tillgängligt från parkerings
plats via en ekhage. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: Vegetation, landskapsbild, rekreation. 

Område 36, Ekhage 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: 7 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot åkermark, l söder mot 
5e[a[-nygge och i övrigt mot lövskog. 

Marken är lätt sluttande med enstaka block och torr. 

Trädskiktet domineras av vuxen, väldigt grov EK, som står spritt. 
Björk, al och ASK finns också. 

Buskskiktet är spritt och består av hassel, nypon, hagtorn, 
vildapel och aluppslag. 

Fältskiktet består av bredbladigt gräs, tuvtåtel, rölleka, 
n§sslor och andra örter. 

Området är intensivt betat och buskröjt i nordost. Väg 195 
går tvärs igenom området. 

Bedömning: De grova ekarna har betydelse för bl a svamp 
Den-InseKter som är specialiserade på grov ek. Omradet har 
hävdats länge och ligger lätt tillgängligt utmed väg 195. 

Klassificeringsmotiv: Djurliv, vegetation, kulturlandskap, 
IanasKaps5IIa~-reKreation. 

OmlAde J7, Alskog 

Delkarta: 5 

Ek karta: 08442 

Areal: Ca 11 ha 

Beskrivning: Området gränsar l öster mot Vättern, i söder mot 
nygge~-I-väster mot ekhage och i norr mot ekskog. 

M3rken är plan med enstaka stenar och torr till fuktig. 

Trädskiktet är öppet och olikåldrigt med dominans av al. 
Även björk och ASK finns. Torrakor och lågor finns. 

Buskskiktet är spritt och består av hassel, haJ.lon och 
up~sJ.ag av al och ask. 
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Fältskiktet är medel frodigt och består av dominansarten 
älg6rt samt skogsbingel, humleblomster/nejlikrot, harsyra, 
kers, tuvtåtel, skogssäv och ormbunkar. 

Området är lättgånget och utan nyligen gjord p9verkan. 
Det har troligen betats tidigare. 

Bed6mning: Området syns från väg 195. Träden är av varierande 
~~6~I~~;-vilket ger ett levande intryck av skogen till skillnad 
från den vanligare likåJdriga alskogen som blir mera stel. Om
rådet ligger i anslutning till ekhage och ekskog med vilka det 
utg6r en enhet i landskapet. 

~!~~~~!~~~:~~~~~~!~~: Vegetation, rekreation, landskapsbild. 

~~~~~~!~~~:~~~: Klass 1. 

Område 38, Alskog 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot åker, i 6ster mot 
IB~~~6ij-6~~ i 6vrigt mot igenslyad ängsmark. 

Marken är plan och jämn samt torr till fuktig. 

Trädskiktet är 6ppet och do~ineras av medelålders al. Bj6rk 
finns. Buskskiktet är spritt och består av hallon och ask
uppslag, och fältskiktet av älg6rt, humleblomster, harsyra, 
tuvtåtel och ormbunkar. 

Området är lättgånget. 

~~~~~~~~~: L6v i landskapet. 

Område 39, Alskog 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 4 h3 

Beskrivning: Området gränsar i 6ster mot Vättern och i övrigt 
mot-akermark. 
Marken är plan och jämn samt torr till fuktig. 
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Trädskiktet är öppet med unga till medel~lders träd. Alen 
dominerar och i ~vrigt finns björk, gr~al, rönn, ASK, EK, 
sälg och FAGELBÄR. 

Buskskiktet best~r av partier med hallon. 

Fältskiktet domineras av älgört. Kers, harsyra och skogssäv 
finns också. 

Området korsas av nygrävt vatten förande dike. Stort risbo 
finns (ev kråka). 

Bedömning: Onr~det utg5r ett lövinslag i landskapet samt 
grånsär-mot vätterstranden, för vilken löv är karaktäristiskt. 

~~~~~~!~::~~~~~~~!~~: Landskapsbild. 

~!~~~!!~~~~~~~: Klass 2. 

Område 40, Alskog 

Delkarta: 6 

Ek kart::!: 08443 

Areal: Ca 12 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr, öster och söder mot smärre 
gränaungär-och åkermark samt i väster mot hygge. 

Marken är flack och lätt kuperad omväxlande med torra och våta 
partier. I de sistnämnda går grundvattnet i dagen. I norr, runt 
den vatten förande Baggabäcken, finns partier med sank mark. 

Trädskiktet är öppet med vuxna träd, dominerat av al. Även 
björk och ASK finns samt enstaka sälg, EK och tall. Det finns 
gott om lågor. 

Buskskiktet är spritt med hassel, brakved, hallon och 
uppslag av ask och fågelbär. 

Fältskiktet är frodigt med dominansarten älgört samt skogs
bingel, humleblomster, nässlor, skogssäv, tågväxter, strut
bräken och andra ormbunkar. 

Omr~det är på grund av sumpighet bitvis svårframkomligt. 

Bedömning: Området är som helhet varierat, då det finns ett 
rI~~EäI-6iotoper. Sumpmarken i norra delen är speciell, och 
det finns partier med rikmarksväxter. Området har betydelse 
för faunan och är ett lövinslag i landskapet. 

~~~~~!!~~~~~~~~~~!~~: Djurliv, vegetation, landskapsbild. 



OmrAde 41, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 3 ha 

29 

Beskrivning: OmrAdet är flackt och bevuxet med sluten ungskog 
av-äI-öCfi-björk. 

Bedömning: OmrAdet utgörs av klen pelarskog, som upplevs som 
rräiiiiiiäriae i landskapet, dock löv i landskapet. 

Klassi : Klass 3. 

Område 42, Ekskog 

Del karta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 2 ha 

~~~~~!~~~~~: Området omges av åkermark. 

Marken är flack med en bäckravin i norr. 

Trädskiktet består av olikåldrig EK, som står öppet. I 
bäckravinen finns och FAGELBÄR. 

Buskskiktet är spritt och domineras av hassel och ekuppslag. 
Även uppslag av rönn, oxel, björk och lönn finns. 

Fältskiktet är fattigt med blåbär, kruståtel, skogsstjärna, 
smultron och ängsgröe. 

Området har betats tidigare och är lättgånget. Det korsas av 
en kraftledning. NyJigen har vuxen gran avverkats. 

Bedömning: OmrAdet ligger väl synligt i landskapet och har 
ri~lG~IIij-ekföryngring, vilket gör det värdefullt för framtiden. 

~!~~~~!!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, vegetation. 
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Område 43, Blandädellövskog 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i söder mot lövskog, i övrigt mot 
akermarK~--

Marken är flack och torr. 

Trädskiktet är slutet och består av medelålders EK och ASK. 
Al finns. 

Buskskiktet, som är slutet, domineras av askuppslag. Dess
utom finns hassel, hallon, hagtorn och uppslag av oxel, rönn, 
asp och ek. 

Fältskiktet innehåller hundäxing, lundgröe, tuvtåtel, violer, 
ekorrbär, harsyra och humleblomster/nejlikrot. 

Området är lättillgängligt från väg. Hjulspår från 
skogsmaskin finns. 

Bedömning: Området har väl utvecklade växtskikt som har stor 
6eE~aeI~e för faunan. Det finns ASK, vilken är tämligen ovanlig 
i kommunen. 

Område 44, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster och söder mot åkermark 
6~~-I-5~rI~t mot lövskog. 

Marken är plan, jämn och torr. 

Trädskiktet är olikåldrigt och öppet med dominans av EK, al 
och björk. Dessutom finns ASK, rönn, FAGELBÄR och vildapel. 
Det finns grov EK. 

Buskskiktet är öppet med hassel, hallon, nypon, hagtorn 
och uppslag av oxel och ask. 
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Fältskiktet är omväxlande glest till frodigt med skogsbingel, 
violer, humleblomster/nejJikrot, harsyra, örnbräken och 
älgört. 

Omr~det utgörs av gammal betesmark, som fortfarande betas 
i söder. Det är lättgånget. 

Bedömning: Området har ett varierat trädskikt och bärande 
6~~~~~-I-fä]tskiktet, en tillgång för faunan. Fältskiktet 
har fläckvis en rikare flora. 

~!~~~!!!~~E!~~~~~~!~: Djurliv, vegetation, landskapsbild. 

Område 45, Alskog 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 21 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster mot Vättern, i norr mot 
8Ker-och-hygge, i väster mot lövskog och i söder mot åker. 

Marken är plan, jämn och torr till fuktig. 

Trädskiktet är olikåJdrigt, omväxlande slutet och öppet, 
med al som dominerande art. Dessutom finns björk, EK, ASK, 
FAGELBÄR, rönn, hägg, vildapel och gran. 

Buskskiktet är allt från sJutet till spritt och består av 
hassel, nypon, hallon, hagtorn och askupps]ag. 

Fältskiktet är frodigt och domineras av älgört och skogs
bingel. Dessutom finns bredbladigt gräs, humleblomsteri 
nejlikrot, hundkex, harsyra, blekbalsamin, strutbräken 
och tuvtåtel. 

Området är delvis betat. Både gamla och nygrävda diken 
finns. Det är lättgånget. Tillh~ll för älg. 

Bedömning: Området är ett tämligen intakt lövområde, 
~o~-~~~~~ar mot Vättern. Det har rikt fältskikt och har 
därför betydelse för den högre faunan. 

~!~~~!!!~~!!~~~~~!!~: Djurliv, vegetation, landskapsbild. 

~!~~~!!!~~~!~~: Klass 2. 
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Område 46, Ekskog 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster till åkermark och i övrigt 
EIII-~~~~~Rog och granplantering. 

Marken är plan till lätt sluttande och är jämn samt torr. 

Trädskiktet är slutet och domineras av medelålders EK. 
Enstaka BOK och tall finns. 

Buskskiktet är öppet och domineras avekuppslag. Hassel, 
brakved samt uppslag av rönn, ask och lönn finns också. 

Fältskiktet är fattigt och består av blåbär, kruståtel, 
vårfryle, örnbräken, kovall, hundäxing, ängsgröe, 
johannesört och tuvtåtel. 

Området är delvis gallrat. 

Bedömning: Ekskogen utgör en fin övergång mellan 
grä~sRög-och hävdad mark. 

llnråde 47, Askhage 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr till åkermark, i öster 
EIII-B~~~~-mark, i väster till tomtmark och i söder till ekhage. 

Marken är plan, jämn och torr. Mindre bäck med låg 
vattenföring finns. 

Trädskiktet är spritt och domineras av vuxen ASK. EK finns. 

Buskskiktet är spritt med nypon och uppslag av ask och al. 

Fältskiktet består av bredbladigt gräs och skräppor. 

Området är hårt betat av hästar. 



BedBmning: Omr~det har fBrh~llandevis mycket ask och 
I~~~~-r-~tt l~vomr~de som är intakt, utan insJag av 
barr och det syns i landskapet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Vegetation, landskapsbild. 

Område 48, Ekhage 

Dejkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 10 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar j norr mot en askhage, i 
ösEe~-möE-I~vhage och i övrigt ITt~kermark. 

Marken är flack, plan tiJ.I bJ.ockig, och torr. 

Trädskiktet är öppet till spritt med olik~ldriga träd. 
EK dominerar, en del är ~rova. En hej. del BOK finns. 
I Bvrigt är det al, r~nn och ett flertal vuxen LIND 
planterad i ring. Gamla ekstubbar finns. 
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Buskskiktet är öppet tiJ.J spritt med mycket bokfBryngring. 
Hassel, al- och bj~rkuppslag finns. 

Fältskiktet är glest med skogsbingel, humleblomster/ 
nejlikrot, en hel dej vintergröna, tuvt~tel och älg~rt. 

Omr~det är extensivt betat och det finns nygrävt dike. 

Bed~mning: Omr~det inneh~ller gr~vre ekar med betydelse 
rö~-e~e~s speciella fauna och fJora. Fältskiktet har 
inslag av rikmarksflora. Omr~det har hävdats länge och 
ing~r i ett st~rre Jövomr~de, som syns i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: Vegetation, djurliv, Jandskapsbild, 
kuIEu~Ia~as~ap:-----

Område 49, Blandädellövhagmark 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i öster mot Vättern, i väster 
möE-ekhäge~ i norr mot öppen mark och i sBder mot åker; 

Marken är flack, pJan tiJ.l blockig, och torr. 
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Trädskiktet är olik~ldrigt och appet med dominans av 
ASK och EK. Det finns gott om al och i avrigt bjark, gran 
och BOK. En del EK är grov. 

Buskskiktet är spritt med hassel, hallon, nypon, hagtorn 
och vildapel. 

Fältskiktet visar upp smarblommor, humleblomster, tuvt~tel 
och älgart. 

Omr~det är extensivt betat. 

Bedamning: Omr~det ing~r i ett starre lavskogskomplex och 
~Eij8~-I80inslag mot Vättern, vilket har vätterlandskapet till. 

~!~~~!!!~~!!~~~~~~~~: LandskapsbiJd. 

~!~~~!!!~~!!~~: Klass 2. 

OmrAde 50, Ekhage 

Delkartor: 5, 6 

Ek kartor: 08442, 08443 

Areal: Ca 10 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i norr och sade r mot åkermark, 
r-vaster-mot väg 195 och i öster mot hassel dominerad gran
plantering. 

Marken är lätt sluttande till plan, jämn med enstaka block 
och torr till frisk. 

Trädskiktet är spritt och består av vuxen och ung EK 
och bjark. Grov EK finns. 

Buskskiktet är spritt och domineras av hassel. Dessutom 
finns nypon, hallon, vildapel och ekuppslag. 

Fältskiktet innehåller bredbladigt gräs och ormbunkar. 

Området betas och är rajt och gallrat. På ett centralt 
öppet parti finns hoppbana för häst. 

Bedömning: Omr~det är väl. synligt från väg 195 och hävdas 
äktlvt-med rajning. Det finns grov ek med betydelse far 
fauna och flora. Många unga ekar utgar god faryngring far 
framtidens ekhage. Området är lättillgängligt från parkeringsplats. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, kulturlandskap, rekreation, 
a]urllv~-veijeEäElön~ 



• 
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Område 51, Ekhage 

Delkartor: 5, 6 ---------
Ek kartor: 08442, 08443 ---------
Areal: Ca 15 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster mot Vättern, i väster 
möf-akermark, i söder mot alskog och i norr mot hassel
dominerad granplantering. 

Marken är lätt sluttande, jämn och torr, utom norra delen 
som är fuktigare. Det finns en grund bäckfåra som är mått
ligt vattenförande. 

Trädskiktet består av vuxna träd och är öppet. Det domineras 
av grov till verkligt grov EK. Det finns även gamla ekstubbar . 
ASK utgör ett betydande inslag. I söder finns ett flertal 
grov ASK. Björk, al, gran, sälg och enstaka LIND finns. 

Buskskiktet domineras av verkligen sluten, vuxen hassel. 
Dessutom finns hal].on och uppslag av ask och al. 

Fältskiktet är glest med fläckvis gott om skogsbingel, 
harsyra, skogsvicker, kers, smultron och kruståte] .. 

Området betas i väster, i övrigt orört sedan länge. En 
brukningsväg går ned till vätterstranden, där ett öppnare 
parti finns. Området lär ha nyttjats som löväng för länge 
sedan och sedan behasslats. 

Bedömning: Området utgörs aven tämligen stabil ek-hasselskog 
~fa~-~I~~ppslag och utgör ett ovanligt inslag i Hjos skogs
bestånd. Skogen är förhållandevis stor och har många grova 
ekar, en tillgång för eknedbrytande organismer av olika s].ag. 
Det täta hasselbeståndet gör skogen spännande att vistas i. 
Dessa mängder av bärande träd och buskar har stor betydelse 
för faunan, exempelvis nötkråka, nötväcka, nötskrika och 
ekorre. Askfrön är utmärkt vinterföda för domherre. Området 
syns från väg 195 och är lätt tillgängligt från parkerings
plats. Det ligger i anslutning till varierad alskog och 
gammal, väl hävdad ekhage i sydväst. Ekskogen med intill
liggande ]övområden utgör en enhet med Grevbäcks kyrka, 
kyrkbyn och mellanliggande åkermark. 

Klassificeringsmotiv: Vegetation, djurliv, landskapsbi]d, 
rekreäElö~:---------
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Område 52, Ekskog 

Delkarta: 7 

Ek karta: 08339 

Areal: Ca '1 ha 

Beskrivning: Ett mindre område som gränsar mot tomtmark, väg 
~~~-Tla~~:-Det utgörs till största delen aven brant, torr 
sluttning. 

Trädskiktet domineras av grov EK. Det finns även torrträd 
och låga av EK. 

Området är orört sedan länge. 

~~~~~~~~9: Området är litet men just förekomsten av död ek 
är värdefull för bevarande av ekens nedbrytare. Området 
ligger iögonfallande vid Tidan och bron däröver. 

~1~~~!f!~~r!~Y~~Qt!~: Djurliv, landskapsbild. 

Område 53, Björkhage 

Delkarta: 7 

Ek karta: 08339 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot Tidan, i öster mot 
vag-öch-I-övrigt mot åkermark. Det utgörs av tre åsar med 
mellanliggande betesvall. 

Marken är torr med enstaka block. 

Trädskiktet är spritt med vuxen björk, som dominerar, gott 
om tal.l samt gran och EK. 

Buskskiktet är spritt och utgörs aven och fältskiktet av 
bredbladigt gräs. 

Området är påverkat av mindre grustäkt och plats för ris
bränning. En kraftledning går över området. Odlingsrösen 
finns och marken är måttligt betad. 

Bedömning: Området har en påtaglig placering i landskapet 
I~~ij~-~~-väg och har hävdats en längre tid. Det ligger 
nära Korsberga. 

~!~~~~!~~~~~~~~~~!~~: Landskapsbild, kulturlandskap, rekreation. 



Område 54, Blandtriviallövskog 

Dalkarta: 7 

Ek karta: 08339 

Areal: Ca 5 ha 
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Beskrivning: Området gränsar i söder mot åkermark och 
I-övrigE-möt Tidan och är en mosaik av öppna och för
buskade partier. 

Marken är flack och jämn samt torr till fuktig. Fuktängar 
finns i norr. 

Trädskiktet är slutet med ung till medelålders björk, som 
dominerar. Dessutom finns al, asp, sälg och gran. 

Buskskiktet är slutet och består av lövuppslag och vide. 

Fältskiktet innehåller starr, kråkklöver, jättegröe, 
videört, tuvtåtel, älgört, humleblomster, blåbär och 
lingon. 

Området utgörs av gammal åker och bete som slyar igen. 

~~~~~~~~~: Området är floristiskt varierat. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Botaniskt, djurliv. 

~!~~~!!!~~~!~2: Klass 3. 

Onråde 55, BlandtriviallövhaQIIBrk 

Delkarta: 7 

Ek karta: 08339 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot väg och ängsmark 
ö~fi-I-öv~Iijt mot Tidan. 

Marken är fl.ack och jämn samt torr-frisk. I väster finns 
ett fukthål. 

Trädskiktet är spritt och domineras av vuxen asp, björk och 
al. Tall, gran, sälg och hägg finns också. 

Buskskiktet utgörs till stora delar av tätt aspuppslag. 
Hagtorn finns. 

fältskiktet innehåller bredbladigt gräs, daggkåpa och 
veronikor. 

Området är extensivt betat. 
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~~9~~~!~g: Lövinslag som markerar Tidan och gör landskapet 
varierat. 

Område 56, BlandtriviallöVhagmark 

Delkarta: 7 

Ek karta: 08339 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i norr, öster och söder mot Aker
marK-öch-I-övrigt mot Van. 

Marken är l.ätt sluttande, jämn och torr. 

Trädskiktet är öppet och bestAr av vuxna träd. Asp dominerar, 
även gott om björk. Gran och tall finns. 

Buskskiktet, omväxlande öppet och spritt, bestAr aven. 

Fältskiktet är fattigt med mycket mossa, kruståtel, lingon 
och inslag av bredbladigt gräs. 

Området har ursprungligen varit en björkhage och aspen har 
vuxit upp under en betesfri period. Numera är betet intensivt. 

~~9~~~!~g: Området ligger nära Korsberga och är lätt tillgäng
ligt via den gamla banvallen. 

Klassificeringsmotiv: Rekreation, kulturlandskap, 
IandskapsbIld.------

OmrAde 57, Blandtriviallövskog 

Delkarts: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området utgörs av grund bäckravin vid Lill.An och 
~r~~~ar-möf åker och betesmark. 

Marken är flack, torr vid kanterna och blöt närmare bäckfAran. 

Trädskiktet är slutet och bestAr av medelAlders al och björk 
samt enstaka asp. Buskskiktet är spritt och domineras av 
vide. Älgört och bladvass finns i fältskiktet. 

OmrAdet är delvis betat. 
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~~~~~~i~g: Omr~det utgBr en lfivrid~, som ger karaktär åt 
landskapet samt har betydelse fBr fältviltet och 
våtmarksarter. 

~!~~~!f!~~!!~g~~~~!~: Landskapsbild, djurliv. 

Område 58, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar runtom till åkermark och 
utgörs-av-en grund bäckravin. 

Marken är kuperad, jämn och omväxlande torr och fuktig. 

Trädskiktet är sJ.utet och olikåldrigt, best~ende av asp, 
björk och enstaka gran. 

Buskskiktet är spritt och utgörs aven, sälg och aspuppslag. 

Området har betats tidigare och är delvis gallrat. 

~~~~~~!~g: Området utgör ett karaktärsinslag i landskapet 
och har betydelse för fältviltet. 

~!~~~if!~~!!~g~~~!!~: Landskapsbild, djurliv. 

Område 59, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 6 ha 

BeBkriv~!~~: Omridet gränsar i norr till betesmark, 
v och sfider till åker och tomtmark samt i öster 

till granskog och hygge. 

Marken är flack, småkuperad och torr tiJlfrisk. 

Trädskiktet är Bppet, bestående av vuxna träd, dominerat 
av björk, asp och gran. Granen är sjäJvffiryngrad. Ett 
flertal grov asp finns. Även sälg, rönn, aj och tall ingår. 

Buskskiktet är spritt och bestir av brakved och hassel. 
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Fältskiktet innehAIler blåbär, vArfryle, lingon, arnbräken, 
harsyra, humleblomster och älgört. 

Området har betats tidigare och är markskadat av skogsmaskiner. 

~~~~~~!~~: Området är varierat och har betydelse far faunan. 

Djurliv, landskapsbild. 

Område 60, Björkskog 

Delkarta: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster och öster till åkermark 
6~~-I-~6~~-och sHder tiJ.I hyggesmark. 

Marken är flack, småkuperad och torr. 

Trädskiktet är Hppet och domineras av vuxen björk. 
Al och gran finns. 

Buskskiktet är spritt och utgörs av hallon och brakved. 

Fältskiktet är med blåbär och harsyra. 

Området är nyligen gallrat och svårgånget. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 

~!~~~!!!:~~!~~:~~~~~: Landskapsbild. 

~~~::!!!:~~!~~: Klass 3. 

DIIlråde 61, Björkhage 

Delkarta: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i huvudsak till åkermark. Marken 
a~-Ia[E-iI~ttande med block samt torr. 

Trädskiktet är spritt och utgHrs av medelålders björk. Busk
skiktet är slutet och utgHrs av lågt aspuppslag. En finns. 
Fältskiktet är gräsdominerat. 

Området är f Arbetat, tämligen nygallrat och ligger intill väg. 
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~~~~~~!~~! Området livar upp och gBr landskapet varierat. 

~!~~~~!~~~~!~g~~~~~~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

: Klass 3. 

Område 62, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 20 ha 

Beskrivning: OmrAdet är ungefärligt inlagt pA kartan. 
D~-~6~~i-a~h sydvästra delarna gränsar mot åkermark, de 
centrala mot hyggesmark och de sBdra och sydöstra mot gran
skog och granplantering. 

Marken är lätt sluttande, småkuperad och torr till frisk. 

Trädskiktet är slutet samt domineras av vuxen björk. Det är 
gott om al och gran. Vissa partier i söder domineras av gran. 
Tall finns. 

Buskskiktet är mycket spritt med hassel och brakved. 

Fältskiktet är glest med blåbär, lingon, vårfryle, örnbräken 
och harsyra. 

OmrAdet utgörs av f Bre detta skogsbete. Det är delvis gallrat. 

~~~~~~!~g: Området är söndertrasat men stort och är exempel 
pa blandskog, löv med graninslag, i landskapet. 

Område 63, Björkskog 

Delkarta: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 9 ha 

~~~~!:!~~!~~: Området gränsar till hyggesmark i sydväst och 
i övrigt till Akermark. 

Marken är till största delen plan, småkuperad och torr. 

Trädskiktet är öppet med medelAlders björk som dominansart. 
Särskilt i nordöst finns gott om al. Asp, tall och gran finns. 
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Buskskiktet är spritt och består aven, brakved och björnbär. 

Fältskiktet innehåller gräs, harsyra och vårfryle. 

Området är igenvuxen gammal betesmark, som delvis betas 
fortfarande. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

~~~:~~!~~~~!~~:~~~!~: LandskapsbiJd. 

: Klass 3. 

Område 64, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i norr till granskog och igen
vaxände-6etesmark och i övrigt till åkermark. 

Marken plan, småkuperad med block och torr. 

Trädskiktet är spritt och består av medelålders björk och 
al. Gran finns. 

Buskskiktet är spritt och utgörs av brakved, hassel och 
vide. 

Fältskiktet är glest med harsyra och humleblpmster. 

Området 
i söder. 

gammalt bete under igenväxning. Det är gallrat 

~:~~~~~~~: Löv i landskapet. 

Område 65, Blandtriv1allövskog 

Delkarta: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 3 ha 

~~~~~~~~!~~: Området omges av granskog av oJ.ika ålder. 

Marken är lätt sluttande, jämn och torr till fuktig. 



• 

• 
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Trädskiktet är slutet med medeläJ.ders till vuxen bj6rk som 
är dominansart, samt al och asp. I norr finns tre stycken 
LI~ID. 

Buskskiktet saknas så när som på hassel i norr, och fältskiktet 
är glest. 

Området är gajirat. 

BedBmning: L6v i Jandskapet. 
---------

Klassificeringsmotiv: ---------------------

Område 66, Björkhage 

Delkarta: 8 

Ek karta: 08430 

Areal: Ca 1 ha 

~~~~~iy~i~g: Området ligger vid väg och omges av tomtmark, 
granskog och öppnare mark. 

Marken är lätt sluttande med bJ.ock samt torr. 

Trädskiktet är spritt och består av medelålders björk. 
TalJ och gran finns. 

Buskskiktet är spritt och utgörs aven och uppslag av björk 
och sälg. Fältskiktet är gräsdominerat . 

Området är måttligt betat och nygallrat. 

§~~~~~!~~: Hagen Jigger väj. synlig från väg samt hävdas aktivt. 

~!~~~!~!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, kuJturlandskap. 

Område 67, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 8 

t.k karta: 08430 

Areal: Ca 4 ha. 

Beskrivning: Området är heterogent och gränsar till 
9ranskä9~-~ker och öppen mark. 

Marken är sluttande till jämn, småkuperad och tor~ till frisk. 
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Trädskiktet är slutet med ung och vuxen al och björk. 
Alen dominerar i öster. 

Buskskiktet är slutet med brakved, björnbär och uppslag av 
aj, ask, björk och rönn. 

Fältskiktet visar upp blAbär, stagg, humleblomster, älgört. 

~~~~~~~~~: Löv i Jandskapet. 

Klassificeringsmotiv: -
--------------------

Område 68, Björkskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areaj: Ca 2 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i norr till ett nedlagt grustag 
6~~-I-B~~I~t tilJ Akermark. 

Trädskiktet bestAr av ung till medejAJders björk, som dominerar, 
samt tall, gran och al. Enstaka buskar finns och fältskiktet 
är fattigt. 

OmrAdet är delvis gajirat. 

~~~~~~~~~: Löv i Jandskapet. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 69, Alhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: I nordost gränsar omrAdet till tomtmark och i övrigt 
Elrakermärk .. 

Marken är lätt sluttande och torr. 

Trädskiktet är spritt och domineras av vuxen aj. En hej del björk 
finns i norr. Enstaka talJ finns. 

Buskskiktet är spritt och bestAr av spridd en och uppslag av 
björk och al. Fältskiktet är gräsdominerat. 

OmrAdet är intensivt betat. 

• 
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Bedömning: Marken har hävdats länge och utgör ett fokuserings
~~~~a~-~~tt från väg 194. Alarna har hög ålder. 

~!~~~!~!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap, botaniskt. 

Område 70, Björkskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i sydost mot tomtmark och i 
6~~IijE-~~E-åker och betesmark. 

Marken är flack, jämn och torr. 

Trädskiktet är slutet och utgörs av ung björk. Enstaka tall, 
asp och gran finns. Buskskikt saknas och fältskiktet är fattigt. 

Området utgörs av gammal betesmark som vuxit igen nyligen. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
---------

OMråde 71, 81andtriviallövskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot barrskog, i öster 
~~E-MuII~]än och i övrigt mot åkermark. 

Marken är flack, jämn och frisk. 

Trädskiktet är slutet och utgörs av ung björk, al, asp och 
sälg. I buskskiktet finns h~llon, björnbär och fläder, 
och i det glesa fältskiktet harsyra, älgört och andra örter. 

Området är röjt och utgörs av gammal åker. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 
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Område 72, Blandtriviallövskog 

Del karta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 10 ha 

Beskrivning: Ett heterogent område, som i norr och sydväst 
ij~§~~~f-ffi6E barrskog och i övrigt mot Aker och betesmark. 

M~rken är mer eller mindre sluttande ned mot MullsjBn. 

Trädskiktet är olikåldrigt med varierande slutenhet, 
bestående av björk, al, asp, ASK, sälg, gran och i norr 
grov EK och en LIND. 

Buskskiktet utgörs av hassel, hallon, björnbär och 
fläckvis lBvuppslag, allt med varierande slutenhet. 
I fältskiktet finns ris, gräs och örter. 

Gamla vägen, brukningsvägar och ett flertal sommarstugor 
finns i området. 

Bedömning: Området utgör ett frän sjösidan markant inslag 
I-I~~a~~~pet. Det är mångsidigt med betydelse för faunan. 

~ ____ !f!~~E!~9~~~~!~: Landskapsbild, rekreation, djurliv. 

: Klass 2. 

OmrAde 73, Björkhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i sydväst mot större väg och 
ij~ä~sKög-öch i övrigt mot åkermark. 

Marken är sluttande, jämn och torr. Berg i dagen finns. 

Trädskiktet är spritt och domineras av medelålders björk. 
Enstaka EK och tall finns. Buskar saknas och marken är gräsbevuxen. 

Området betas intensivt. Det finns odlingsrösen och gamla vägen 
i området. 

Bedö~~!~~: Hagen syns väl från vägen och gör landskapet varierat. 

Landskapsbild, kulturlandskap. 
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Område 74, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 

§~~~~~~~~~~: Området gränsar mot åkermark. 

Marken är plan, småkuperad och torr. 

Trädskiktet är olikåldrigt och öppet med dominans av björk. 
Al, sälg och gran finns också. 

Buskskiktet är öppet med hassel, hallon, brakved, hägg och 
uppslag av rönn och ek. 

Fältskiktet är glest med harsyra, humleblomster och ormbunkar. 

Området har betats tidigare. Det är svårgånget. 

§~~~~~!~9: Området utgör lövinslag i en mosaik av lövdungar 
och öppen jordbruksmark. 

Område 75, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 5 ha. 

Beskrivning: Området gränsar mot Mullsjön i norr, l söder mot 
äIskög-öch-i övrigt mot åkermark. 

Marken är varierat sluttande och flack, småkuperad med torra 
och fuktiga partier. 

Trädskiktet är slutet och oLikåldrigt med björkdominans. Al, 
asp, gran och tall finns. 

Buskskiktet är öppet med en, vide och uppslag av asp och rönn. 

Fältskiktet visar upp ljung, kruståtel, lingon, blåbär och 
humleblomster. 

Området är gammal betesmark, numera delvis igenslyat. Det 
genomkorsas av väg. Vid sjön finns anlagd badplats. 
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Bedömning: Omr~det utgfir JfivinsJag i er) mosaik av lövdungar 
~~fi-8~~~~ jordbruksmark, och det används f Hr bad. 

Område 76, Björkskog 

Delkarta: 9 

El: karta: 08431 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar deJ.vis till tomtmark men tiJ.J. 
~[a~~E~-a~Ien till ~kermark. 

Marken är sluttande, småkuperad och torr. 

Trädskiktet är slutet och domineras av ung bjHrk. I buskskiktet 
finns enstaka en och i fältskiktet kruståtel, blåbär och pyrola. 

Området utg6rs av hage som vuxit igen. 

Bedömning: Området utgör Jövinslag i en mosaik av lHvdungar 
~~R-a~~6~ jordbruksmark. 

: Klass 3. 

Område 77, Alskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 2 ha 

§~~~~!~~!~~: Området gränsar till IHvskog och åkermark. 

Marken är sluttande, kuperad med block och torr till. fuktig. 

Trädskiktet är öppet och domineras av medelålders al. ASK, björk 
och rönn finns. 

Buskskiktet är spritt och består av hallon och hassel. 

tskiktet är glest med humleblomster, tuvtåtel, harsyra, 
älgört och ormbunkar. 

Området är lätt gånget och har betats tidigare. 



~~~~~~!~g: Omr~det uty~r l~vinslag i en mosaik av 
l~vdunyar och 6ppen jordbruksmark. 

Omr~de 78, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 
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§~~~~!~~!~~:Omr~det omges till st~rsta delen av jordbruksmark. 

Marken är sluttande, stenig och torr. 

Trädskiktet är slutet och domineras av medel~lders al och 
bj~rk. ASK och enstaka grov EK finns. 

Buskskikt saknas och fältskiktet är mycket glest med tuvt~tel. 

Omr~det är betat och lättg~nget. 

Bed6mning: Omr~det utg6r 16vinslag i en mosaik avJ6vdungar 
och-öppen jordbruksmark. 

Område 19 t Alskog 

Dejkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 2 ha 

§~~~~!~~~~~: Omr~det gränsar till tomt och jordbruksmark. 

Marken är sluttande, jämn och torr. 

Trädskiktet är slutet och domineras av vuxen al. Bj~rk finns. 

Buskskiktet är spritt och består aven, hägg och uppslag av ask 
och r6nn. 

Fältskiktet bestAr av gräs, harsyra, älg6rt och ormbunkar. 

Omr~det är delvis betat och lättgAnget. 

8ed~mning: Omr~det utg6r 16vinslag i en mosaik av lövdungar 
Den-Öppen jordbruksmark. 
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Område 80, Björkhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 3 ha 

Eeskrivning: Området gränsar i norr till åkermark, i öster 
EIII-6etesmark och i väster och söder till granskog. 

Marken är lätt sluttande, kuperad och torr. Bäckfåran i 
öster är torr. 

Trädskiktet är spritt och olikåldrigt. Björk dominerar. 
Al och asp finns. 

Buskskiktet är spritt och består av medelstor en och 
fältskiktet är gräsdominerat. 

Området är måttligt betat och lättg~nget. Det finns 
odlingsr6sen och en fägata mot skogen. 

~~~~~~!~9: Hagmark under igenväxning med rester fr~n den 
tid hagmarksdriften var aktivare. 

~!~~~!f!~~~!~9~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Område 81, Björkskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot Mullsjön, i väster 
6~~-s5ae~-~ot åkermark och i öster mot JÖvskog. 

Marken är pJan till lätt sluttande, jämn och torr. 

Trädskiktet är öppet och bestAr av medelAlders björk. 
Vuxen tall och gran finns i öster. 

Buskskiktet är spritt med hallon, björnbär, en och 
uppslag av rönn och björk. 

Fältskiktet innehAlJer örnbräken, kruståtel, gökärt 
och lingon. 
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Området är gammal betesmark. Det finns ett flertal sommar
stugor. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet och betydelse för friluftsJ.ivet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, rekreation. 

Område 82, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot Mullsjön, i öster 
mö[-6ärrsKög, i söder mot väg och åker samt i väster mot 
björkskog. 

Marken är lätt sluttande till plan, jämn och torr till fuktig. 

Trädskiktet är slutet med olikåldrig al och björk. Gran finns. 

Buskskiktet är öppet med hallon, en och uppslag av sälg och rönn. 

Fältskiktet visar upp örnbräken, bredbladigt gräs, kruståtel, 
bJåbär och lingon. 

I området finns sommarstugor och båtbryggor. 

~~~~~~!~g: Området har betydelse för friluftslivet och 
utgör ett lövinslag i landskapsbilden. 

~!!~~!f!~~E!~9~~~t!~: Landskapsbild, rekreation. 

OIIråde 83, Blandtriviallövhagllark 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 2 ha 

§~§~~!~~!~g: Området gränsar i söder till granskog och i 
övrigt till tomt- och åkermark. 

Trädskiktet är slutet med medelålders - vuxen björk, Yl, 
gran och rönn. 

Buskskiktet är spritt och består av nypon. l fältskjktet 
finns skräppor och gräs. 

Området är måttligt betat .. 
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~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: LandskapsbiJd. 

~!~~~!!!~~~!~~: Klass 3. 

OmrAde 84, Björkhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 3 ha 

§~s~~!~~!n~: OmrAdet gränsar i väster mot ~ker och i övrigt 
mot gransKog. 

Marken är lätt sluttande, jämn och torr. Ett fuktigare parti 
finns i väster. 

Trädskiktet är spritt och domineras av vuxen björk. Al och gran 
finns. Granen vandtar in. 

Buskskiktet är spritt och utgörs aven. I fältskiktet finns 
örnbräken, stagg och bredbladigt gräs. 

OmrAdet är intensivt betat och lättgAnget. 

~~~~~~~~g: OmrAdet utgBrs aven länge betad hage, som 
fBrstärker landskapets IBvkaraktär. 

~!~~~!!~~~~!~g~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Område 85, Bjärkskag 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i väster mot ~kermark och 
I-S~~IijE-~~t granskog. 

Marken är lätt sluttande, smAkuperad och torr till fuktig. 

Trädskiktet är Bppet och domineras av medel.ålders bjBrk. 
Vuxen EK och gran finns. 

Buskskiktet är spritt med vuxen hassel, hallon, brakved och 
uppslag av bjBrk, ek samt ask. 

Fältskiktet inneh~ller tuvtåtel, lingon och blAbär. 
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Området utgörs av gammalt bete som slyar igen och är svArgånget. 

~~~~~~!~~: OmrAdet förstärker landskapets lövkaraktär. 

Område 86, Björkhage 

Del karta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot väg och tomt, l öster 
möE-rövsKög och i övrigt mot granskog. 

Marken är sluttande, jämn och torr. 

Trädskiktet är öppet och utgörs av vuxen björk. 

Buskskiktet bestAr av enstaka lAg en. 

Fältskiktet är gräsdominerat. Örnbräken finns. 

OmrAdet ligger nära väg, betas intensivt och är lättgånget. 

Bedömning; Björkhagen är högstammig och ljus samt syns väl 
(ren-den-närliggande vägen. 

~!~~~!~!S~E!~~~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Klass 2. 

OmrAde 87, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster mot björkhage, i söder 
möE-g~i~~I~ntering och i övrigt mot åker. 

Marken är sluttande, blockig och torr till fuktig. 

Trädskiktet är öppet och olikåldrigt med björk, al, asp, 
gran och enstaka vuxen EK. 

Buskskiktet är spritt och bestAr av hassel och en. 

Fältskiktet innehåller tuvtåtel, stagg, kruståtel, örnbräken 
och älgört. 
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OmrAdet är intensivt betat och delvis gallrat. 

~~~~~~!~~: L6v i landskapet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild. 

Område 88, Ekskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar i 6ster mot åker, i söder och 
norr-maE-lövskog och i väster mot granskog. 

Marken är sluttande, småkuperad och torr. 

Trädskiktet är 6ppet med medelAlders EK som dominansart, ett 
tiotal grov EK finns. Dessutom finns björk, r6nn och gran. 

Buskskiktet är spritt och bestAr aven och ekuppslag. 

Fältskiktet visar upp kruståtel, blåbär och 6rnbräken. 

Området är gallrat och röjt. R6jningsris g6r det svårgånget. 

Bed6mning: Löv i landskapet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Vegetation. 

~!~~~!!!~~~!~~: Klass 3. 

Område 89 f Björkskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster mot åker och i övrigt 
moE-Hivskog. 

Marken är flack, jämn och torr. 

Trädskiktet är öppet och domineras av medelålders bj6rk. EK finns. 

Buskskiklet är spritt m~d hassel och ekuppslag. 

Fältskiktet innehåller bredbladigt gräs, veronikor, harsyra, 
gökärt och kers. 

Området är r6jt och gallrat. Det finns odlingsrösen. 

• 

• 



~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

~l~~~~!~~~~~~~~~~~~~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Område 90, Blandädellövskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 10 ha 

Beskrivning: Området gränsar i nordost till åker, i öster 
~~~-~B~a~;~t tilllövmark och i övrigt till granskog. 

Marken är flack, småkuperad med block och torr. 
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Trädskiktet är öppet och domineras av medel~lders EK, grövre 
i söder än i norr. Det är gott om björk. Al, rönn, ASK och 
asp finns. 

Buskskiktet är slutet till öppet med hassel, brakved och 
uppslag av asp och ek. 

Fältskiktet är varierat med fattiga och något rikare partier. 
Kruståtel, blåbär, lingon, örnbräke~, harsyra och veronikor 
finns. 

Området är röjt och svårgånget. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 

~~~~~~!~~~~~~~~~~!~~: Vegetation. 

~~~~~~!~~~~~~~: Klass 3. 

. Område 91, BJi:Srkskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 

~~~~f~~~!~g: Området gränsar i norr och öster till jordbruksmark, 
i väster till lövskog och i söder till granskog. 

Marken är flack, jämn och torr. 

Trädskiktet är öppet och domineras av medelålders björk. 
AJ, gran, asp och EK finns. 

Buskskiktet är öppet, dominerat av brakved och aspuppslag. 
Hassej och hallon finns. 
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Fältskiktet innehAller bredbladigt gräs och vAr fryle. 

OmrAdet är lättgAngen gammal betesmark, som slyar igen. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: Landskapsbild. 

~~~~~~~~~~~~~~: Klass 3. 

Omrade 92, Björkhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 

~~~~~!~~!~g: OmrAdet gränsar i öster till granskog och i övrigt 
mot akermark. 

Marken är flack, jämn och torr. 

Trädskiktet är öppet och domineras av medelAlders björk. Asp, 
gran och EK finns. 

Buskskiktet är spritt och bestAr aven och aspuppslag. 

Fältskiktet innehAller bredbladigt gräs, örnbräken, krustAtel, 
vArfryle, lingon och blAbär. 

OmrAdet är mAttligt betat och lättgAnget samt slyar igen. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

~!~~~~!~~~~~~~~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

~~~~~!!!~~!!~~: Klass 3. 

Område 93, Björkhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 084.31 

Areal: Ca 5 ha 

~~~~E!~~!~g: OmrAdet gränsar i väster mot granskog och i övrigt 
mot jordbruksmark. 

Marken är flack, jämn och torr. Mindre, vattenförande ä finns. 

Trädskiktet är öppet och olikAldrigt med björk som dominansart. 
Ett flertal al och tall samt enstaka rönn och EK finns. 

Buskskiktet är spritt och bestAr aven, och fältskiktet av tuvtAtel, 



kruståtel, örnbräken samt örter. 

Området är intensivt betat och lättgånget. An kantas av 
rensningsvallar. 

~~~~~~!~y: Området är tämligen stort, syns i landskapet 
och har betats en längre tid. 

~!~§~!f!~~E!~Y~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Område 94, Björkhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 3 ha 

~~~~~!~~!~~: Området gränsar runtom till jordbruksmark. 
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Marken är kuperad, jämn och torr. Fuktiga partier finns i 
sänkorna. 

Trädskiktet är öppet och domineras av vuxen björk. I norr 
finns en del tall. Gran, rönn och EK finns. 

Buskskiktet är spritt och består aven, och fältskiktet av 
bredbladigt gräs och örnbräken. 

Området är intensivt betat och lättgAnget. 

Bedömning: OmrAdet ligger avskilt men nära Hjo. Det spännande 
kuperäde-Iandskapet framträder tydligt tack vare beteshävden. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~!!~: Kulturlandskap, rekreation, landskapsbild. 

Område 95, Björkhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr till betesmark, i öster 
EIlI-lk~r-~ch ekskog, i väster till tomtmark och i söder till 
åker. 

Marken utgörs aven torr sänka med ett fuktigt parti i söder. 

Trädskiktet är slutet och olik~ldrigt. Björk dominerar. EK och 
tall finns. 
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Buskskiktet ar spritt med en, brakved och uppslag av r6nn. 

Fältskiktet innehåller gräs, örnbräken och blåbär. 

Området är intensivt betat och lättgånget. 

~~~~~~~~~: Området ligger nära Hjo och har gammal hävd. 

~!~~~!!~~~~!~~~~~~!~: Kulturlandskap, rekreation, landskapsbild. 

Område 96, Ekskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster till tomtområde, i väster 
EIII-IB~6~fåde och i övrigt till åker, samt utgörs aven torr, 
lägre höjdrygg. 

Trädskiktet är öppet och olikåldrigt med tämligen grov EK samt 
björk och rHnn. Torrträd, hålträd, lågor och stubbar finns. 

Buskskiklel är slutet, dominerat av hassel och brakved. Uppslag 
av r6nn, lönn och asp finns. 

Fältskiktet är glest med blåbär, harsyra, vårfryle, smultron, 
veronikor, ormbunkar och humleblomsler/nejlikrot. 

Området håller på att slya igen. I norr finns ett dräneringsdike. 

~~~~~~!~y: Området ligger nära bebyggelse och syns från väg 195. 
Det är varierat och har betydelse för faunan. 

~!~~~!f!~~!!~g~~~~!~: Landskapsbild, rekreation, djurliv. 

Område 97, Blandtriviallövhagmark 

Dejkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 12 ha 

Beskrivning: Området gränsar i nordväst till tomtmark, i nordöst 
EIII-~Hij~-I sydöst till alskog och i övrigt till åkermark. 

Marken är flack, jämn och torr till fuktig. 
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Trädskiktet är öppet och består av medelålders björk och al. 
Björken dominerar i väster och alen i öster. I norr finns 
grov EK. Asp finns. 

Buskskiktet är spritt med brakved, hallon, hassel, en och 
uppslag av al. 

Fältskiktet innehåller blåbär, vårfryle och tutvåtel. 

Området är måttligt betat och lättgånget. 

Bedömning: Området saknar större estetiska värden . Det syns 
fran-vag-195 och väg 194 mot Hjo, som ligger nära. 

Område 98, Alhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området gränsar i nordväst till lövområde 
6~~-I-avrIgt till jordbruksmark. 

Marken är flack, lätt kuperad och torr till blöt. Vatten
förande mindre bäck finns. 

Trädskiktet är öppet och medelålders. Det är aIdaminerat. 
Björk finns. 

Buskskiktet är spritt med hassel, hallon och aluppslag. 

Fältskiktet innehåller skogsbingel, nässlor, ormbunkar, älgört, 
stinksyska, skogssäv. I söder finns torra trädlösa partier 
med gräsdominans. 

Området är extensivt betat och bitvis svårgånget. Det är del
vis gallrat och en kraftledning passerar. 

Bedömning: Löv i landskapet och rikinslag i floran. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbil.d, vegetation. 

Klassificering: Klass 3. 
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Område 99, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i sBder til.l jordbruksmark och 
1-5~~I~f-EIll tomtmark och gammal banvall. 

Marken är flack till sluttande, småkuperad och torr. 

Trädskiktet är Bppet medelålders och domineras av bjBrk och 
asp. Sälg, EK, gran, tall och al finns. 

Buskskiktet är spritt och består aven och fältskiktet är 
gräsdominerat. 

Området är intensivt betat och lättgånget. 

§~~~~~!~~: LBv i landskapet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild. 

Klassificering: Klass 3. ---------------

Område 100, Blandtriviallövskog 

Delkartor : 9, 10 

Ek kartor: 08431,08432 

Areal: Ca 10 ha 

Beskrivning: Området utgörs aven bäckravin som omges av åker
mä~K;-ny-och gammal bebyggelse. 

Bäckravinen varierar i djup och bredd. God vattenfBring i 
bäcken, som varierar i bredd. 

Trädskiktet är slutet och olikåldrigt och består av al, EK, 
bjBrk, ALM, FAGELGÄR, asp, LÖNN, sälg, LIND, TYSK LÖNN och ASK. 
Av al. och EK finns enstaka grova exemplar. Längst österut finns 
en EKHAGE. I väster finns enstaka ALM. 

Buskskiktet är till stBrsta delen Bppet och består av hallon, 
brakved, hassel, druvfläder, svarta vinbär, måbär, rBda vinbär 
samt uppslag av alm, asp, rBnn, al, fågelbär och sälg. 

Fältskiktet är frodigt med älgBrt, ormbunkar, bredbladiga gräs, 
örnbräken, humleblomster/Ilejlikrot, harsyra, skogssäv, kers, 
videBrt, svärdsl.ilja, fackel.blomster, vallört och ranunkler. 

I området finns dammar, hela och trasiga, samt gammalt brofäste. 
Ett flertal cykel- och gångvägar korsar och går parallellt med 
bäckravinen. Ingen gallring eller rBjning är nyligen utförd. Det 
finns goda lekplatser fBI' Bring. 
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Bedömning: OmrAdet är varierat i alla växtskikt, vilket har 
6~E~a~I~~ för faunan. OmrAdet passar utmärkt för skolornas 
biologistudier. Det ger liv At landskapet. 

Klassificeringsmotiv: Vegetation, djurliv, rekreation, 
IänasKäp~6IIa:------

: Klass 2. 

Område 101, Alhage 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i söder till granskog och i 
övrIgE-EIII jordbruksmark. 

Marken är flack i söder och övergAr i en sluttande mindre 
bäckravin i norr. Bäcken är torr. 

Trädskiktet är slutet och bestAr av medelålders al. Gran och 
björk finns. 

Buskskiktet är spritt med nypon och en. 

Fäl tskiktet består av älgört, humleblomster, nässlor, hal'syra 
och tuvtåtel. 

Området är mAttligt betat och lättgånget. 

~~~~~~!~9: Löv i landskapet • 

~!~~~!!!~~!~~9~~~!!~: Landskapsbild. 

Område 102, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området omges av jordbruksmark och marken är 
kup~räa~-Jåmn och torr till fuktig. 

Trädskiktet är slutet och olikåldrigt. Al växer i de centrala 
delarna och rönn, björk och EK runt om. FAGELBÄR, oxel och gran 
finns. 

Buskskiktet domineras av asp- och rönnuppslag. Fågelbär, 
hallon, hassel och brakved finns. 
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F~ltskiktet ~r fattigt och glest med ormbunkar, harsyra, 
~lgört, bl~bär, lingon och krust~tel. 

Omr~det är delvis röjd, igenväxt hagmark som är lättg~ngen. 

~~~~~~~~~: Lövinslag i landskapet. 

Område 103, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Omr~det omges av ~kermark och marken är flack, 
6IockIg-och torr. 

Trädskiktet är slutet och medel~lders med dominans av asp och 
björk. EK, rönn och gran finns. 

Buskskiktet är slutet med brakved och uppslag av asp, ek och al. 

Fältskiktet är bl~bärsdominerat. Dessutom finns lingon, vårfryle 
och örnbräken. 

Omr~det är delvis betat och i övrigt igenväxt hagmark. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

~~~~~~!~~~:~~~~~~!~~: Landskapsbild. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 104, Alskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 3 ha 

~~~~!:!~ni~g: Omr~det gränsar i väster och öster till ~ker, i 
norr tIll lövskog och i söder till granplantering. 

Marken är flack. Vattenförande dike finns. 

Trädskiktet är slutet och domineras av vuxen al. EK och björk finns. 
Det är gott om l~gor och alarna har socklar sedan det var blötare. 

Buskskiktet är öppet med hassel och rönnuppslag. Hallon och 
f~gelbär finns ocks~. 

• 
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F~ltskiktet ~r glest med ~lgört, harsyra, humleblomster, 
hultbräken och andra ormbunkar. 

Området ~r dikat och l~ttgånget. 

Bedömning: Området ~r varierat med utvecklat tr~d- och 
5uskskIkt, en del b~rande, vilket har betydelse för faunan. 
Det ligger n~ra bebyggelse och utgör strövområde. 

Område 105, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gr~nsar i norr mot större v~g, 1 öster 
Den-väster-mot åker och i söder mot alskog. 

Marken ~r torr, flack med berg i dagen. 

Tr~dskiktet ~r slutet och olikåldrigt med do~inans av asp 
och EK. Dessutom finns björk, rönn, vildapel, tall, gran och 
oxel. 

Buskskiktet ~r öppet med aspuppslag, rönnuppslag och brakved. 

F~ltskiktet ~r blåbärsdominerat med örnbräken och bredbladigt gräs. 

Området är en igenväxt hage. Stigar finns. 

Bedömning: Området ingår i en mosaik av bebyggelse, åker, 
Iövskog-öch tallskog och används som strövområde. 

~!~~~!!!~:~!~2~~~!!~: Rekreation, landskapsbild. 

~!~~~!!!~:!!~~: Klass 2. 

Område 106, Ekskog 

Delkarta: 9 

Ek karta: 08431 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar 1 norr till tomtmark och i övrigt 
EIIraker:-
Marken är lätt kuperad med berg i dagen. 
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Trädskiktet är öppet och olikåldrigt och domineras av grov EK. 
Det är gott om björk. Dessutom finns rönn, oxel, asp och tall. 

Buskskiktet är öppet med dominans avekuppslag och hassel. 
Dessutom finns en, nypon och aspuppslag. 

Fältskiktet innehåller vårfryle, veronikor, lingon, blåbär 
och ormbunkar. 

Området är en gammal ekhage under igenväxning. Stigar finns. 

Bedömning: Området har betydelse för faunan med mångsidig miljö 
och bärande träd och buskar. Den varierade växtligheten gör att 
det är spännande att vistas där. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Rekreation, djurliv, landskapsbild. 

~!~~~!!!~~:!~~: Klass 2. 

Område 107, Alskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området utgörs aven sänka omgiven av åker i öster 
6~~-~~~E~~-samt barrplanteringar i norr och söder. 

Marken är torr till fuktig med en vattenförande bäck. 

Trädskiktet utgörs till största delen aven stubbskottsskog 
av ung al. Dessutom finns EK, FAGELBÄR,björk och rönn. 

Buskskiktet är slutet med aluppslag i de central.a delarna· 
och en, hassel och hallon i kanterna. 

Fältskiktetdomineras av älgört. Örnbräken och harsyra finns. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område lOB, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Området är heterogent och utgörs aven bäckravin, 
~~~-I-~~~~-och söder gränsar til.l tomtmark samt i väster och 
öster till åkermark. Bäcken är vattenförande. 
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Trädskiktet är olikAldrigt och slutet. Det domineras av bjHrk, 
al och asp. ASK, EK, gran och LÖNN finns ocksA. 

Buskskiktet innehAIler hallon, ask- och lönnuppslag. 

Fältskiktet visar upp älgört, skogssäv, nässlor, ormbunkar 
och skräppor. 

Området är delvis betat. 

Bedömning: Området påverkar landskapet med sin ridAverkan 
öch-ijor-aet levande. 

Område 109, Björkskog 

Delkarta : 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 9 ha 

Beskrivning: Ett heterogent område, som gränsar till gran
plänterlng-i väster och i övrigt till jordbruksmark. 

Marken är lätt kuperad och torr till fuktig. Den består av 
torv i norr och sand i sHder. I väster finns en vattenförande 
bäck. 

Trädskiktet domineras av björk i de centrala delarna av området. 
I väster finns gott om al och i öster finns EK. Dessutom finns 
rönn och asp. Trädskiktet är olikåldrigt och slutet. 

Buskskiktet är öppet med brakved, hallon, aspuppslag, vide, 
ekuppslag och hassel. 

FäJ.tskiktet innehåller blåbär, harsyra, vårfryle, örnbräken, 
krustAtel, rör) skavfräken, smultron och skvattram. 

OmrAdet är lättgånget och under igenväxning. 

Bedömning: Området syns väl från väg 195 och har betydelse 
ror-räunän genom sin mångsidighet. 

~!~~!~~~~~~~~~~!!~: Landskapsbild, djurliv, vegetation. 

~!~~~~!~~~~~~~: Klass 2. 
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Område 110, Klenekhage 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i norr till lBvskog och i Bvrigt 
fIII-}öra6ruksmark. 

Marken är torr och blackig. 

Trädskiktet är Bppet, medelAlders och domineras av EK, 
särskilt i sBder. Dessutom finns al, asp och bjBrk. 

Buskskiktet är spritt med hassel,.en och uppslag av asp och al. 

Fältskiktet innehåller harsyra, älgBrt, kruståtel, daggkåpa, 
smultron och bredbladigt gräs. 

Området är extensivt betat. 

Bedömning: Området syns från väg 195 och ger en upplevelse 
av-Iåvländskap. 

~!~~~!f!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Område 111, Ekskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 084J2 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området ligger på en torr slänt mellan åker l 

vasfer-och-granplantering i Bster. 

Trädskiktet är slutet och består av vuxen EK. Det Bppna 
buskskiktet består av hassel. 

Fältskiktet innehåller kruståtel, blåsippa, liljekonvalj, 
violer, smultron och käringtand. 

Området har betats. Det är lättgånget men svårtillgängligt. 

Bedömning: Ekskogen ligger ganska hBgt och syns i landskapet. 
rI~~ä~-a~ fBrhållandevis rik. 

~!~~~!f!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, vegetation. 
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Område 112, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i norr och söder till barrskog 
5~~-I-8~iI~t till Aker. 

Marken är lätt kuperad, torr med enstaka block. 

Trädskiktet är slutet och medelAlders med björkdominans. 
EK, gran och al finns. 

Buskskiktet är slutet med brakved, hassel och ekuppslag. 

Fältskiktet innehAIler krust~tel, bl~bär och örnbräken. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 113, Björkhage 

Delkarta : 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 5 ha 

~eskrivning: OmrAdet gränsar i öster till Aker och alhage 
~~~E-I-B~ilgt till granplanteringar och hyggesmark. 

Marken är plan, blockig och torr till fuktig. 

Trädskiktet är spritt och domineras av medelAlders björk. 
Al och gran finns. 

Buskskiktet är spritt och bestAr aven och aluppslag. 

Fältskiktet innehAIler lingon, krustAtel och t~gväxter. 

Området är mAttligt betat. Det finns odlingsrösen. 

Bedömning: Hävdad, avsides liggande mark, som utgör Jöv i 
Iäridskäpet. 

Klassificering: Klass 3. 
------------- .... 
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Område 114, Alhage 

Delkarta: 10 

Ek karta; 08432 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: OmrAdet är en del av större betesmark som i söder 
grånsär-möE Aker och i övrigt mot lövskog och granplantering. 

Trädskiktet är slutet med ung till medelAlders al. Buskskiktet 
är spritt och bestAr av aluppslag. Fältskiktet innehAIler 
tuvtAtel och älgört. 

Området betas extensivt. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 

Område 115, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr till tomt, i väster till 
~~~r-ö~~-I-söder till betad tallskog och öppen mark samt i 
öster till granskog. 

Marken är kuperad med en bäckravin centralt i området. 

Trädskiktet är spritt och domineras av vuxen björk. Dessutom 
finns 81, asp, EK, LIND, LÖNN, BOK och ALM. 

Buskskiktet är spritt och består av hassel och uppslag av 
asp och rönn. 

Fältskiktet innehåller kruståtel, harsyra, örnbräken, 
smultron och blåsippa. 

Marken är intensivt betad och lättgången. 

Bedömning: Området är hävdat sedan länge och har ett litet 
B~~EI-m~a rikare flora. 

~!~~~!~!~~~!~~~~~!!~: Kulturlandskap, vegetation. 

~!~~~!~!~~:!~~: Klass 2. 
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Område 116, Alskog 

De lkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 2 ha 

~~~~~~~~~~~: Området är omgärdat av granskog och granplanteringar. 

Marken är plan och fuktig. 

Trädskiktet är slutet och består av medelålders al. Björk och 
gran finns. 

Buskskiktet är öppet och brakvedsdominerat med inslag av hallon. 

Fältskiktet innehåller tuvtåtel, humleblomster, älgört och 
skogssäv. 

I området finns nygrävda diken. 

~~~~~~~~2: Avsides liggande löv i landskapet. 

Område 117, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området omges av barrskog och marken är fuktig 
öcfi-jjlåii7--

Trädskiktet är öppet och medelålders. Björk och al dominerar. 
EK och gran finns. 

Buskskiktet är öppet med brakved, hallon och ekuppslag. 

Fältskiktet innehåller blåbär, harsyra, kruståtel, tuvtåteJ. 
och humleblomster. 

Nya diken finns i området. 

~~~~~~~~2: Avsides liggande löv i landskapet. 

Klassificering: Klass 3. 
---------------



70 

Område 118, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till granskog och 
i-3~~i~E-Eill jordbruksmark. 

Marken är plan, småkuperad och torr till fuktig. 

Trädskiktet är olikåldrigt och slutet med al, bj6rk, 
EK, enstaka vuxen asp, gran och tall. 

Buskskiktet är 6ppet, dominerat av hallon och r6nnuppslag. 
Brakved, ek och bj6rkuppslag finns. 

Fältskiktet innehåller harsyra, 6rnbräken, humlebJomster, 
ormbunkar och tuvtåtel. 

Området slyar igen och 6vertväras av väg 195. 

~~~~~~~~~: L6v i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: -
--------------------

Klassificering: KJass 3. 
--------------

Område 119, Blandtriviallövskog 

Delkarta : 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området utg6r en kantzon till granskog. 

Trädskiktet är slutet och består av olikåldrig asp, bj6rk 
och EK. Buskskiktet är r6nndominerat och i fäJtskiktet finns 
blåbär och 6rnbräken. 

Området är igenslyat. 

Bed6mning: L6v i landskapet. 

Klassificering: Klass 3. 
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Område 120, Björkhage 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: OmrAdet ingAr i en mosaik av ängsmark, Aker, 
hygge-och-fomtmark. 

Marken är sluttande och torr. 

Trädskiktet är spritt och bestAr av medejAlders björk, 
buskskiktet av spritt stAende hassel och fältskiktet av 
tät krustAtelmatta med örnbräken. 

Området betas ej för närvarande wen har hagkaraktär. 

Bedömning: Området ligger avsides, men erbjuder fin utsikt 
~~E-ij~EE~rn och syns på håll. 

Klassificeringsmotiv: Rekreation, landskapsbild. 
--------------------

Område 121, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i väster till ängsmark och 
I-B~E~~-fIIl lövskog och åker. 

Marken är sluttande och torr. 

Trädskiktet är slutet och olikåJdrigt med björkdominans. 
Gott om EK. TaJl, gran, BOK och FÄGELBÄR finns. 

Buskskiktet är öppet med hassel, brakved, nypon, en och 
uppslag av lönn och ek. 

Fältskiktet är glest och innehAIler blåbär, örnbräken, 
gökärt och bredbladigt gräs. 

Bedömning: OmrAdet är påtagJigt i landskapet, dA det utgörs 
~~-~~-~I~nt. Det har betydeJse för faunan då det finns bärande 
träd och buskar. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------
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Område 122, 8landtriviallövskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i väster till lövskog, i söder 
ElII-ij~~~~rantering, i öster till hygge och i norr till åker. 

Marken är pl.an, jämn och torr till v~t. 

Trädskiktet är slutet och olikåldrigt samt domineras av björk 
och al. Gran och tall finns. 

Buskskiktet är spritt och bestAr av vide, brakved, hassel, 
hallon och aluppslag. 

Fältskiktet inneh~ller skogssäv, tuvt~tel, ormbunkar, 
harsyra, mannagräs, t~gväxter och ranunkl.er. 

Omr~det är gallrat i väster, är svårgånget och det finns 
gamla diken. 

§~~~~~!~g: Löv i landskapet med blöta partier, som har 
betydelse för faunan. 

~!~~~!f!~~~!~Y~~~!!~: Landskapsbild, djurliv. 

Område 123, 8landtriviallövskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till åker, i norr till 
ij~~~~I~~E~~ing, i öster till trädgård och i söder till hygge 
och granplantering. 

Marken är plan, jämn och torr till fuktig. 

Trädskiktet är öppet och domineras av medelålders al med 
inblandning av björk. Dessutom finns rönn,EK, ASK, FAGELBÄR 
och asp. 

Buskskiktet är öppet. Hassel och aluppslag dominerar. Även hallon, 
björnbär, nypon och en liten idegran finns. Troligen självsådd 
med frö frAn Munkeberg. 

Fältskiktet innehåller tuvtåtel, ormbunkar, örnbräken och 
t~gväxter. 



• 

• 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~: Landskapsbild, vegetation. 

~!~~~~!~~~~~~~: Klass 3. 

Område 124, Alskog 

De lkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i söder och öster mot åker 
och-i-övrIgt mot hygge. 

Marken är plan, jämn och torr . 

Trädskiktet är öppet och består av medelålders al. 
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Buskskiktet är spritt med hallon, hassel och uppslag av asp, 
lönn och fågelbär. 

Fältskiktet är glest med harsyra, krustAtel, ormbunkar, 
blåbär och älgört. 

I en al finns ett större risbo. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet med betydelse för faunan . 

Område 125, Blandädellövskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området utgörs av Munkebergs park. Den gränsar 
I-våsfer-Ull ekonomi- och mangårdsbyggnad och i övrigt till 
jordbruksmark. 

Marken är lättsluttande, jämn och torr. 

Trädskiktet är planterat och slutet med vuxen vinynöt, LIND, 
LÖNN, björk, BOK, al, sälg, ALM, FAGELBÄR, idegran, hemlock
gran (Tsuga), granar (Picea), ädelgranar (Abies). Totalt finns 
ett hundratal BOK. 

Buskskiktet är spritt och består av hassel och ~ppslag av 
bok, björk, lönn och alm. 
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Fältskiktet inneh~ller bredbladigt gräs, harsyra, kers och märor. 

Omr~det !iaknar stigar men är lättgänget samt ligger nära väg. 

Bed6mning: Omrädet speglar f6rändringen i samhällets ekonomiska 
struktur-och utgör ett spännande "exotiskt" inslag i landskapet 
samt är lättillgängligt. 

Klassificeringsmotlv: Kulturlandskap, landskapsbild, botaniskt, 
rekreäElon~---------

Område 126, Blandädellövskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i 6ster till Vättern, i väster 
~~E-Aunke6ergs park och i 6vrigt mot ~kermark. 

Marken är lätt sluttande och torr med en vatten förande bäck. 

Trädskiklet är slutet och olikåldrigt, bestående av BOK, LÖNN, 
ALM, ASK, EK, al, bj6rk, rönn och sälg. 

Buskskiktet består av uppslag av bok, ask, l6nn, fågelbär 
och hägg. 

Fältskiktet innehåller bredbladigt gräs och kers. 

Vid Vättern finns rester aven damm samt en husgrund. 

~~~~~~~~~: L6v i landskapet nära väg 195. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, vegetation. 
--------------------
Klassificering: Klass 2. 
--------------

Område 127, Björkhage 

Delkarta : 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området ing~r i en större hagmark med östgräns 
~~E-V~EE~~n. I 6vrigt gränsar det mot åker och väg~ 

Trädskiktet är 6ppet med medelålders bj6rk. EK och al finns. 

Buskskiktet är öppet med hassel och vjldapel. 



Fältskiktet är gräsdominerat. 

OmrAdet är intensivt betat och lättgAnget. Det är delvis 
gallrat och röjt. 
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~~QQ~~!~g: OmrAdet har betydelse för landskapsbilden dA det 
ligger nära väg 195 och Vättern. 

~~~~~~!~~~~~~g~~~~!~: Landskapsbild, rekreation, kulturlandskap. 

Område 128, Blandädellövhagmark 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: OmrAdet ingAr i en större hagmark och gränsar i 
vaster-öch-söder mot Aker. 

Marken är lätt sluttande, stenig och blockig samt torr. 

Trädskiktet är slutet och olikAldrigt med dominans av grov EK 
samt ASK. Dessutom finns BOK, björk, rönn och vildapel. Torr
träd finns. 

Buskskiktet domineras av välutvecklad hassel. Hagtorn och 
nypon finns. 

FäJtskiktet är glest med harsyra, kers, humleblomster/nejlikrot, 
smultron och skogsbingel. 

OmrAdet är intensivt betat. 

~~Q§~~!~g: OmrAdet ligger väl synligt i landskapet nära väg 195. 
Det finns gott om bärande träd och buskar. Fältskiktet har inslag 
av rikväxter. 

~l~§§!f!~~r!Qg§~Qt!y: Landskapsbild, djurliv, vegetation, 
rekreation, kulturlandskap. 

Område 129, Alhage 

Dejkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 1 ha. 

~~~~~!~~!~g: OmrAdet ingAr i en större hagmark och gränsar i 
öster mot Vättern. 
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Marken är plan, jämn och torr. 

Trädskiktet är slutet och består av oJikAldrig al. BjHrk 
och ASK finns. 

Buskskiktet är öppel och består av hassel och aluppslag. Fält
skiktet är glest. 

OmrAdet är intensivt betat och lättgånget. 

Bedömning: Området är en del aven större hagmark, som i sin 
~~I~~E-~ir betydelse för upplevelsen av landskapet och för 
fr iluftsli vet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~!!~: Landskapsbild, rekreatirnl. 

Område 130, Ekskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 1 ha 

~~~~~!~~!~~: Området gränsar runt om till åker. 

Marken är plan, jämn och torr. 

Trädskiktet är slutet, olikåldrigt och domineras av EK, 
som är grov i söder. Björk, al, rHnn och hagtorn finns. 

Buskskiktet är öppet och består av hallon, sälg och fågelbär. 

Fältskiktet visar upp kers, harsyra, violer, åkertistel, 
ormbunkar och bredbladigt gräs. . 

Området har betats tidigare och slyar nu igen. 

BedHmning: Ett mindre område med grov ek, utsikt mot Vättern 
öc~-paEägligt läge vid väg 195. 

Område 131, Ekskog 

Delkarla: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i sHder och väster mot jordbruksmark 
öc~-I-B~~Iijt mot igenlagd soptipp. 



• 

• 
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Trädskiktet är appet och domineras av medelAlders EK. I busk
skiktet, som är appet, finns druvfläder, hallon och IHvuppslag. 
Fältskiktet är mAttligt rikt. 

~~~~~~!~~: Lav i landskapet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~~~: Landskapsbild. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 132, Björkskog 

Delkarta: 10 

Ek karta: 08432 

Areal: Ca 5 ha 

~~~~!~~~!~~: OmrAdet gränsar runt om till Akermark. 

Marken är torr och plan med medel.~lders EK och ungbjHrk emellan. 
Gl.est buskskikt samt blåbär och krust~tel i fältskiktet. 

OmrAdet är dikat och gallrat. I Hster finns en mindre stentipp. 

~~~~~~!~~: LHv i landskapet. 

Område 133, Björkhage 

Delkarta: 11 

Ek karta: 08329 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Omr~det ligger i en bred flack bäckravin och omges 
I-sydväst-av granskog och i Hvrigt av Hppen mark. 

Marken är flack, blackig och torr. 

Trädskiktet är slutet med medelAlders bjHrk. Gran och asp fjn~s. 
Buskskiktet är spritt och fältskiktet glest med gräs. 

Omr~det är intensivt betat. 

~~~~~~!~~: LHv i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, kulturlandskap. 
--------------------
Klassificering: Klass 3. 
--------------
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Område 134, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 11 

Ek karta: 08329 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i 6ster till Tidan och i 6vrigt till 
}öra6ruksmärk. 

Omrädet är flackt, torrt till bl6tt, med enstaka block. Fukthäl 
finns i norr. 

Trädskiktet är spritt och domineras av vuxen till medelälders 
bj6rk och al. ASK, gran och tall finns. 

Buskskiktet är spritt och bestär aven och fältskiktet är gräs
dominerat. 

Omrädet är intensivt betat. 

Bed6mning: Omrädet har gammal hävd och markerar Tidans lopp 
I-~EE-Iä~dskap som är barrdominerat. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Kulturlandskap, landskapsbild. 

~!~~~!!!~~~!~~: Klass 3. 

Område 135, Blandtriviallövskog 

DelkartEl: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 10 ha 

Beskrivning: Omrädet utg6rs aven bred, mättligt djup bäckravin, 
~ö~-ru~E-öm gränsar till jordbruksmark. 

Marken är flack och frisk till vät. 

Trädskiktet är slutet och medelälders samt domineras av al 
och bj6rk. Asp, tall och jolster finns. 

Buskskiktet är spritt med hallon, vide och aluppslElg. 

Fältskiktet är frodigt med älg6rt, starr, VElSS och r6r. 

Omrädet är svärtiJJgängJigt och svärgänget .. Det finns en 
späng och en lin6vergäng 6ver bäcken. Extensivt bete f6rekommer 
6ster om bäcken. 

Bed6mning: Omrädet är pätagl.igt i landskapet och det utgör eit 
r~fuyIum- f6r faunan. 

• 

• 



• 

Område 136, Björkhage 

Delkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i söder och norr till gran
~Ii~E~~I~ijir och i övrigt till jordbruksmark. Centralt 
finns en äng. 

Marken är lätt kuperad och torr till frisk. 
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Trädskiktet är slutet och domineras av vuxen björk. AJ, gran 
och talJ finns. 

Buskskiktet består av enstaka en och fältskiktet är gräsdominerat • 

Området är måt tJigt betat. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

~!~~~!~!~~E!~~~~~~!~: Landskapsbild. 

: Klass 3. 

Område 137, Björkskog 

De lkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca J ha 

Beskrivning: Området gränsar runt om till jordbruksmark. 
-------------

Marken är lätt sluttande och torr till fuktig. 

Trädskiktet är slutet och domineras av vuxen björk. Al, gran 
och asp finns. 

Buskskiktet är slutet med brakved och uppslag av aJ, rönn och asp. 

Fältskiktet innehåller älgört och ormbunkar. 

Området har betats tidigare. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 
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Område 138, Blandtriviallövhagmark 

DeJkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 2 ha 

~~~~E!~~!~~: OmrAdet gränsar runt om till jordbruksmark. 

Marken är lätt kuperad och torr till frisk med vattenf6rande bäck. 

Trädskiktet är appet och medelAlders med bj6rk och aj. Enstaka 
en och aspuppslag finns. Marken är gräsdominerad. 

Området är intensivt betat. 

§~~~~~~~~: L6v i landskapet. 

Klassificering: Klass 3. ---------- ..... ---

Område 139, Blandtriviallövskog 

De l karta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivniny: OmrAdet gränsar i sadel' till granplantering och 
6~~~ij~~-I-6ster till granskog. I norr ligger jordbruksmark. 

Marken är plan och torr till frisk med vattenfBrande bäck. 

Trädskiktet är slutet med olikåldrig bj6rk, al och gran. 
Buskskiktet är svagt utbildat och fältskiktet fattigt. 

Området är gammalt skoysbete. 

Klassificeringsmotiv: -
--------------------

• 



• 
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Område 140, Blandtriviallövskog 

De lkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areaj: Ca 1 ha 

Beskrivning: OmrAdet är en uteroderad gryta i Jandskapet och 
ij~§~~~~-EIII jordbruksmark. 

Marken är kuperad och torr till fuktig med vattenförande bäck. 

Trädskiktet är öppet och olikAldrigt med björk och aj. som 
dominansarter. I öster finns det grov asp. Dessutom finns 
rönn, gran och tall. 

Buskskiktet är öppet med brakved, en, hallon, olvon och 
aspuppslag. 

Fältskiktet innehAIler älgört, krustAtel och J.ingon. 

OmrAdet är svArtillgänglig gammal betesmark som slyar igen. 

Bedömning: Omr~det är varierat och har betydelse för faunan. ---------

Klassificering: Klass 2. --------------

Område 141, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta : 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området omges av jordbruksmark och är plant 
~~~E-E6~~E-tiJI fuktigt. 

Trädskiktet är slutet med medelålders björk och al. Buskskikt 
saknas och fältskiktet är glest med äJgört, tåg och gräs. 

Området är extensivt betat. 

Bedömning: Löv i landskapet. 

KJassificeringsmotiv: -

Klassificering: Klass 3. 
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Område 142, Blandtriviallövskog 

De l k a r t a: 1 2 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 8 ha 

Beskrivning: Omr~det gr~nsar i v~ster och norr till jordbruksmark 
6~~-I-~8a~~ och aster till granskog. Området ~r heterogent. 

Marken ~r fl.ack, j~mn till blockig och torr till frisk. 

Trädskiktet är slutet och olikAldrigt med dominans av bj6rk. 
Gott om al och gran. Dessutom finns asp och tal]. 

Buskskiktet ~r öppet till spritt med brakved, en, hallon och vide. 

Fältskiktet är glest, innehAIlande blåbär, lingon, kruståtel 
och örnbräken. 

Omr~det utgars av gammal betesmark. Norra delen betas fortfarande. 

§~~~~~~~~: Lav i Jandskapet. 

KJassificering: Klass 3. 
--------------

Område 143, Björkskog 

Delkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till granskog och i 
8~frijE-ElrI jordbruksmark. 

Marken är flack och frisk till fuktig. 

Trädskiktet är öppet och domiMeras av medelålders björk. 
Tal.l och gran finns. 

Buskskiktet är spritt och består av haljon och aspuppsl.ag. 

Fältskiktet innehålJer gott om tuvtåtel samt älgört och rör. 

Omr~det är gaJl.rat. 

§~~~~~~~9: Löv i landskapet. 
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Område 144, Björkskog 

Delkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 18 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr mot mossmark och i övrigt 
moE-granskog. 

Marken är flack och frisk till fuktig. 

Trädskiktet är öppet och domineras av medelålders björk. 
Inslag av barrträd finns. Fältskiktet är gräsdominerat. 

Området utgörs av gammal dikad lagg som använts till 
höslåtter och. sedan vuxit igen med björk. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet med utmärkt vinterföda för orre. 

Område 145, Blandtriviallövskog 

Delkarta : 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i söder till. granplantering, i 
~~~a~3~E-EIll barrskog och i övrigt till åker. 

Marken är flack och torr till fuktig. 

Trädskiktet är slutet och består av ung björk och al. Grov asp 
finns, en del med bohål. 

Buskskiktet utgörs av björkuppslag och fältskiktet är glest 
med älgört och gräs. 

Området utgörs av igenslyad betesmark. Norra delen betas 
fortfarande. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
---------
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Område 146, Blandtriviallövskog 

Delk8rt8; 12 

Ek karta: 08420 

Areal; Ca 1 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i nordväst mot barrskog och 
I-5~~I~E-~6t jordbruksmark. 

Marken är fl8ck och torr. 

Trädskiktet är slutet, medelälders och bjBrkdominerat. 
Al, tall. och gran finns. Spritt rBnnuppslag utgBr busk
skikt och fältskiktet är glest med harsyra. 

Stora odlingsrösen av nyare datum finns. 

§~~~~~!~~: Löv i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: -
--------------------

Område 147, Blandtriviallövskog 

De lkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omrädet utgörs aven bäckravin, som omges av åker. 
-----------
Marken är torr på ravinens sidor och blöt runt bäcken, som 
är vattenförande. 

Trädskiktet är sl.utet och medelålders och domineras av björk 
och al. Dessutom Finns asp, tall. och gran. Torrträd och lågor finns. 

Buskskiktet är spritt och består aven och vide. 

Fältskiktet är medelfrodiqt med kruståtel, smultron, älgört och rBr. 

Omrädet har betats tidigare. 

~~~~~~!~y: Lövridå, som ger landskapet speciell karaktär. 
Området har betydelse för fältvilt. 

~!~~~!f!~~~!~Y§~Qi!~: Landskapsbild, zoologiskt. 
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Område 148, Björkskog 

Delkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 1 ha 

§~~~~!~~!~~: Omr~det omges av ~ker och är flackt och torrt. 

Trädskiktet är slutet och utgörs av ung björk. Buskskiktet 
är spritt och best~r aven och fältskiktet av gräs och 
enstaka örter. 

Omr~det utgörs av förbuskat bete. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 

Område 149, Blandtriviallövskog 

DeJkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omr~det utgörs aven grund bäckravin som gränsar 
fIII-gränskog i sydöst och i övrigt till jordbruksmark. 

Marken är Jätt sluttande och torr. 

Trädskiktet är slutet till öppet med unga och vuxna träd. Al 
och björk dominerar, en del är grova. Dessutom finns LÖNN, 
rönn, FAGELBÄR, sälg och hägg. 

Buskskiktet är spritt med hallon, hagtorn och uppslag av al, 
rönn och björk. 

Fältskiktet är glest med blåbär, kruståtel, harsyra, humleblomster, 
ormbunkar, älgört och tuvtåtel. 

Området har betats tidigare. 

Bedömning: Området utgör en lövrid~ med grova träd. Det ger land
skä~~f-käraktär och har betydelse för faunan. 

~~~~~!!!~~~~~~~~~~!~: Landskapsbild, djurliv, vegetation. 
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IJmråde 150 

Delkarta : 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 2 ha 

Området gränsar till granplantering i norr, betes
och tiJ l åkermark för övrigt. 

Marken är lätt sluttande och torr till frisk. 

Trädskiktet är öppet och medelålders till vuxet. Alen dominerar. 
Gran och björk finns. 

Buskskiktet är spritt med hallon och brakved. 

Fältskiktet innehåller harsyra, ormbunkar och älgört. 

Området är lättgånget och det finns ett stort risbo i en al. 

~~~~~~~~~: I landskapet ingående lövskog med betydelse för faunan. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~!!~: Djurliv, landskapsbild. 

: Klass 2. 

IJmråde 151, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 12 

Ek karta: 08420 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till åker och i ~vrigt 
Hlrgränskog. 

Marken är lätt sluttande, jämn till blockig samt torr till frisk. 

Trädskiktet är öppet och olikåldrigt. Det domineras av björk 
och al. Asp och gran finns. 

Buskskiktet är öppet, bestående av hallon, brakved och aspuppslag. 

Fältskiktet innehåller harsyra, älgört, tuvtåtel, humleblomster 
och örnbräken. 

Området har betats tidigare. Odlingsrösen finns. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 

: Klass 3. 
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Område 152, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 12 

Ek k8rtn: 08420 

Aren l: Ca 2 ha 

OmrAdet gränsar i väster till äng, l öster till 
till granplantering och i söder till granskog. 

Marken är p18n till småkuperad med b~de torra och blöta omr~den. 

Trädskiktet är olikåldrigt och öppet med björk, asp och gran. 
Enstaka verkligt grov asp finns, en del med bohål. 

Buskskiktet är öppet med björnbär, hallon, vide och aspuppslag, 
som är hArt älgbetat. 

Fältskiktet innehåller vårfryle, kruståtel och blåbär. 

Området har betats och växer nu igen. Det är svärgänget. 

~~~~~~!~y: Området har betydelse för faunan och utgör ett 
lövinsjag i landskapet. 

Område 153, Björkskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr och nordost till gran~ 
~I~~E~~I~ij-respektive granskog,i nordväst till område avsatt 
för sommarstugor samt i södra delarna till jordbruksmark. 

~1arken är lätt sluttande, småkuperad med block och torr. 

Trädskiktet är öppet och domineras av vuxen björk. Gran, asp 
och al finns. 

Buskskiktet är spritt och består av brakved, hallon, vide 
samt uppslag av oxel och rö~n. 

Fältskiktet är fattigt med blåbär, lingon, harsyra och ormbunkar. 

Området är lättg~nget och utgörs av gammal betesmark med grävd 
brunn bU djuren. 

Bedömning: Området har betydelse för intilliggande sommarstuge
~~~Ia~-~~h är exempel på gammalt skogsbete. 
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~!~~~!~!~~E!~~~~~!!~: Rekreation, kulturlandskap. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

Område 154, Ekskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i Hster mot betesmark och i övrigt 
möf-gränpIäntering. 

Marken är sluttande med berg i dagen. 

Trädskiktet är öppet med olikåldrig EK. BjHrk finns. 

Buskskiktet är spritt med brakved, hassel, en och ekuppslag. 

FäJtskiktet domineras av blåbär. Dessutom finns lingon, 
vårfryle och kruståtel. 

Området är delvis betat och lättgånget. 

~~~~~~!~g: Området ligger nära Hjo och ger Hökensåssluttningen 
liv. Eken har betydelse far faunan. 

~!~§§!!!~~E!~9§~~!!~: Landskapsbild, djurliv. 

Område 155, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: 

Beskrivning: Området gränsar i väster till granskog och ekhage 
ö~~-I-B~rIgt till jordbruksmark. 

Marken är torr och blockig. 

Trädskiktet är olikåldrigt med bjHrk, al och gran. 

Buskskiktet är hasseldominerat, bitvis rena hässlen. En finns. 

Fältskiktet är gräsdominerat med örter. 

Området är måttligt fårbetat, rHjt och lättgånget. 

• 



• 

• 
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Bedamning: Omr~det är en dej av H6kens~ssluttningens 16vskrud, 
~~I-~~~IIg fr~n Hjo-h~llet. 

~!~~~~!~~~:~~~~~~~~~: Landskapsbild, vegetation, kulturlahdskap. 

Område 156, Ekhage 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i väster till granplantering, 
I-~~~~-EIII 16vhage och i avrigt till jordbruksmark . 

Marken är torr och blackig. 

Trädskiktet är 6ppet med grov gammal EK. 

Buskskiktet är spritt och bestAr aven, och fältskiktet är fattigt. 

Omr~det är mAttligt f Arbetat och lättgAnget. 

Bedamning: Omr~det är en 16vklädd del av H6kensAssluttningen och 
ij~~-a~~~~ liv, vilket är av vikt dA denna del av H6kensAs syns 
väl frAn Hjo stad. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, vegetation, djurliv, 
Kulf:urIa~askap~-----

Klassificering: Klass 2 . 
--------------

Område 157, Alskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: OmrAdet omges av jordbruksmark. 
-----------

Marken är flack och fuktig. 

Trädskiktet är slutet och domineras av olikAJdrig al. 
ASK och bjcirk finns. 

Buskskiktet är 6ppet med brakved samt uppslag av rönn och ask. 

Fältskiktet visar upp älgcirt och ormbunkar. 

Marken är delvis betad och 6vertväras av väg 195. 
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Område 158, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 1 ha 

~~~~~!~~!~~: Området omges av jordbruksmark. 

Marken är sluttande och torr. 

Trädskiktet är öppet och olikåldrigt. Björk, EK och rönn 
dominerar. Grov EK finns. Dessutom finns asp, LÖNN och tall. 

Buskskiktet är hassel dominerat och öppet. Nypon och uppslag 
av rönn och lönn finns. 

Fältskiktet innehåller bredbladigt gräs och örter. 

Området har betats tidigare och växer igen med bl a hassel. 

~~~~~~!~g: Området utgar ett ltvinslag som syns väl frän 
väg 195 och innehåll.er bärande buskar med betydelse för faunan. 

~!~~~!f!~~~!~g~~~~!~: Landskapsbild, djurliv. 

Område 159, Ekskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr och öster till jordbruksmark, 
I-~5a~~-EIIl hygge och i väster till tomtmark och granplantering. 

Marken är sluttande och torr med fuktigare partier i nordöst. 

Trädskiktet är slutet och olikäldrigt med EKdominans. Gott om 
björk och al. Dessutom finns tall, gran och rann. 

Buskskiktet är slutet och domineras av hassel. Hallon finns. 

Fältskiktet är glest med tuvtätel, ormbunkar, harsyra, violer, 
blåbär, veronikor, värfryle och krustätel. 

• 

• 
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Omr~det är dejvis rajt och det finns brukningsväg. 

Bedamning: Ek och hassel har betydelse far faunan. Lavinslaget 
~~-~IGfE~ingen, som syns pA J~ngt h~ll, ger en speciell karaktär 
~t J andskapet , specieJlt med dess hastfärger. 

KJ.assificering: KJass 2. 
- ..... ------------

Område 160, Ekskog 

De lkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 7 ha 

. Beskrivning: Dmrädet gränsar l aster och s6der till jordbruksmark, 
I-norr-EIII hygge och i väster till granskog. 

Marken är plan i väster och sluttande i 6ster samt torr med block. 

Trädskiktet är slutet och olikäldrigt med EKdominans. Bj6rk, rann, 
gran och al finns. Ett flertal torrakor och l~gor finns. 

Buskskiktet är slutet med brakved, hassel. och hallon. 

Fältskiktet är fattigt och glest med bl~bär, krustätel, harsyra 
och ormbunkar. 

§~g~~~!~g: Omrädet har betydelse för att ge H6kensåssluttningen 
lavkaraktär. Busk- och trädskiktet är varierat med bl. a bärande 
buskar och träd med betydelse för faunan. 

~!~~~!f!~~E!~9~~~t!~: Landskapsbild, djurJiv. 

Område 161, Blandtriviallövskog 

Delkarta : 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området omges av jordbruksmark. 

Marken är sluttande och frisk. 

Trädskiktet är heterogent. Det är slutet och olik~ldrigt med 
dominans av al och björk. EK och rönn finns. 

Buskskiktet är slutet med hasseldominans. Brakved och hallon 
finns. Ett hässle finns. 
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Fältskiktet inneh~ller kers och skogsbingel. 

Bed6mning: Området ger 16vkaraktär At H6kens~ssluttningen och 
a~[-~~~-~märre inslag av rikväxter. 

Område 162, Alhage 

Delkarts: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i 6ster mot ~kermark, i sydväst 
6~~-~6~~-~6t 16vskog samt i nordväst mot Akermark. 

Marken är till st6rsta delen sluttande, ofta brant, med block 
och berg i dagen. Det finns b~de torra och fuktiga partier. 

Trädskiktet är 6ppet och best~r av medel~].ders al. Torrakor finns. 
Buskskiktet är 6ppet och utg6rs aven och hassel. I fältskiktet 
finns ormbunkar, gräs och arter. 

Omr~det är mAttligt betat och det 6vertväras aven mindre väg. 

§~~~~~!~~: OmrAdet ger 16vkaraktär ~t H6kensAssluttningen. 

Område 163, Alskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i sydväst tilllavskog och i 
B~~i~E-fiII jordbruksmark och tomtmark. 

Marken är flack och torr tilJ fuktig. 

Trädskiktet är appet och domineras av ung al. Ung bj6rk finns. 

Buskskiktet bestAr av hallon och aluppsJag. 

Fäl.tskiktet innehAJJer kers, syror och tuvtAtel. 

OmrAdet är delvis rajt och betas delvis. 



• 
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~~~~~~!~~: Lav i landskapet. 

Område 164, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i nordost tilllavskog och i avrigt 
EllI-jora6ruksmark. 

OmrAdet är torrt och plant till sluttande . 

Trädskiktet är öppet med vuxen björk som dominansart. MedelAlders 
EK finns. 

Buskskiktet består av hassel, nypon, rann, fågelbär och ekuppslag. 

Fältskiktet är tämligen rikt med bredbladigt gräs och örter. 

~~~~~~!~g: Områdel ligger framträdande i landskapet och har 
betydelse far faUnan med bärande träd och buskar. 

~!~~~!f!~~~!~9~~9~!~: Landskapsbild, djurliv. 

Område 165, Ekskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster och norr till alskog, i 
~~~E~r-fIII tomtmark och granplanteringar samt i söder till 
ekskog. 

Marken ijr flack och kraftigt sluttande. Block och berg i dagen 
finns. Torrt, men fuktigare partier finns. 

Trädskiktet är öppet och domineras av6likåldrig EK. Gran, tall, 
bj6rk och al finns. 

Buskskiktet är appet och brakvedsdominerat. 

Fältskiktet innehåller blåbär, lingon, stagg och örnbräken. 

Området är extensivt betat. 
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~~~~~~!~g: Området är väl synligt från trakten österom. Det 
är även god utsikt från själva området, österut mot Vättern. 

~!~~~if!~~~!~9~~2~!~: Landskapsbild, rekreation. 

Område 166, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 4 ha 

~~s~~!~~~~~: Området utgör höjdpartierna i ett kuperat landskap 
ocn omges av jordbruksmark. 

Marken är sluttande och torr. 

Trädskiktet är öppet och består av vuxen björk, EK, tall och al. 

Buskskiktet är spritt och marken gräsdominerad. 

Området är intensivt betat och lättgånget. 

~~~~~~~~~: Området är kuperat, omväxlande och spännande 
att vistas i. Det förstärker även Hökensåssluttningens lövskogs
karaktär. Det är aktivt hävdat. 

~!~~~!!!~~!!~~~~~~!~: Kulturlandskap, rekreation, landskapsbild. 

Område 167, Ekskog 

Dejkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 8 ha 

Beskrivning! Området gränsar i nordväst till granplanteringar, 
i-~~a~~~E-5ch norr till lövskog och i övrigt till jordbruksmark. 

Marken är sluttande och torr. Block finns. 

Trädskiktet är slutet och medelålders samt EK-dominerat. Björk, 
oxel och FAGELBÄR finns. Torrakor och lågor finns. 

Buskskiktet är öppet och hasseldominerat. 

Fältskiktet är fläckvis rikare med blåsippa. Dessutom finns 
blåbär, kruståtel, harsyra, vårfryle och veronikor. 

I området finns odlingsrösen och stengärdesgårdar. 

• 

• 
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~~~~~~!~g: Området är tämligen mångsidigt. Det finns fBI' 
faunan viktiga bärande träd och buskar samt smärre inslag 
av rikväxter. OmrAdet bidrager starkt till att ge HBkensås
sluttningen lBvskogskaraktär. 

~!~~~!!!~~~!~9~~9~!~: Landskapsbild, vegetation, djurliv, 
kul turl andskap . 

Område 168, Blandtriviallövskog 

Delkarta : 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 11 ha 

Beskrivning: Området är en mosaik av gammal hage och tätare 
18~~~~EI~~~ Det gränsar i väster och norr till granskog, i 
öster och söder till lövskog samt i sydost till åkermark. 

Marken är lätt sluttande och plan. Sten, block och berg i 
dagen finns. I huvudsak torrt, men fuktiga partier finns. 

Trädskiktet är Bppet och vuxet. BjBrk dominerar. Dessutom 
finns al, EK och asp. 

Buskskiktet består aven, brakved, hassel samt oxel- och 
rBnnuppslag. 

FäJ.tskiktet innehåller blåbär, kruståtel och örnbräken. 

Området har betats tidigare men är under igenväxning. Området 
är lättgAnget. Det finns brukningsvägar och grunden från ett 
soldattorp. 

~~~~~~!~~: Området fBrstärker Hökensåssluttningens lövkaraktär. 

~!~:::~!!!~~~~~~~~~!!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

Område 169, Blandtriviallövskog 

Delkarta : 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 15 ha 

Beskrivning: Området yrä'Sar i väster till granskog,'i norr 
EllI-hygge-och lövskog och i öster och söder till jordbruksmark. 

Marken är sluttande och torr. Fuktdråg finns. 
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Trädskiklel är slulet och olikäldrigt. Det domineras av bjHrk 
och al. I sHder finns rena bjHrkbesländ. EK och gran finns. 

Buskskiktet är i de centrala delarna slutet med brakved och 
rHnnuppslag. 

Fältskiktet innehåller bläbär, älgHrt, harsyra och ormbunkar. 

BedHmning: Omrädet är tämligen varierat med väl utvecklat träd
~~~-6~~~~kikt samt har betydelse f Hr upplevelsen av HHkensäs
sluttningens lHvkaraktär. 

Område 170, Blandlriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i väster och norr till jordbruksmark 
~~~-I-åvrIgt till barrskog. 

Området är flackt, torrt med fuktiga partier. 

Trädskiktet är slutet och olikäldrigt med EK, en del är grov, 
samt bj6rk, rann, tall, ASK, gran, al och en hel. del asp. 

Buskskiktet är slutet med brakved, hallon och uppslag av rann 
och ask. 

Fältskiktet best~r av b]~bär, lingon, ~ärfryle, harsyra, 
krust~tel och tuvtåtel. 

Området är delvis gallrat och avertväras av väg 195. 

§~~~~~~~~: Lav i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: -
--------------------

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 171, Blandlriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr till. jordbruksmark och 
1-5~~I~E-EIII barrskog. 
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Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är olikåldrigt och slutet. Det domineras av 
asp och bj6rk. Tall och sälg finns. En del asp är grov 
och har bohål. 
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Buskskiktet är 6ppet med uppslag av asp, sälg och bj6rk. 

Fältskiktet innehåller blåbär, vårfryle, gräs och 6rnbräken. 

Området är delvis gallrat. 

Klassificeringsmotiv: -
--------------------

Område 172, Ekskog 

De lkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster och s6der till hygge, 
I-B~E~~-EIIl granskog samt i norr och sydost till jordbruksmark. 

Marken är sluttande och torr. Det finns berg i dagen. 

Trädskiktet är slutet och domineras av medelålders EK av krattyp. 

Buskskiktet är spritt och består avekuppslag. 

Fältskiktet är fattigt med blåbär och kruståtel. 

Området är lättgånget. 

Bed6mning: Området är intressant, då ekskog av krattekstyp 
InE~-ar-vanlig i Hjo kommun. 

Klassificeringsmotiv: Vegetation. 
--------------------
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Område 173, Björkskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i norr till hygge och i övrigt 
fiII-]öra6ruksmark. 

Omr~det är sl.utet och domineras av ung gallrad björk. Enstaka grov 
EK finns. Buskskiktet är spritt och fältskiktet är gräsdominerat. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 174, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 8 ha 

~~~~~!~~!~~: Omr~det gränsar runtom till hyggen och granplanteringar. 

Marken är sluttande och blockig. I norr finns en vattenförande bäck. 

Trädskiktet är slutet med vuxna och medelålders träd. Björk, asp 
och al dominerar. EK och LÖNN finns. 

Buskskiktet är slutet. Enstaka hassel finns. 

Fältskiktet innehåller blåbär och örter, en blandning av 
fattiga och lite rikare partier. 

Bedömning: Löv i landskapet med inslag av rikväxter. 
---------



• 

• 
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Område 175, Alskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i söder och väster till gran
~I~~E~~I~ij-och i norr och öster till hyggen. 

Marken är lätt sluttande och fuktig. 

Trädskiktet är slutet av medelålders al. ASK och EK finns. 

Buskskiktet består av al- och askuppslag. 

Fältskiktet innehåller älgört och ormbunkar . 

Området är gallrat och röjt. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

Område 176, Ekhage 

Delkarta : 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 2 ha 

~~~~~~~~~~~: Området omges av jordbruksmark och tomtmark. 

Marken är sluttande med ett öppet trädskikt av medelålders EK. 
Buskskikt saknas och fältskiktet är gräsdominerat. Området 
betas intensivt. 

§~~~~~~~~: Området hävdas och utgör ett lövinslag i landskapet. 

~!~~~~!~~~:~~~~~~~~~: Kulturlandskap, landskapsbild. 

~!~~~~!~~~~~~~: Klass 3. 
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Område 177, Alhage 

Delkarla: 13 

Ek karla: 08421 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Områdel gränsar i väsler och norr mot åkermark 
6~R-I-5~iI~t mot ruderatmark. 

Marken är sluttande och trädskiktel är slutet och aldomineral. 
EK, bjark, rann och FAGELBÄR finns. Träden är medelålders till 
vuxna. Buskskikt saknas och fältskiktet är glest med bl a tuv
tåtel. Starsta delen är betad. 

Bedamning: Lav i landskapet. 
---------

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 178, Ekskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr och väster till jordbruksmark, 
1-5~E~~-EIII granplantering och i sadel' till tomtmark. 

Området är plant och torrt. 

Trädskiktet är slutet och medelålders med EK-dominans. 
Björk och asp finns. 

Buskskiktet är slutet ~ed hassel och ekuppslag. 

Fältskiktet ar fattigt med blåbär och krust~tel. 

Bedamning: Området syns väl från väg 195, som passerar 
~IIa~I~~-aster därom, och det har betydelse för de boende i 
villabebyggelsen runt gamla vägen. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

• 



• 

Område 179, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 13 ha 

Beskrivning: Området gränsar i nordväst till tomtmark, 
I-~5~a5~E-Eill l~vhage, i Hster till granplantering 
och i övrigt till jordbruksmark. 

Marken är plan och torr till fuktig. 
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Trädskiktet är slutet och medelålders. Det domineras av al 
och björk. ASK, asp och EK finns. 

Buskskiktet är Hppet till slutet och domineras av brakved 
och rönnuppslag. Hassel och uppslag av ask, asp och björk finns • 

Fältskiktet innehåller kers, nässlor och gräs. 

Området övertväras av väg 195. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

Område 180, Alhage 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr till tomtmark, i väster 
5ch-söaer-Eill lövskog och i öster till åkermark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är spritt och består av vuxen grov al och EK. 
Alen dominerar. Buskskikt saknas, och fältskiktet är gräs
dominerat. 

Området är intensivt betat och övertväras i sydöstra hörnet 
av väg 195. 

Bedömning: Området har hävdats länge och har betydelse för land
skapet-sett från väg 195. 

~~~~~~!~~~E~~~~~~~~~: Kulturlandskap, landskapsbild. 

: Klass 2. 
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Område 181, Alhage 

Delkarta: 6 

Ek karta: 08443 

Areal: Ca 9 ha 

Beskrivning: Området gränsar i 6ster till Vättern och i 6vrigt 
EIII-]ord6ruksmark. 

Marken är plan med block och fuktig. 

Trädskiktet är 6ppet och olikåldrigt. Al dominerar. 
Björk och EK finns. 

Buskskiktet är spritt med hassel och nypon. 

Fältskiktet innehåller nässlor, ranunkler och tuvtåtel. 

Området betas måttligt. Nyhamlad ask finns vid gården och 
en väg 6vertvärar området. 

~~~~~~!~~: Utg6r ett för Vätterstranden typiskt 16vinslag. 

Område 182, Blandtriviallövskog 

Delkartor: 13, 15 

Ek kartor: 08421, 08411 

Areal: Ca 15 ha 

Beskrivning: Områdets markering på kartan ger en ungefärlig bild 
~~-~~~~II~~eten. Det gränsar i norr och 6ster till gran
planteringar, i söder till granplantering, hygge och åker 
samt i väster till granplanteringar och väg 195. 

Marken är plan och frisk. Det finns en vattenförande bäck i norr. 

Trädskiktet är slutet och medelålders med björk och al som 
dominerande träd. EK och asp finns. 

Buskskiktet är 6ppet och domineras av brakved och bj6rkuppslag. 
Hallon finns. 

Fältskiktet innehåller älg6rt och blåbär. 

Bed6mning: Området är en mosaik av 16vträdspartier och planterad 
~r~~-o~~-utg6r 16v i landskapet. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------



• 

• 

Område 183, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

AreaJ : Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i 6ster till granpJ.antering 
oen-I-övrlgt till jordbruksmark. 

Marken är kuperad med både torra och fuktiga partier. 
Trädskiktet är slutet med vuxen EK och medelålders al. 
Enstaka hassel finns. 

§~~~~~~~~: L6v i landskapet. 

~!~~~~!~~~~~~~~~~~~~: Landskapsbild . 

~~~~~~!~~~~~~~: Klass 3. 

Område 184, Blandtriviallövskog 

Delkarta : 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 9 ha 
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Beskrivning: OmrAdet gränsar i norr till gran- och taJ.lskog, 
I-ösfer-oen väster till tomtmark samt i söder till åker. 

Marken är plan och torr • 

Trädskiktet är öppet till slutet med unga till medelålders träd. 

Buskskiktet är spritt med brakved samt uppslag av rönn, ek och al. 

Fältskiktet innehåller blåbär och örnbräken. 

Området 6vertväras av väg 195. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
---------
Klassifiteringsmotiv: -
--------------------
Klassificering: Klass 3. 
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Område 185, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området gränsar i söder till tomball~ och i övrigt 
tllI-äker~-

Området utgörs aven sänka med en damm centralt belägen. Marken 
är torr till våt. 

Trädskiktet är öppet med olikåldriga träd. Det finns EK, al, 
ASK, rönn, björk, BOK, LÖNN och poppel. Lågor, torrträd och 
hål träd finns. 

Buskskiktet är spritt med hassel, vide, hallon, brakved 
och uppslag av ask, rönn, fågelbär, asp och lönn. 

Fältskiktet innehåller älgört, träjon, strandklo, blekbalsamin, 
skogsfräken, strätta, harsyra och blåbär. 

Området är svårframkomligt. 

Bedömning: Området är mångformigt med väl utvecklat träd- och 
bUSKskikt innehållande bärande träd och buskar. Området syns väl 
från väg 195. 

Område 186, Ekhage 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr till kyrkogård, i öster 
[III-~KsK~ij och i övrigt till åker. 

Marken är plan och torr till frisk. 

Trädskiktet utgörs av ett lO-tal grov EK, som står mycket glest. 
I söder börjar hagen slya igen med björk. Fältskiktet är gräs
dominerat och betas intensivt. Området är lättgånget. 

Bedömning: Området har gammal hävd och utgör ett viktigt inslag 
I-li~askipet, speciellt då det ansluter till kyrkan. Eken 
har betydelse för både fauna och flora. 

Klassificeringsmotiv: Kulturlandskap, landskapsbild, djurliv, 
vegeEäElon~---------

• 

• 



• 

• 
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Område 187, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning: Området gr~nsar i öster till ekskog och i övrigt 
flII-akermärk. 

Marken ~r torr till fuktig. En mindre b~ck finns. 

Tr~dskiktet ~r olik~ldrigt och slutet. Det domineras av bjark 
och asp. Grov EK samt oxel och sälg finns. 

Buskskiktet är slutet, dominerat av ek- och rannuppslag. Dess
utom finns hassel, hallon, hagtorn, vildapel samt uppslag av 
ask och fågelbär • 

FäJtskiktet innehåller älgört, tuvtåtel, ranunkler, smultron, 
gullris, örnbräken, hundäxing, kruståtel och blåbär. 

Området har tidigare, tillsammans med ekskogen i aster, 
utgjort en ekhage, som började farbuskas och växa igen för 
många år sedan. Det finns stigar. 

Bedömning: Området är varierat och har betydelse far faunan 
6~R-G~~Ievelsen av landskapet . 

Område 188, Ekskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till lövskog och i 
B~rI~E-EIII åkermark. 

Marken är lätt kuperad och torr till frisk. 

Trädskiktet är öppet med grov EK. 

Buskskiktet är spritt, dominerat avekuppslag. Dessutom 
finns hassel och hallon samt uppslag av björk och rönn. 

F~ltskiktet innehåller hundäxing, n~sslor, kers, tuvtåtel, 
orkid~er, humleblomster, valeriana, älgört, videört och rör. 

Området utgörs av igenväxande ekhage. Det är lättgånget. 
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Bedamning: Området är varierat med betydelse far faunan. 
I~~I~~-~~ rikväxter finns. De grova ekarna har stor betydelse 
för landskapet. 

~!~~~~!~~~~~~~~~~~!~: Djurliv, vegetation, landskapsbild. 

Område 189, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i aster till åkermark och renings
~~~~;-I-~Baer till ekskog, i väster till åker och i norr till tomtmark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är öppet och består av ung björk, rönn, asp och sälg. 
Längs åkerkanten i väster står en rad med vuxen BOK. 

Buskskiktet består av hassel samt uppslag av ek, fågelbär, rönn 
och bok. 

Fältskiktet innehåller bredbladigt gräs, smultron, veronikor och violer. 

~~~~~~!~~: Lav i landskapet. 

Område 190, Ekskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08421 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster, öster, sydost och nordväst 
fIII-~R~~;-i nordost till lövskog och reningsverk och i sydväst 
till granplantering. 

Marken är lätt sluttande och torr. Den är rikare i öster och 
blir fattigare västerut. 

Trädskiktet är slutet och EK-dominerat med grov ängsekskog i 
öster och övergår i väster till klenare ek, typ krattek. Dess
utom finns björk, rönn och BOK. 

Buskskiktet är slutet med god ekföryngring, hassel samt uppslag 
av rönn och björk i öster. I väster är buskskiktet öppnare. 

• 



Fältskiktet har ängskaraktär i Hster och HvergAr till 
blAbär och vårfry]e i väster. 
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OmrAdet innehåller stigar. Det luktar klor från reningsverket. 

Bedömning: Området ger en god bild av olika ektyper i studie
~~rE~~-D~ grova ekarna i öster syns väl frän den närliggande 
vägen. Området ligger nära Hjo och har betydelse för 
fauna och flora. 

Klassificeringsmotiv: Rekreation, vegetation, djurliv, 
Iandskaps5IId:------

Område 191, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08422 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till granplantering 
och-r-övrIgt till åkermark. 

Marken är pJan och torr. 

Trädskiktet är öppet med medelAlders EK, asp, björk, rönn, 
tall och oxel. 

Buskskiktet är spritt och består aven. Fältskiktet är 
gräsdominerat med örnbräken. 

Området är måttligt betat. 

~~~~~~~~~: Hävdad lövdunge i landskapet. 

~!~~~!!!~~E!~~~~~!!~: Kulturlandskap, landskapsbild. 

~!~~~!!!~!E!~~: Klass 3. 

Område 192, Björkhage 

Delkarta : 13 

Ca 5 ha 

~~~~~!~Q!QY: Området gränsar i väster till tomtmark, i öster 
till Vättern och i övrigt till åkermark. 

Marken är plan och torr med enstaka stenar. I norr finns 
en bäck. 
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Trädskiktet är öppet och domineras av grov björk. Enstaka 
grov EK finns. Dessutom finns sälg, FAGELBÄR, asp och tall. 

Buskskiktet bestAr av enstaka hassel och hagtorn, och 
fältskiktet är gräsdominerat. 

Hagen betas intensivt. 

~~9Q~~!~9: Hagen har hävdats länge och innehåller grov björk 
(0 ca 0,5 m). Området är synligt både från land och vatten. 

~!~~~!f!~~~!~g~~~~!~: Kulturlandskap, vegetation, landskapsbild. 

Område 193, Björkhage 

Delkarta : 13 

Ek karta: 08422 

Area]: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till fruktodling, 
I-~6~~-{III åker, i söder till löv område och i öster till Vättern. 

Marken är måttligt sluttande. 

Trädskiktet är öppet och domineras av medelålders björk. 
EK, oxel och asp finns. 

Buskskiktet är spritt och innehåller hassel, nypon samt uppslag av 
av ek och asp. 

Fältskiktet innehåller gräs, veronikor, gökärt, daggkåpa, 
smultron och örnbräken. 

Området betas måttligt och utgörs aven gammal ekhage där 
man släppt upp björk tidigare. Odlingsrösen finns. 

Bedömning: Hagen är ljus och lätt i upplevelsen och utgör 
Iovlnsläg vid Vätterstranden. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~!!~: Kulturlandskap, landskapsbild. 
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Område 194, Ekhage 

De lkarta: 13 

Ek karta: 08422 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i norr mot lavhage, i aster mot 
~äEEern-och i avriyt mot åker. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är spritt och uty6rs av vuxen EK och däremellan 
slutet bjarkuppslag. Fältskiktet är gräsdominerat. 

Området är måttligt betat. 

Bed6mning: Lav i landskapet. 
---------

Område 195A, 195B, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08422 

Areal: Ca 5 ha 

~~~~~!~~!~~: Områdena gränsar till jordbruksmark och hyggesmark. 

Trädskiktet är slutet till appet och består av ung till medel
ålders bjark och EK. Grov vuxen EK finns. Buskinslaget utgBrs 
av hassel och ekuppslag. Fältskiktet är fattigt. 

~~~~~~!~~: Löv i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: ---------------------
Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 196, Ekskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08422 

Areal: Ca 15 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till ekhage, i norr till 
R~~~e~~~~~; i aster till lavskog och i s6der till åkermark. 

Marken är lätt kuperad och jämn samt torr till frisk. En bäck 
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med d~lig vattenf6ring finns. 

Trädskiktet är heterogent. Den gemensamma nämnaren är grov, 
vuxen EK. Ekskogen är bäst utbildad i de västra delarna av 
området. Trädskiktet är öppet och det finns även al, björk, 
asp, oxel och gran. 

Buskskiktet består av hassel och sly. I väster ingår hasseln 
i ek/hasselskog, gles sådan med öppna mindre ängspartier. l nordost 
och i öster är hasseln sluten. Det har utbildats hässlen. I söder 
finns r6nnuppslag, i öster även uppslag av björk och ek. 

Fältskiktet innehåller harsyra, kruståtel, blåbär, lingon, 
vårfryle, bredbladigt gräs, veronikor, humleblomster/nejlikrot, 
gökärt, johannesört, gullviva och orkid~er (ett 20-tal 
vinterståndare). 

Området har betats tidigare men nu slyar vissa partier igen. 
Det är lättgånget. Ett större risbo finns i en al. 

Bedömning: Områdets västra delar med öppnare ek/hasselskog 
ar-unlkä-för Hjo kommun. Området är differentierat med ett 
flertal olika nischer. Det är lättillgängligt från parkering 
vid Norra Fågelås kyrka, med vilken det utgör en enhet 
sedan gammalt. Det finns inslag av rikväxter. 

Klassificeringsmotiv: Vegetation, djurliv, kulturlandskap, 
Iänaskäps6IIa~-rekreation. 

Klassificering: Klass 1. 
--------------

Område 197, Blandtriviallövskog 

De lkarta: 13 

Ek karta: 08422 

Areal: Ca lS ha 

Beskrivning: Gränsar i norr till jordbruksmark och i övrigt 
HII-rövskoy. 

Området är heterogent. Marken är plan, torr med fuktiyare 
partier, särskilt i de norra delarna. En bäck skär området. 

Trädskiktet är öppet med medelålders till vuxna träd. 
Dominansarter är björk, asp och gran, det sistnämnda i de 
norra delarna. Dessutom finns al i norr och yrov, vuxen EK 
i söder. Grov asp finns. I de centrala delarna finns gott om 
torrakor och lågor. 

Buskskiktet är varierande, slutet och öppet, med brakved samt 
uppslag av asp och ek. 

Fältskiktet innehåller örnbräken, harsyra, gräs, vårfryle, 
blåbär, johannesört och andra örter. 
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Omr~det utg~rs Atminstone delvis av tidigare betesmark. 

Bedömning: Om'Adet är mångsidigt och har välutvecklat trädskikt. 
Ö~E-I~~~~ i ett större lövområde, vilket ökar dess betydelse. 

~~~~~!!!~~~!~~~~~!!~: Djurliv, landskapsbild, rekreation. 

Klassificering: Klass 2 
--------------

Område 198, Alskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08422 

Al'eal: Ca 14 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster till Vättern och i 
a~~I~E-EIII lövskog. 

Marken plan och frisk till fuktig. En mindre bäck finns. 

Trädskiktet är slutet. Området kan delas in i tre delar: en 
nordlig del med vuxen al, en central dej med ung al, som är 
gaJ] rad, och en sydlig del med vuxen aJ, en de l björk och 
enstaka poppel. 

Buskskiktet är glest med uppslag av aj och rönn samt hallon. 

rältskiktet innehåll.er älgört. 

Det finns brukningsvägar. 

Bedömning: Området utgör en mot Vättern typisk albård 
5~~-IIijij~r i anslutning till andra lövskogar. 

Landskapsbild, rekreation. 

Klass 2. 

Område 199, Blandädellövskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08422 

Areal: Ca 9 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster till tomlmark, i öster 
EIII-IB~~~~g och i övrigt till åkermark. 

Marken är torr och plan. 

Trädskiklet är öppet till. slutet med olikåldriga träd. I östra 
deJen dominerar medelålders EK. Där finns även björk. Västra 



112 

delen domineras av EK, LINO och BOK. Dessutom finns björk, 
asp, vildapel, rönn, ASK, hästkastanj och rödek (7). 

Buskskiktet är öppet med hassel, hallon och trädföryngring 
av lind, ek och bok. 

Fältskiktet innehåller bredbladigt gräs, harsyra, johannes
ört, violer och andra örter. 

Omr~det är lättg~nget. Det finns en brukningsväg och odJings
rösen. Skogen är troligen anlagd. 

Bedömning: Skogen är ett slags potpurri-skog men lämpar 
sIg-for-studier av trädarter. Omr~det dominerar i landskapet 
och ligger i anslutning till andra lövområden. 

Klassificeringsmotiv: Vegetation, landskapsbild, rekreation, 
kulturlandskap:-----

Område 200, Lindskog 

Delkarta: 13 

Ek karta: 08422 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området omges av lövskog men ligger i nära an
slutnIng-tIll åker i söder. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet och best~r till största delen av LIND 
(parklind), som är grenade l~ngt ned, eventueJ.lt gren
hamlade. Dessutom finns EK, sälg och björk. 

Buskskiktet består av enstaka hallon och nypon. 

Fältskiktet är mycket glest med gräs och örter. 

Omr~det är lättgånget. Det finns odlingsrösen. 

Bedömning: Området utgör den under inventeringen största 
funna-ansamlingen av lind i Hjo kommun. 

~l~~~~!~~~:~~~~~~~~~: Vegetation, kulturlandskap. 
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Område 201"Alhage 

Delkarta : 14 

Ek karta: 08410 

Areal: Ca 10 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr till granskog med en lövridå 
~~~~~~E-~~~en, i väster till betesmark och granskog och i övrigt 
till jordbruksmark. 

Marken är plan till lätt sluttande, torr och blockig. 

Trädskiktet är öppet och olikåldrigt. Al dominerar. I norr 
finns EK och björk. 

Buskskiktet domineras aven. I norr finns hassel. Dessutom' 
finns hallon och björnbär.' 

Fältskiktet innehåller blåbär, harsyra, tuvtåtel och ormbunkar. 

Området är extensivt betat. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
---------

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. --------------------
Klassificering: Klass 3. 
---------------

Område 202, Klenekhage 

Delkarta: 14 

Ek karta: 08410 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr och väster till betesmark 
~~~-I-6~~Iijt till Aker. 

Marken är plan och torr med enstaka block. 

Trädskiktet är medelålders och slutet och domineras av EK. 

Buskskikt saknas och fäJtskiktet är gräsdominerat. 

Området är betat och lättgånget. En stentipp finns i öster. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
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Område 20J, Blandtriviallö~skog 

Delkarta : 14 

Ek karta: 08410 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster och sydost till gran
~I~~E~~i~ij-och i 6vrigt till jordbruksmark. 

Trädskiktet är 6ppet och medelålders. Det domineras av al 
och bj6rk. 

Buskskiktet är 6ppet och domineras av alföryngring. 

Fältskiktet innehåller älgört, skogsfräken, harsyra och tuvtåtel. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: -
--------------------
Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 204, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta : 14 

Ek karta: 08410 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar till granskog i väster och i 
öv~IijE-EIII åker och äng. 

Marken är torr och blockig. 

Trädskiktet är 6ppet med unga och vuxna träd. Bj6rk, al och 
asp dominerar. Dessutom finns oxel, gran och EK. Grov asp finns. 

Buskskiktet är spritt med hallon, brakved, en, nypon och 
uppslag av asp. 

Fältskiktet är gräsdominerat. 

Området är måttligt betat. 

Bed6mning: L6v i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: LandskapsbiJd. 

KJassificering: Klass 3. 

• 

• 
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Område 205, Björkhage 

Delkarta : 14 

Ek karta: 08410 

Areal: Ca 3 ha 

~~~~~~~~~~~: Området omges av jordbruksmark. 

Trädskiktet är sJutet och domineras av medelålders bjark. I 
s6dra delen finns ASK. 

Buskskikt saknas och fältskiktet är gräsdominerat. 

Området är intensivt betat. 

~~~~~~~~~: Lavdunge med inslag av ask. 

~!~~~~~~~~~~~~~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Område 206, Björkhage 

Delkarta : 14 

Ek karta: 08410 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i aster till lavhage och i övrigt 
EIII-}ördbruksmark. 

Marken är plan och torr med block. 

Trädskiktet är spritt och består av medelålders bjark. EK finns. 

Buskskiktet är spritt och består aven. Fältskiktet är gräs
dominerat. 

Området är intensivt betat. 

Bedamning: Löv i landskapet. 
---------

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, kulturlandskap. 
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Område 207, Klenekhage 

Delkarta : 14 

Ek karta: 08410 

Areal: Ca 2 ha 

~~~~~!~~!~9: Omr~det gränsar i väster till en bjbrkhage och 
i bvrigt till jordbruksmark. 

Marken är sluttande och torr med block. En mindre bäck finns i norr. 

Trädskiktet är bppet och domineras av medelålders EK. En hel del 
ASK finns. Dessutom finns al, bjbrk, oxel och FAGELBÄR. 

Fältskiktet är gräsdominerat. 

Omr~det är m~ttligt betat. 

~~~~~~~~~: Lbv i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, kulturlandskap. 
--------------------

Område 208, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta : 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området gränsar i nordbst till alskog och i 
3~~IijE-EIII jordbruksmark. 

Marken är plan och frisk till fuktig. Block finns. 

Trädskiktet är slutet och domineras av vuxen bjbrk och al. 
I väster finns en bjbrkhage. Dessutom finns gran, oxel, EK och 
tall. L~gor. stubbar och grov EK finns. 

Buskskiktet är bppet med hassel, brakved och uppslag av ask, 
al och hägg. 

Fältskiktet inneh~ller ormbunkar. skogssäv, gräs. harsyra och 
älgört. 

Området är m~ttligt betat. 

Bedbmning: Omr~det är varierat med betydelse fbr faunan. Det har 
6~E~a~I~~ fbI' upplevelsen av det böljande landskapet i stort. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------
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Område 209, Alskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i s~der till l~vhage och i ~vrigt 
EIII-}orafiruksmark. 

Marken är plan och fuktig. 

Trädskiktet är slutet och bestAr av vuxen al med inslag av 
björk. Vid äkerkanterna finns även EK. Lägor finns. 

Buskskiktet är öppet med brakved, hallon och aluppsJ.ag. 

FäJtskiktet inneh~]ler skogssäv, harsyra, tuvt~tel, v~rfryle, 
hultbräken, majbräken och humleblomster. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 210, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta : 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Omr~det omges av jordbruksmark och är kuperat 
ocFi-EorrT:--

Trädskiktet är öppet till slutet av medel~lders tiJ.I vuxna 
träd. Björk dominerar. I söder finns ganska grov EK. Dess
utom finns oxel och FAGELBÄR. 

Buskskiktet är spritt med hassel, nypon och ekuppslag. 

Fältskiktet är gräsdominerat och extensivt betat. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~!!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 
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Område 211, Blandädellövhagmark 

Delkarta : 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i väster till tomtmark, i norr och 
~Ba~~-EIlI-jordbruksmark och i 6ster till 16vskog. 

Marken är plan och torr i s6der. I norr utg6rs den aven torr 
bäckravin, som är blackig. 

Trädskiktet är slutet och olik~ldrigt och det ligger runt ett 
6ppet ängsparti. Omr~det domineras av BOK, en är J - 4 m i 
omkrets. Dessutom finns EK, ASK och LÖNN. 

Buskskikt saknas och fältskiktet är gräsdominerat. 

Marken är extensivt betad. Det finns en raserad damm i bäckens 
nordända. 

~~~~~~!~9: Bokarna är de gr6vsta som anträffats under inventer
ingen. Omrädet ligger i anslutning till ett mindre ädel16vskogs
omr~de i öster. 

~!~~~!f!~~~!~9~~2~!~: Vegetation, kulturlandskap. 

Område 212, Blandädellövskog 

De lkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 0,5 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i norr till åker och i övrigt 
EIII-Iövöm~åden och utgörs aven utvidgning aven bäckravin, 
som är fuktig till v~t. 

Trädskiktet är slutet och olikäldrigt. Det finns vuxen och hög al, 
ASK, rönn, LÖNN och BOK. 

Buskskiktet innehåller föryngring av lönn, ask, bok och rönn. 

Fältskiktet är frodigt. 

~~~§~D!DY: Området, som är litet, är varierat b~de med avseende 
pä arter och trädskiktets uppbyggnad i vertikalled, med olika 
nivåer och höjd pä träden. Omr~det är frodigt och ger en 
förtätad upplevelse av lövskog. 

• 

• 



• 
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Område 213A, 213B, Alskog 

De lkarLa: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 10 ha 

Beskrivning: Området utgörs aven bäckravin, som omges av 
]ora6ruKsmark. 

Trädskiktet är olikåldrigt och slutet. Det domineras av al. 
Dessutom finns gott om björk samt hägg, LÖNN, sälg, rönn, 
EK och ASK. Område 213A är ett rent albestånd. I de norra 
centrala delarna finns partier med björk. I söder mot åkrarna 
finns EK. 

Buskskiktet innehåller brakved, hassel, hallon samt uppslag 
av rönn, ask och al. 

Fältskiktet visar upp majbräken, nässlor, harsyra, hultbräken, 
älgört, skogssäv, rör och mannagräs. 

Bete förekommer i ravinens östra delar. Det finns fisk i bäcken. 

Bedömning: Området är varierat, gör landskapet levande samt 
~~~-6~E~aelse för fältviltet. 

~!~~~~f~~~~~~~~~~~~~: Djurliv, landskapsbild. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

Område 214, Björkskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området utgörs av medelåJ.ders björkskog, 
s6m-Irijij~r-mellan granskog och en golfbana öster om området. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
---------

Klassificeringsmotiv: -
--------------------

Klassificering: Klass 3. 
--------------
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Omr~de 215A, 215B, Blandtriviallövskog 

De]karta: 15 

Ek karta: 08411 

Area] : Ca 6 ha 

Beskrivning: Omr~det utgör lövinslag i ett golfbaneomräde. 
T~~a~~I~E~[ är olikäldrjgt och innehäller bl a ask, al och EK. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
---------

Omr~de 216, Blandtriviallövskog 

De] karta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 9 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar j öster till hygge och i övrigt 
EIII-3~ia6iuksmark. 

Marken är plan med en slänt i öster. I norr finns en bäckravin. 

Trädskiktet är oljkäldrigt med öppna och slutna partier. Björk 
dominerar. I norr finns grov EK. 

Buskskiktet har varierad slutenhet med bl a uppslag av ek och 
asp. Fältskiktet är gräsdominerat. 

Omrädet utgörs av hagmark under igenväxning. 

§~~~~~~~~: Lov i landskapet. 

Omr~de 217, Aspskog (hybridasp) 

De lkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrjvning: Området gränsar i söder tiJ.I hygge, i väster till 
6~ii~I~~E~iing och i övrjgt till jordbruksmark. 

Marken är plan och torr. 
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Trädskiktet är slutet med ung till medelålders planterad 
asp och björk. 

Buskskiktet utgörs av sJutet asp- och björkuppslag och fält
skiktet är gräsdominerat. 

Området är gammal åker och äng som planterats med hybridasp. 

~~~~~~~~Q: Löv i landskapet. 

Område 218, Ekskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster till en slänt som är 
5~~~~I~~f~~ad och i övrigt till jordbruksmark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet med vuxna och medelålders träd. EK dominerar. 
Dessutom finns björk och oxel. 

Buskskiktet är slutet men lågt och domineras av brakved, hassel, 
ek- och aspuppslag. 

Fältskiktet innehAIler örnbräken, blåbär, vårfryle, harsyra, 
smultron, johannesört och gräs. 

Området är hårdgallrat med tätt slyuppslag som följd, vilket 
gör det svårgånget. 

Bedömning: Området ligger pA en höjd 
~~~-~~i-6etydelse för faunan. 

det syns från håll 

Klassi fieer Landskapsbild, djurliv. 

Klass 2. 

Område 219, Alskog 

De lkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 23 ha 



122 

Beskrivning: Omrädet gränsar i väster och norr till granplantering 
6~~-I-5~~I~t till jordbruksmark. 

Marken är plan med block i norr. Det finns torra, fuktiga och 
väta partier. 

Trädskiktet är slutet med medelälders till vuxna träd. Al 
dominerar men det är även gott om bj6rk. Det finns ocksä 
FAGELBÄR, LÖNN, asp, r6nn, tyskl6nn, sälg, EK och gran. 

Buskskiktet är 6ppet med dominans av brakved. Hallon, 
hagtorn, hägg och uppslag av de flesta träden finns ocks~. 

Fältskiktet är frodigt med mycket älg6rt. Dessutom finns 
harsyra, majbräken, humleblomster, tuvtätel, skogssäv, 
strätta, skogs fräken och hultbräken. 

Omrädet skärs av väg 195 och brukningsvägar. Parkeringsplats 
finns. 

Bed6mning: Omrädet är stort och är minst sagt tillgängligt. 
T~ga~~-~Eär som en palissad pä vägens bäda sidor och ger 
en intensiv upplevelse av träd. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, rekreation. 

Område 220, Aspskog (hybridasp) 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i väster till granplantering, 
i-~6~~-EIII tomtmark och i 6vrigt till jordbruksmark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är sJutet och best är av planterad medelälders asp. 
Buskskiktet bestär av rotskott frän asp och fältskiktet är gräs
dominerat. 

Omrädet utg6rs av äker som planterats med hybridasp. 
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Område 221, Björkskog 

Delkarta : 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster tilJ granpJantering 
~~~-I-a~~I~t tiJl jordbruksmark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet och består av ung tiJl medelålders 
bjBrk. Buskskiktet är slutet med brakved och bjBrkuppslag. 
Fältskiktet har riskaraktär. 

§~~~~~~~~: LBv i landskapet. 

KJassificeringsmotiv: -
----~---------------

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 222, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 5 ha 

~~~~~~~~!~~: Området omges av åker. 

Marken är kuperad med flera små vattensamlingar och kanaJer, 
vilka utg6r en mosaik tiJ.Jsammans med lBvdungar och Bppna 
gräsområden. 

Trädskiktet är slutet med unga till medeJ.ålders träd. Bj6rk 
dominerar. Dessutom finns sälg, gran och enstaka vuxen poppel. 

Buskskiktet är omväxlande Bppet tilJ sJutet, bestående av 
vide, björk- och rönnuppsjag samt hajIon. 

Fältskiktet innehåller älgBrt, hästhov, skogssäv och bredbJadigt gräs. 

Området utgBrs aven gammal lertäkt och är svårgånget. I söder 
ligger en privat soptipp. 

§~~~~~!~~: Löv i landskapet med betydeJse f Bl' faunan. 

KJassificering: KJass 3. 
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Område 223, Alskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Omr5det gränsar i norr lill hyggesmark, i väster 
EiJJ-ij~~~~Iantering, i söder till lomlmark och i öster till åker. 

Marken är flack och torr. 

Trädskiktet är slutet av medelölders al. Dessutom finns 
FAGELBÄR och rBnn. I väsler och nordost finns grov EK. 

Buskskiktet är spritt, best~ende av hallon, brakved samt 
uppslag av ek, rönn och fågelbär. 

Området överlväras aven brukningsväg. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
---------
Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. 
--------------------

Område 224, Ekskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca J ha 

Beskrivning: Omrödet gränsar i norr och väster till gran
~I~~E~~I~ij~ i söder till tomtmark och i öster till åkermark. 

Marken är i norr plan och torr och i söder sluttande med 
bäck och damm. 

Trädskiktet är spritt med vuxna träd och en dej ung björk. 
Norr om vägen finns enbart grov, vuxen EK. Söder om vägen 
finns dessutom al, häslkastanj, ASK, asp samt grova exemplar 
av b~de EK, ALM och BOK. 

Buskskiklel är spritt och best~r av lövuppslag. Fältskiklet inne
hAller gräs, veronikor och harsyra. 

Området övertväras aven väg. 

~~~~~~~~~P Området inneh~Uer grova träd som har betydelse för faunan. 

~l~~~~!!~~~~~~~~~~!~: Vegetation, landskapsbild, djurliv. 

Klassificering: KJass 2. 
--------------
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Område 225, Askskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Omr~det utg5rs aven grund b~ckravin, som ~r flack till 
lätt kuperad och torr. B~cken är vattenf5rande. 

Trädskiktet är slutet och olik~ldrigt med ASK-dominans. Al och 
EK finns ocks~. 

Buskskiktet best~r av tätare och 5ppnare partier med hallon och 
askf6ryngring. 

Fältskiktet är glest med strutbräken, r6r, humleblomster och 
älg5rt. 

Ett stort risbo finns i en al. 

~~~~~~!~y: Området uty5rs av nästan enbart ask, men är litet. 
Det ligger påtagligt i det flacka 5ppna landskapet och har 
betydelse f6r fältviltet. 

~!§~~!f!~~~!~Y~~Q~!~: Vegetation, landskapsbild, djurliv. 

Område 226, Alhage 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omr~det är en del aven st6rre betesmark, som 
~~~~~-~~-~~et. 

Tr~dskiktet är slutet och består av oJikäldrig al. 

Omr~det betas av kor. 
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Område 227, Blandädellövhagmark 

De lkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i norr till tomtmark, i väster 
tllI-aker~-i söder till ekhage och i öster till Vättern. 

Marken är flack och torr i öster samt kuperad och fuktigare 
i väster. 

Trädskiktet är öppet och best~r av grova träd, s~som LIND, 
BOK, björk, AVENBOK, EK, annan ek (Rödek?), ASK, ALM, 
ädelgran (Abies), LÖNN, hästkastanj och al. 

Buskskikt saknas och fältskiktet är gräsdominerat. 

Omr~det är inhägnat och betas av fär och dovhjort och 
är en gammal planterad park. 

Bedömning: Omrädet har dendrologiskt intresse och är en del 
~~-~errij~rdskulturen. 

Område 228, Ekhage 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i väster till åkermark, i norr 
6~~-~5aer-till lövhage och i öster till Vättern. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är öppet och best~r av grov EK. Buskskikt saknas 
och fältskiktet är gräsdominerat. 

Omr~det är en del av ett dovhjortshägn som även inkluderar 
område 227. 

Bedömning: Vuxen ek som känns naturlig i landskapet och ligger 
nara-VåHern. 

Klassificeringsmotiv: Vegetation, landskapsbild, kulturlandskap. 
--------------------

Kl.assificering: Klass 2. 
----,....--,....------
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Område 229, Blandädellövhagmark 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i sbder till tallskog (grov sAdan), 
I-~~~E~~-~~h norr till äker och i öster till Vättern. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är olikAldrigt med slutna och mer öppna partier. 
Det finns gott om tysklbnn. Dessutom finns asp, EK, LÖNN, 
björk, al, rönn, BOK, hägg, ALM, LIND, hästkastanj, ASK och gran. 

Buskskiktet är spritt. Det finns ett fätal stbrre hasselbuskar 
och god föryngring av tysklbnn . 

Fältskiktet innehäller gräs, örnbräken, vArfryle, harsyra och 
tuvtätel. 

OmrAdet är röjt och mAttligt betat. 

Bedömning: Det finns gott om trädarter, viJket gör omrAdet 
spannände. 
Klassificeringsmotiv: Vegetation, kulturlandskap. 

Område 2JO, Björkskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i norr till ruderatmark, i väster 
EIII-~~ei~-i söder till lövskog och i öster till ängsmark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är spritt och bestAr av vuxen björk. EK och tall finns. 

Buskskiktet är slutet, bestAende av brakved samt uppslag av 
ek, asp och fAgelbär. 

Fältskiktet innehäl1er bredbladigt gräs. 

OmrAdet har betats tidigare och är delvis betat i södra delen. 
En väg övertvärar omrAdet. 

Bedömning: Löv i landskapet. 
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Klassi fice r ing~>mo t i v: Land~;kapsbi J d. 
---------------~----

KJassificering: KJass 3. 

Område 231, Alskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr till 16v- och ängsmark, 
I-~Ba~~-EIIJ tall.plantering och i öster till Vättern. Fuktpartier 
finns. 

Trädskiktet är slutet av unga till medelålders träd. Al 
dominerar. Dessutom finns bj6rk, sälg, gråal och knäckepil. 
Ett tiotal stora lärkträd finns i väster. 

Buskskiktet är spritt med vide och bj6rkuppsJag. 

Fältskiktet domineras av älgbrt. Tuvtåtel och rbr finns. 

Området är sv5rg5nget. 

~~~~~~!~~: Lbv i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: -
--------------------

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 232, Blandtrivial16vhagmark 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 9 ha 

Beskrivning: Området omges av jordbruksmark. 

Marken är flack med sten och block samt torr. 

Trädsklktet är slutet och består av bppna partier med vuxna 
träd. Al dominerar, särskilt på de centrala partierna. En 
hel del grov EK finns. Dessutom finns ASK, bjbrk och gran. 

Buskskiktet är spritt och består av hassel samt en och 
askuppslag. 

Fältskiktet innehåller gräs och älgbrt. 

Området betas hårt. 
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Bedömning: Området irmehåller grov ek med bet yde lse för faunan 
~~~E-ij~i-Jandskapet karaktär. 

Område 233, Alskog 

DeJkarta : 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området, som utgörs aven bäckravin, gränsar i 
B~E~~-EllI-tomtmark och talJ.skog samt i övrigt till jordbruksmark . 

Trädskiktet är slutet och domineras av vuxen al. Dessutom finns 
EK, FAGELBÄR, björk, BOK och asp. 

Buskskiktet består av hajIon. 

Fältskiktet är frodigt med äJgört och ormbunkar. 

Bedömning: Området har betydelse för landskapets karaktär 
~~EE-ri~~ väg 210. Ett böljande Jandskap med lövskog i sänkorna. 

Klassificering: Klass 2. 

Område 234, Alskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 8 ha 

Beskrivning: Området utgörs aven stor bäckravin i norr. Det 
ij~~~~~~-I-Bster till tallskog och i övrigt till jordbruksmark. 

Marken är frisk och bäcken måttligt vattenförande. Det finns 
en damm. 

Trädskiktet är slutet och domineras av medelålders al. Gran 
och björk finns. 

Buskskiktet är spritt och brakvedsdominerat. Dessutom finns 
hassej , nypon, hallon samt uppslag av aj, rönn och oxel. 

Fältskiktet är måttJigt frodigt med ormbunkar, älgört, harsyra, 
gott om skogsfräken, strätta, humlebJomster, tuvtåtel och 
mannagräs. 
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En större väg går i områdets södra del. Områdets under
vegetation är kraftigt viltbetad. 

Bedömning: Området har betydelse för faunan och ger Jarldskapel 
~~~~~E~~: Ett böljande landskap med lövskog i sänkorna. 

Område 235, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området omges av jordbruksmark. 
-----------

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet och olikåldrigt. Dominerande träd är 
EK, en del grov, asp, ASK och björk. Dessutom finns oxel, rönn, 
LÖNN och FAGELBÄR. Torrakor och lågor finns. 

Buskskiktet är slutet och består av brakved, gott om askuppslag 
samt uppslag av asp, fågelbär, ek och lönn. 

Fältskiktet innehåller gräs, blåbär och harsyra. 

Området har betats tidigare. 

Bedömning: Området är varierat och har betydelse för 
I~naskapets karaktär. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. 
--------------------

Klassificering: Klass 2. 
----~---------

Område 236, Ekskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areaj: Ca 1 ha 

~~~~~~~~~~~: Området omges av jordbruksmark. 

Marken är sluttande och torr. 

Trädskiktet är slutet och domirleras av medelålders EK. 
Dessutom finns FAGELBÄR, asp, sälg och björk. 

• 
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Buskskiktet är spritt med nypon, hallon och J5vuppsJag. 

FäJtskiktet innehälJ.er gräs, smultron och 5rnbräken. 

Omrädet är gallrat. 

Bed5mrLing: L5v i landskapet. 
-----.----

Klassificering: Klass 3. 
---------- ... ---

Område 237, Björkskog 

De] k ar t a : 1 5 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar tilJ jordbruksmark. 
-----------

Marken är lätt kuperad och torr. 

Trädskiktet är 5ppet med medeJäJders till vuxna träd. Bj6rk 
dominerar. En hel del tall finns samt EK och asp. 

Buskskiktet är slutet med haJ lon, brakved, hassel samt uppslag 
av asp, ek och r5nn. 

FäJtskiktet bestär av gräs, bläbär och 6rnbräken. 

Omrädet har betats tidigare . 

Bed6mning: OmI'ädet ge r landskapet karaktär. 
---------

Klassjficeringsmotiv: Landskapsbild. 
--------------------

Område 238, Ekhage 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning: Omddet gränsar i s6der till 16vmark och i 6vrigt 
EIII-Jordbruksmark. 

Marken är Jätt kuperad och torr. I s6der finns en mättJigt 
vattenf6rande bäck. 

Trädskiktet är slutet och domineras av vuxen EK. Dessutom 
finns al, bj6rk, asp, tall, oxel, gran och ASK. 
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Buskskiktet är spritt, dominerat av hassel och aspuppslay. 
Nypon och en finns. 

FäJtskJktet är fattigt med gräs och bl åbär. 

Området är betat och lättyånget samt bvertväras av väg 195. 

Bedbmning: Området hävdas och gränsar till väg 195 samt 
~~~-6~E~aelse fbI' faunan med bärande träd och buskar. 

~!~~~~!~~~E~~~~~~~~~: Kulturlandskap, landskapsbild, djurliv. 

Klassificering: Klass 2. 

Område 239, Blandlriviallövskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i sydväst till åker och i övriyt 
nn-Iövmärk. 

Marken är flack med en grund bäckfåra. 

Trädskiklet är sJ.utet med vuxen al, EK och bjbrk. 

Buskskiktet är slutet med hassej och fältskiklet är fattigt. 

Bedbmning: Området är del av ett stbrre lbvområde, som ger 
Iä~a~~ä~~t karaktär. 

KJassificering: Klass 3. 
--------------

Område 240, Björkhage 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning: Området gränsar i väster och norr till Jbvmark 
~~~E-I-g~~Igt tiJ] jordbruksmark. 

Marken är jämn och mjukt kuperad som fbJjd av bäckravinerna, 
samt torr. 

Trädskiktet består av medeJ.åJders till vuxna träd och är slutet. 
Björk dominerar. Grov EK finns samt rönn, oxel, al och tal]. 
Hålträd finns. 

• 

• 
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Buskskiktet är spritt. I s~der finns dock erl hel del aspuppsjag. 
Hassej och en dominerar. 

Fältskiktel irlnehäJler bredbJadigt gräs, harsyra, älg6rt, humle
bJomster, bJ~bär och 6rnbräken. 

Omr~det betas och är JältgAnget. Odlingsr6sen finns. I väster 
passerar väg 195. 

Bed6mning: Omrädet hävdas, ligger vid väg 195 samt ger ett 
I}~~E-~~~ lätt intryck 

Område 241, Alskog 

Delkarla: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i norr och 6ster till Akermark 
~~~E-i-~~~Eer och s6der tilJ. 16vskog. 

Marken är pJan samt frisk. 

Trädskiktet är vuxet och slutet. Al dominerar. Dessutom 
finns bj6rk och gran. 

Buskskiktet är 6ppet och domineras av hassel, hallon och 
brakved. Dessutom finns nypon, mAbär och uppslag av al, oxel, 
r6nn, 16nn och hägg . 

Fältskiktet är frodigt med älg6rt, ormbär, harsyra, strätta, 
stinksyska, ormbunkar och skogssäv. 

Omr~det 6vertväras av väg 195. 

Bed6mning: OmrAdel syns väl frAn väg 195 samt har en varierad 
fI~ra~---

~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~: Landskapsbild, vegetation. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------
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Område 242, Blandtrivial16vskog 

Delkarta : 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 11 ha 

Beskrivrling: Området gränsar i nordost till alskog och i 
B~~Iij[-[III jordbruksmark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är olikAldrigt och slutet. Det domineras av 
bjdrk och asp. Dessutom finns al, EK, gran, säJg, LÖNN, ASK 
och tall. 

Buskskiktet är mycket slutet och domineras av brakved och rönn
uppslag. Mäbär, hallon samt uppsl.ag av asp, björk, ek och 
oxel finns. 

Fältskiktet innehälJ.er örnbräken, blåbär och harsyra. I nordväst 
finns ett större gräsdominerat ängsparti. 

Väg 195 övertvärar området. I nordväst finns en festplats. 

Bedömning: Ldv i landskapet med betydelse för fritidsaktiviteLer. 
---------

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, rekreation. 

KJassificering: Klass 3. 
----- .... --------

Område 243, Ekhage 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster tiJI lövmark och i 
övrIgE-flIT jordbruksmark. 

Marken är pJan och torr. 

Trädskiktet är mycket spritt, bestående av ett tiotal grov EK. 
Buskskikt saknas och fältskiktet är gräsdominerat. 

Området är intensivt betat. 

Bedömning: Området syns väl från väg 195 och innehåJJer gammal ek, 
vIIKef-moliverar den höya klassningen. 

Klassificering: Klass 2. 
----..----------

• 
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OmrAde 244, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08411 

Areal: Ca 10 ha 

Beskrivning: Området gränsar i bster till granskog, i nordväst 
EIII-~R~~~~ och i bvrigt till jordbruksmark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet och till st6rsta delen medelålders. 
Sbdra delen är aIdaminerad. Där finns även grov EK. Norra 
delen är aspdominerad. Dessutom finns bj6rk, EK, ASK, tall, 
gran, r6nn och sälg. Torrakor, Jågor och boträd finns. 

Buskskiklet är allt från spritt lill slutel, innehållande 
hallon, brakved, nypon och lbvuppslag. 

FäJtskiktet består av harsyra, smultron, gökärt, bläbär, 
humleblomster, äJg6rt, luvtåtel och träjon. 

Områdels norra och södra del är bel ad med del mellersta 
partielobetat. 

KJassificeringsmoliv: Landskapsbild. 
--------------------

Klassificering: Klass 3. 

Område 245, Ekskog 

Delkarla: 15 

Ek karlar: 08411, 08412 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Områdel gränsar i ösler till 16vskog och i övrigt 
HII-åKermark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slulet och domineras av medelålders EK. Inslag 
av grov EK finns. Dessutom finns asp, bj6rk, hägg och vildapel. 

Buskskiktet är 6ppet till slutel med en hel del aspuppslag 
saml hallon. 

Fältskiktet är gräsdominerat. 

§~~~~~~~~: Lövområde med ibgonfallande läge ilandskapel. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------
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Område 246, Alskog 

Delkartor: 13, 15 

Ek kartor: 08422, 08412 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i s6der till 16vskog, i 6ster till Vättern 
~~~-I-5~~i~t till åkermark. 

Marken är plan samt fuktig till vAt. 

Trädskiktet bestär av sluten medelAlders al. Bj6rk finns. 

Buskskikt saknas. 

Fältskiktet innehäller älg6rt, r6r, starr, vide6rt och svärdslilja. 

§~~~mD!Dg: LBvomrAde med i6gonfallande läge i landskapet. 
Rikväxter finns. 

~l§§§!fi~~I!Dy§mQt!~: LandskapsbiJd, vegetation. 

Område 247, Aspskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08412 

Areal.: Ca 2 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i s6der till Aker och i 6vrigt 
EIII-I5~sk~y. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet och bestär av medelAlders till vuxen 
asp. Lägor finns. 

Buskskiktet är 6ppet till slutet och domineras av aspuppslag. 
En hel del askf6ryngring finns. 

Fältskiktet innehAIler harsyra, johannes6rt, ekorrbär och 
smultron. 

~~~~~~!~~: L6vomr~de med i6yonfallande läge i landskapet. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

• 

• 
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Område 248, Björkskog 

Delkarta: 15 

Ek karta: 08412 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i 6ster till Vättern och i 6vrigt 
HIT-lövskog. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet och ~omineras av medelålders bj6rk. Al 
och, i s6der, grov EK finns. 

Buskskiktet är slutet och domineras av hallon och rönnuppslag. 
Brakved och askf6ryngring finns. 

Fältskiktet innehåller blåbär, harsyra, rfir och tuvtåtel. 

SUgar finns. 

§~~~~~!~~: Lfiv i landskapet. Stranden kan nyttjas vid bad. 

Område 249, Blandädellövskog 

Delkarta : 15 

Ek karta: 08412 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i norr till lfivskog, i ~äster 
EIII-~k~~;-i sfider till granplantering och i fistel' till Vättern. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet och domineras av medelålders EK. I 6ster 
finns en del grov EK. Det är gott om asp och vidare finns 
enstaka LÖNN och ALM. 

Buskskiklet är fippel med hassel samt uppslag av asp, ask och 16nn. 

Fältskiktet innehåller bredbladigl gräs och harsyra samt 
andra 6rter. 

§~~~~~!~~: Lövområde med ifigonfallande läge i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. 
--------------------

Klassificering: Klass 2. 
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Område 250, Alhage 

Delkarta : 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning: Området utgörs aven grund bäckravin, som runtom 
grånsar-Elll jordbruksmark. 

Marken är frisk till blöt. Bäcken är måttligt vattenförande. 
Block finns. 

Trädskiktet är slutet med unga till medelålders träd. Al 
dominerar och björk, tall och gran finns. 

Buskskiktet är sprjtt med aluppslag i öster och brakved i väster. 

Fältskiktet inneh~ller älgört, tuvtåtel, harsyra, humleblomster, 
mannagräs och skogsfräken. 

Omr~det betas måttligt, vissa delar betas inte alls. 

§~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. 
----------~---------

Klassificering: Klass 3. 

Område 251, Björkhage 

DelkClrta: 16 

Ek kdl'tCl: 08400 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar i aster till lavskog och i avrigt 
EIII-}örd6ruksmark. 

Marken är sluttande, jämn och torr. Landskapet är baljande. 

Trädskiktet är öppet med vuxen bjark. Vissa partier saknar träd. 
Tall och gran finns. 

Buskskikt saknas. 

Fältskiktet är gräsdominerat. Tistlar och nässlor finns. 

Området är intensivt betat och övertväras aven väg. 

Bedamnjng: Området har hävdats länge och är ljust och lätt 
I-~EE-s[arkt kuperat landskap. 

Klassificeringsmotiv: Kulturlandskap, landskapsbild. 
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Omride 252A, 252B, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 16 

Ek karta: 08400 

Aret:L1 : Ca 13 ha 

Beskrivning: Omr§deL gränsar i väster till bjbrkhage, i 
5~E~~-EIII-granplantering och i bvrigt till jordbruksmark. 
Det firlns även granplanteringar vid den centralt belägna §kern. 

Marken är brant sluttande i norr ned mot bäcken. Annars är 
det västra partiet plant och deL bstra kraftigt kuperat. 
Det är torrt Lill fuktigt. 

Trädskiktet är sl.utet och olik~ldrigt. Bjbrk och asp dominerar. 
Dessutom finns al, FAGEEBÄR, EK, oxel, sälg, gran och tall. 
Grov asp finns. 

Buskskiktet är sJutet och domineras av brakved samt asp- och 
bjbrkuppslag. 

Fältskiktet inneh§ller bl§bär, träjon, fingerbrt, harsyra, 
brnbräken, ljung, skvattram och gräs. 

Omr§det har betats tidigare. 

~~~~~~!~g: Omrädet är tämligen diverst och har värde fbr 
faunan. Sluttningen i norr är p~taglig i landskapet. Sydvästra 
delen, delomr~de 252B, är trivial fbrbuskningsmark. 

~!§~~!!!~~~!~g: 252A: Klass 2, 252B: Klass 3. 

Omride 2.53, Ekhage 

Delkarta: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i norr till en sjb och i bvrigt 
EIJI-}ördbruksmark. 

Marken sluttar och är torr. Sjbns vattenniv§ är lägre än mvan 
på ut] oppet. 

Trädskiktet består av spridd vuxen EK. Enstaka enbuskar finns 
och fältskikLet är gräsdominerat. 

Marken är inLensivt betad. 

Bedbmning: Lbv i landskapet med betydelse fbr faunan. 
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~!~~~~!!~~E!~~~~~~~~: Landskapsbild, djurliv, kulturlandskap. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Om~åde 254, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar till jordbruksmark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet och består av medelålders till vuxna 
träd. 8j~rk dominerar. Det finns även asp och tall. 

Buskskiktet är spritt med en och lövuppslag. 

Fältskiktet innehåller gräs, johannesört och bläbär. 

Området är betat och det finns odlingsrösen. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

Område 255, Björkhage 

Delkarta: 16 

Ek.karta: 08400 

Areal: Ca 2 ha 

§~~~~~~~~~~: Omrädet gränsar till jordbruksmark. 

Marken är flack och torr. 

Trädskiktet är öppet och domineras av vuxen björk. 

Buskskiktet bestär aven samt ek- och askuppslag. Fältskiklet 
är gräsdominerat. 

Området är extensivt betat. 

Bedömning: Löv ilandskapel. 
---------
Klass.i ficer i ngsmoti v: Landskapf5b.ild. 
--------------------

Klassificering: Klass 3. 
--------------
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Område 2S6, Blandtriviallövskog 

De l karta: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning:Omrädet gränsar mot barrskog i väster, i avrigt 
~~[-~~~~~~ik. Det ligger i ett lätt kuperat jordbruksl.andskap 
som är lavdominerat. 

Marken är lätt sluttande och jämn. Det finns ett blBtare parti 
i sydväst. 

Trädskiktet är slutet och olikäldrigt samt består av asp, EK, 
oxel, gran och tall. Grov EK och asp finns samt enstaka lågor. 

Buskskiktet är slutet och domineras av hassel. Även uppslag av 
asp, ek, rann och fågelbär finns. 

Fäl.tskiktet är fattigt med bläbär, krustätel, harsyra och värfryle. 

Omrädet har betats tidigare och är under igenväxning. Det ligger 
nära väg och saknar stigar. I västra delarna finns ett vilthägn. 

Bedamning: Områdets väl utbildade växtskikt gal' det värdefullt 
rB~-r~G~~n. Det syns väl frän närliggande väg. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

Område 2S7, BlandtriviaUövskog 

Delkarta: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning: Området är en grund bäckravin som bä de i norr och 
~Ba~~-iji~~~ar till äkermark och betade omräden. Omgivningen är 
kraftigt kuperad. 

Marken är plan och jämn med omväxlande torra och fuktiga partier. 

Trädskiktet är slutet och domineras av medelgrov bjark och al. 

Bete fBrekommer i de östra delarna, inte i de västra. I väster 
finns en dammanläggning. Området är lätt tillgängligt frän väg. 

Bedamning: Området syns mättligt frän vägen söder därom och är 
~~-a~I-i-en mosaik av JBvdungar och kulturmark. 



142 

Område 258~ Blandtriviallövskog 

Delkarla: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 12 ha 

Beskrivning: Området utgörs <lV två bäckraviner som är omgivna 
av-oalaae-och betade områden. 

Marken är både flack och slutlande samt omväxlande torr och fuktig. 

Trädskiktet är slutet, medelålders, och domineras av al och björk. 
Även asp och EK finns, en del är grova. Enstaka bohå] och torr
rakor finns. 

Buskskiktet är varierat från slutet till spritt med dominans 
av hassel och brakved. I övrigt finns hallon, björnbär och 
ung oxel, hägg, sälg, asp, al, björk och ask. 

Fältskiktet innehåller älgört, skogssäv, videört, blåbär, 
tuvtåtel, harsyra och ormbunkar. 

Området betas i de östra och södra delarna. Det ligger nära 
väg men är svårgånget. Bra lek- och uppväxtplats för öring finns. 

Bedömning: Området framträder i landskapet och ingår i en 
~o~aI~-av lövdungar och kulturmark samt utgör foderplats för vilt. 

Klassificering: Klass 2. --------------
Område 259~ Blandtriviallövskog 

Delkarta: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar mot björkhage i öster och i 
6v~IijE-~6E-åkermark. 

Trädskiktet är olikåldrigt och består av björk och asp. 

En gamma] mindre grustäkt används till avstjälpningsplats. 
Nära väg. 

Bedömning: Löv i landskapet. ----------

Klassificering: klass 3. 
---------------

• 

• 
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Område 260, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området gränsar i öster mol björkhage, i övrigt 
~~E-6~~~~~~g och smärre öppna parlier. 

Marken är sJ.uttande med bJ.ock och fuktdråg. 

Trädskiktet är slutet med medelälders EK, aj, asp, björk, 
gran och lall. En del lågor finns. 

Buskskiktet är slutet och domineras av hassel. Dessutom finns 
uppslag av ask, ek och asp samt hallon . 

Fältskiktet är glest. Harsyra finns. 

Området har betats tidigare. Nötskrika och nötkråka fanns. 

Bedömning: Området är mångformigt med väl utvecklat träd- och 
6~~~~~I~E, som har betydelse för faunan. 

Område 261, Björkhage 

Delkarta: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 15 ha 

Beskrivning: Området gränsar i nordost mot väg och betesvall, 
I-~öaer-~öt några smärre ängar och i öster och väster mot 
lövskog, något barrskog. 

Från söder sluttar marken kraftigt mot norr, där den planar ut. 
Block finns och det är torrt. 

Trädskiktet domineras av gammal björk i omväxlande öppna och 
slutna partier. EK, al och gran finns i öster. 

Buskskiktet är spritt och domineras aven. Även hassel, brakved 
och unga fågelbär förekommer. 

Fältskiktet är fattigt med gräs och örnbräken. 

Området är betat och enbuskröjning förekommer. Det ligger nära 
väg och är lättgånget. 
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Bed6mning: Omr~det syns fr~n mindre väg, Jigger exponerat i 
sluttnIng och sk6ts aktivt. 

~!~~~~~~~~!!~~~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap, rekreation. 

Område 262, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i s6der till alskog, i aster 
tIll-granplantering och i 6vrigt till jordbruksmark. 

Marken är lätt kuperad och torr till fuktig. 

Trädskiktet är slutet med medeJ~Jders till vuxna träd. 
Bj6rk dominerar. EK, särskiJt i norr, och aj finns. 

Buskskiktet inneh~ller hallon och aluppslag. Tuvt~tel 
finns i fältskiktet. 

Omr~det är delvis r6jt. 

~~~~~~!~~: L6v i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: -
--------------------

Klassificering: Klass 3. 

Område 263, Alskog 

Delkarta: 16 

Ek karta: 08400 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i s6der tiJI granskog och i 
8~iIg[-EIII jordbruksmark. 

Marken är tämligen flack och frisk tiJI fuktig (bitvis sank). 

Trädskiktet är slutet och domineras av medel~lders al. Bitvis 
finns mycket björk. 

Buskskiktet är spritt med hallon, brakved och r6nnuppslag. 

FäJ.tskiktet inneh~ller älg6rl, humleblomster, harsyra, 
tuvt~tel, skoyssäv, skogs fräken och majbräken. 
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~~~~~~~~~: Löv i landskapet. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. 
--------------------

Område 264, Björkskog 

Delkartor: 15, 17 

Ek kartor: 08411, 08401 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området gränsar i söder och väster till lövskog 
~~~-i-B~iiijt till jordbruksmark. 

Området är kuperat och torrt. Det finns fuktiga partier. 

Trädskiktet är slutet och består av medelålders till vuxna 
träd. Björk dominerar. Dessutom finns al, asp, sälg, LÖNN, 
gran och tall. Lågor och torrakor finns. 

Buskskiktet är spritt och endominerat. Brakved, nypon och 
lövuppslag finns också. 

Fältskiktet innehåller blåbär, smal- och bredbladigt gräs, 
harsyra, mannagräs, kråkklöver, majbräken och nässlor. 

Området har betats tidigare. 

Bedömning: Området är varierat och har betydelse för 
f~I[~II[~t och landskapet. 

Klassificeringsmotiv: Djurliv, landskapsbild. 
-----~--------------

Område 265, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 17 

Ek karta: 08401 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Området utgörs aven i väster djup bäckravin, som 
6II~-~~~~a~re i öster. Den gränsar i nordost till Jövskog och 
i övrigt tilJ åkermark. 

Marken är torr och bäcken inte vattenförande. 

Trädskiktet är olikåldrjgt och sJutet. AJ dominerar. Dessutom 
finns björk, EK, sälg, FÄGELBÄR och LÖNN. 

Buskskiktet är sJutet och består av uppslag av ek, sälg, 
fågelbär, lönn och björk. 
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Fältskiktet innehåller bredbladigt gräs, älgart och majbräken. 

Ett gryt finns. 

Bedamning: Området utgar en ridå i landskapet samt har 
betydelse far faunan. 

Klassificering: Klass 2. 

Område 266, Björkhage 

Delkartor: 16, 17 

Ek kartor: 08400, 08401 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området gränsar i sadel' till lav- och barrskog 
6~R-I-5~~I~t till åker- och betesmark. 

Marken är torr och kuperad. 

Trädskiktet är spritt och består av vuxen bjark. Buskskiktet är 
dåligt utvecklat och fältskiktet är gräsdominerat. 

Området betas. 

~~~~~~!~~: Området hävdas och ger liv åt landskapet. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Kulturlandskap, landskapsbild. 

~!~~~!!!~~~!~~: Klass 3. 

Område 267, Alskog 

Delkarta: 17 

Ek karta: 08401 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området utgars aven grund bäckravin och gränsar 
I-~a~E~~-EIll tallskog, i öster till Vättern och i avrigt 
till åkermark. 

Marken är torr till blat. Bäcken är meandrande med måttlig 
vattenföring. 

Trädskiktet är slutet med medelålders til.l vuxna träd. Al dominerar. 
I aster finns asp och gråal. I sadel' finns en ridå av vuxen EK 
ut moL åkern. Dessutom finns bjark, ta]], yran, FAGELBÄR, 
sälg och hägg. 

• 

• 
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Buskskiktet är slutet och hasseldominerat. Dessutom finns 
måbär, hallon och lövuppslag. 

Fältskiktet jrlnehåJler strutbräken, kers, stinksyska, lilje
konvalj, älgört, humh'bl omster , mannagräs, hultbräken och 
harsyra. 

I öster finns spänger utlagda och nere vid Vätterll står ett 
par fiskarstugor. Området är delvis betat. Det finns goda 
lek- och uppväxtplalser för öring. 

Bedömning: Området är diversl med bl a varierat fältskikt 
~~~-~E~8~ en markant Jövridå i landskapet. Det har betydelse 
för fältviJtet. 

~!~~~!!~~~E~~~~~~!~~: Vegetation, djurJiv, landskapsbild. 

~!~~~~!~~~~~~~: klass 2 . 

Område 268, Björkskog 

Delkarta: 17 

Ek karta: 08401 

Areal: Ca 7 ha 

Beskrivning: Området gränsar i söder till alskog, i väster 
EIII-E~II;~og och i öster till al- och tallskog samt slyskog. 

Marken är pJan och fuktig. 

Trädskiktet är slutet och domineras av medelålders björk. Al 
och gran finns. 

Buskskiktet är öppet med hallon och uppslag av sälg. 

Fältskiktet innehåller skogsfräken, majbräken och tuvtåteJ. 

Området är gallrat och övertväras av väg 195. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild. 

Klassificering: Klass 3. 
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Område 269A, 2698, Alskog 

Delkarta: 17 

Ek karta: 08401 

Areal: Ca 11 ha 

Beskrivning: Området utgörs aven bäckravin, djup i väster och 
grunaäre-I-öster, och gränsar till åker, betesmark och tallskog. 

Marken är torr till fuktig. Bäcken har rikt vattenflöde och 
meandrar. Det finns en torr fAra. 

Trädskiktet är slutet av vuxna träd. Al dominerar. Dessutom 
finns björk, EK, oxel, LdNN, FAGELBÄR, hägg, sälg och 
1 st gran med diametern ca 1 m. 

Buskskiktet är öppet med hasseldominans. Dessutom finns 
en, brakved, måbär samt uppslag av ek, björk och lönn. 

Fältskiktet är frodigt med mycket ormbunkar. Det finns 
strutbräken, tuvtåtel, älgört, skogssäv, strätta, harsyra, 
valeriana, humleblomster och hultbräken. 

I väster finns en fungerande damm och i öster en trasig. Det 
finns goda lek- och uppväxtomrAden för öring. 

Bedömning: Område 269A har centralt ett spännande parti 
~~a-r~~aIga och välutvecklade växtskikt. Speciellt ormbunkarna 
är karaktärsinslag. Område 269B är mycket trivialare (klass 3). 

~!~~~!!!~~~!~~: 269A: Klass 1, 269B: Klass 3. 

Område 270, Alhage 

Delkarta : 17 

Ek karta: 08401 

Areal: Ca 2 ha 

~~~~~!~~!~~: Området ingår i en större betesmark. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet är slutet, bestående av vuxen al och BOK. 
Buskskikt saknas och fältskiktet är gräsdominerat. 

Området betas av häst. 
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Bedbmniny: Omr~det har hävdats länge och utgbr ett lbvinslay 
rlandskäpet. 

~!~~~~!!~~~!~~~~~~!~: Kulturlandskap, landskapsbild. 

Område 271, Ekhage 

Delkarta : 17 

Ek karta: 08401 

Areal: Ca 9 ha 

Beskrivning: OmrAdet utgbrs aven mycket gles ekhage. Gränserna 
~~-~~~~f~~Iigt inlagda pA kartan direkt frAn flygbild utan fält
kontroll . 

Trädskiktet bestAr av grov EK. MAnga ekar är dbende och 
troligen skadade av betande djur (häst). I norr finns ett 
mindre parti med sluten EK. 

Bedbmniny: De dbende ekarna har betydelse fbI' skogens nedbrytare, 
6~a~-ra~~a och flora. 

~!~~~!!!~~:!~~~~~~!~: Djurliv, vegetation, kulturlandskap. 

Område 272, Björkhage 

Dejkarta: 17 

Ek karta: 08401 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i bster till tallskog och i bvrigt 
fIII-]ä~a6ruksmark. 

Marken är sluttande med en sänka i norr. 

Trädskiktet domineras av vuxen bjbrk och är slutet. Tall och EK 
finns. Buskskikt saknas och fältskiktet är fattigt. 

Området är intensivt betat. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~!!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------
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Område 273, Blandtriviallövskog 

Delkartor: 16, 18 

Ek kartor: 08400, 07490, 07491 

Areal: Ca 115 ha 

Beskrivning: Omr~det utgfirs till stfirsta delen aven del av 
RB~~~~~~-B~tra sluttning samt av flackare partier uppe p~ och 
nedan ffi r sluttningen. Öster om omr~det finns jordbruksmark 
och väster därom finns barrskog. 

Marken är ofta blockig med bitvis berg i dagen. Torra bäck fAror 
och vattensamlingar finns. De är troligen vattenffirande på 
våren. 

Trädskiktet är en mosaik av bjfirk, al och EK. Alen växer 
uppe på sluttningen på vAtare fiversilningsmark och nedanffil' 
sluttningen i fuktigare partier. Övriga trädsjag är oxeJ, asp, 
FAGELBÄR, tall och gran. Torrakor och l~gor finns i stor ut
sträckning. 

Buskskiktet domineras av brakved samt asp- och bjfirkuppsJ.ag. 
Dessutom finns hassel, sälg, en, hallon och ung ek, rfinn, 
fågelbär och oxel. 

Fältskiktet är fattigt med smalbladigt gräs, blåbär, harsyra 
och firnbräken. 

Skogsbete har ffirekommit tidigare. Nu betas området delvis i 
fister, i fivergAngen tilJ. fippen betesmark. Uppe pA sluttningen 
ffirekommer lfivavverkning till flistuggning. Granplanteringar 
finns. OmrAdet ligger nära mindre vägar men är sv~rgånget. 

Bedfimning: Området upplevs p~ h~Jl som en lfivklädd sluttning, 
~a~~~IIf-pA hfisten. Det är m~ngformigt med utvecklat träd-
och buskskikt samt varierade markffirh~llanden. Området är stort. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, djurliv. 
---------~----------

KJassificering: Klass 2. 

Område 274, Björkhage 

Delkartor: 17, 18 

Ek karta: 07491 

Area]: Ca 1 ha 

Beskrivning: Området gränsar i fistel' till industritomt och 
I-8~~I~f-EIll taJJskog. 

Marken sluttar och är torr. 

• 
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Trädskiktet är sJutet med vuxen björk. Tall finns. Buskskikt 
saknas och fältskiktet är fattigt. 

Omrädet betas intensivt. 

~~~~~~~~~: Löv i Jandskapet. 

Område 275A-D, Björkhage 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 20 ha 

Beskrivning: Omrädet gränsar i väster tiJl väg 195 och i övrigt 
EIII-]öra5ruksmark. Området mellan 275A och 8 är betesvall. 

Marken är pJan och torr. 

Trädskiktet är slutet till öppet och består av medelålders 
till vuxen björk. Enstaka tall, EK, rönn och al finns. 
Buskskiktet består av enstaka enar. 

FäJtskiktet är fattigt med gräs, blåbär, lingon, örnbräken 
och ljung. 

Omrädet är intensivt betat och vissa delar är gallrade. 

Bedömning: Omgivningen får ett lätt och ljust intryck. De gJ.est 
sEaende-träden gör att landskapet öppnas ut mot Vättern i öster. 
Området har gammal hävd och syns mycket väl från väg 195. 

~!~~~~!!~~~~~~~~~~!~: Kulturlandskap, landskapsbild. 

~!~~~!!!~~~!~~: 275A-B: Klass 1, 275C-D: Klass 2. 

Område 276, Ekhage 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 2 ha 

~~~~:~~~!~~: Området omges i stort sett av björkhage. 

Marken är plan och torr. 

Trädskiktet består av EK, vuxet och öppet ~ väster och 
medeJålders och slutet i öster. 
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Buskskiktet är fippet med en och 8spuppslag. 

Fältskiktet är gräsdominerat. 

Området betas. 

Bedfimning: Området hävdas och utg6r en viktig del i ett 
6}orkhagekomplex. 

~!~~~!!!~~E!~9~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

Område 277, Blandtriviallövskog 

De1karta: 1 B 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området utg6rs av ett kuperat relikt strandhak 
~ea-~I~~-]6rdbruksmark l väster och plan bj6rkhage i 6ster. 

Trädskiktet är slutet med medelålders EK, bj6rk och asp. 

Buskskiktet är slutet med hassel samt uppslag av asp, oxel, 
rann, ek och fågelbär. 

Fältskiktet innehåller smalbladigt gräs och blåbär. 

Området 6vertväras av vägar. Odlingsrase finns och bete 
f6rekommer i norr. 

Bed6mning: Området utgfirs av lav i landskapet och syns väl 
fran-våg-195. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 278, Ekskog 

De lkarta: 1 B 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Området utgfirs aven relikt strandhakssluttnlng 
mea-plän-}ördbruksmark både i väster och fister. Marken är torr 
UJ l frisk. 

Trädskiktet är slutet och olikåldrigt. EK dominerar. Dessutom 
finns al, bj6rk, asp, gran och LÖNN. 

e. 
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Buskskiktet är slutet med dominans av hassel och ekuppslag. 
Dessutom finns en samt uppslag av rann, fägelbär, asp och lann. 

Fältskiktet innehäller smalbladigt gräs, bläbär, värfryle, 
smultron och humleblomster. 

Bedamning: Omr~det är varierat med buskskikt som inte är av 
~I~~~~~~Eär. Det syns mättligt frän väg 195 samt har betydelse 
far faunan. 

Område 279, Ekhage 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Omrädet är en kuperad strandhakssluttning med plan 
]o~d6ru~~märk i aster och väster. 

Marken är torr till frisk. 

Trädskiktet är slutet och olikäldrigt. EK dominerar med stort 
bj6rkinslag. Dessutom finns FAGELBÄR, LÖNN, al och ASK. 

Buskskiktet är spritt med hassel, en, nypon, bjBrnbär och 
aluppslag. 

Fältskiktet innehäll.er bredbladigt gräs, 6rter och Brnbräken. 

Omrädet betas och är lättgånget. Hasselr6jning fBrekommer. 

Bed6mning: Områdets h6gvuxna träd ger karaktär åt landskapet 
~ämE-~r-äv betydelse f6r faunan. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, djurl.iv, kulturlandskap. 
--------------------

Område 280, Björkhage 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 6 ha 

Beskrivning: Omr~det utgBrs aven bäckravin som till starsta 
delen-omges av jordbruksmark. 
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Slänterna är torra och i väster finns ett blockigt sumpparti. 

Trädskiktet är slutet o~h består av vuxna träd. Sydsidan är 
bj6rkdominerad, nordsidan inneh~ller asp, EK och bj6rk 
och i väster finns al. Dessutom finns FAGELBÄR, oxel och gran. 

Buskskiktet är på nordsidan ett slutet hässle och på sydsidan 
finns enstaka enar. 

Fältskiktet är fattigt med smalbladigt gräs och blåbär. 

Området är betat. Det finns kostigar och odlingsr6sen. 

Bed6mning: Området är varierat med betydelse f6r fältviltet 
~~R-~~~~~lberoende fauna. Ravinerna är spännande att vistas 
i och g6r landskapet levande. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, djurliv, rekreation, 
kulturlanaskap~-----

Område 281, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 18 ha 

Beskrivning: Området gränsar i nordväst till granplantering, 
I-~Ba~~-EIII tallplantering och i 6vrigt till jordbruksmark 
och Vättern. 

Marken är lätt kuperad av grunda bäckraviner samt till 
st6rsta delen torr. 

Trädskiktet är slutet och olikåldrigt och utg6rs aven 
mosaik av asp-, bj6rk-, tall- och alpartier. Dessutom finns 
EK och gran. 

Buskskiktet är 6ppet till slutet med hassel samt uppslag 
av ek och asp. Bj6rnbär och en finns. 

Fältskiktet är gräsdominerat med 6rnbräken. 

Området betas med varierat betestryck och syns väl från väg 195. 

Bedömning: Löv i Jandskapet. 

KJassificeringsmotiv: Landskapsbild. 
--------------------

Klassificering: Klass 2. 
--------------
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Område 282, Björkhage 

Dejkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Gränsar i väster till äker och i övrigt till 
Iåvömraae~-

Marken är pJan och torr. 

Trädskiktet är slutet med vuxen björk. Buskskikt saknas och 
fältskiktet är gräsdo~inerat. 

Området betas. 

~~~~~~!~~: Området har gammal hävd och syns väl från väg 195 . 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Kulturlandskap, landskapsbild. 

Klassificering: Klass 2. 
----------- ..... - ..... 

Område 283, Blandtriviallövhagmark 

De lkarta: 18 

Ek kartCl: 07491 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar till tomt- och jordbruksmark 
~~mE-~~-~I~nt och torrt. 

Trädskiktet är öppet med medelAlders till vuxna träd såsom 
björk, EK och FAGELBAR. 

Buskskiktet bestAr av enstaka nypon och fältskiktet innehåller 
bredbladigt gräs. 

Området betas. 

§~~~~~~~2: Området syns väl från väg 195. 

~!~~~~!!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Klasssificering: Klass 3. 
---------------
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Område 284, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta : 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: OmrAdet utg6rs aven bäckravin och omges till 
störstä-aelen av jordbruksmark. 

Marken är torr med ett fuktparti i väster. 

Trädskiktet är slutet med medelAlders tiJl vuxna träd. 
Al dominerar. l väster finns ett parti med ASK. Dessutom 
finns bj6rk, EK, taJl, oxel och hägg. 

Buskskikt saknas och fältskiktet är glest med gräs och 6rter. 

Området betas. 

Bed6mning: Ravinen är en del av landskapets mosaikstruktur 
~~a-Iö~rIdåer och åker, vilket är typiskt fBr denna del av 
kommunen. 

~!~~~!!!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------

Område 285, Björkhage 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 5 ha 

Beskrivning: Området ligger melJan två bäckraviner i 
Jora6ruksbYgd. 

Marken är kraftigt kuperad i 6ster och plan i väster. Den 
är torr och jämn. 

Trädskiktet är slutet och domineras av gammal, men inte grov, 
bj6rk. Enstaka gran finns. 

Buskskiktet består av enstaka en. 

FäJtskiktet är fattigt med smalbladigt gräs, blåbär och lingon. 

OmrAdet är hårt hästbetat och lättgånget. 

~~~~~~!~9: Närmar man sig omrAdet från ravine,) i söder sA 
vidgar sig denna till ett kulligt landskap med vita, lite 
knotiga bj6rkar. Marken är som en äkta matta, kortsnaggad 
av djurbete, och på hBsten bestrBdd med bjBrkl6vskantareller. 
Det är vackert. 

• 

• 



• 

• 

157 

Klassificeringsmotiv: Rekreation, vegetation, kulturlandskap, 
IänasKäps5IIa~------

Område 286, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 2 ha 

Beskrivning: Omr~det utg6rs aven bäckravin, som i norr gränsar 
EIII-6}8~K~age och i 6vrigt till jordbruksmark. 

Marken är torr till frisk . 

Trädskiktet är spritt med vuxen al, ASK och EK. Buskskikt 
saknas och fältskiktet är gräsdominerat. 

Omr~det betas. 

~~~~~~~~9: Löv i landskapet. 

~!~~~~!!~~~~~9~~~~!~: Landskapsbild, kulturlandskap. 

Klassificering: Klass J. 

Område 287, Ekhage 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Omr~det utgörs i norr aven bäckravin och i söder 
ä~-~n-s[~~ndhakssluttning. 

Marken är torr. 

Trädskiktet är öppet och domineras av vuxen EK med inslag av 
björk. Dessutom finns ASK och al. 

Buskskiktet är spritt med hassel, nypon samt 16vuppslag. 

Fältskiktet är gräsdominerat. 

Omr~det är intensivt betat och en del hassel är töjd. 

Bedömning: Området hävdas. Det har betydelse i mosaiken 
~K~~:I6~~id~ samt syns väl fr~n väg 195. 

~!~~~!!!~~~!~9~~~~!~: Kulturlandskap, landskapsbild. 

Klassificering: Klass 2. 
---------------
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Område 288, Ekhage 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området utgörs aven bäckravin som omges av 
]öra6ruksmark. 

Bäcken är torr. 

Trädskiktet är slutet med vuxna träd. EK dominerar, särskilt 
på norrsidan. Dessutom finns björk, al, ASK och rAGELBÄR. 

Buskskiktet är spritt och består av nypon, en och askuppslag. 

rältskiktet är gräsdominerat. Det finns strutbräken. 

Området är intensivt betat. 

Bedömning: Området har betydelse för landskapet, en mosaik 
a~-~k~r-öch lövridåer. Området hävdas. 

~!~~~!~!~~~!~~~~~~!~: Landskapsbild, kulturJandskap. 

Område 289, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: Området omges av tomt- och jordbruksmark samt 
ar-krartigE kuperat och torrt. 

Trädskiktet är öppet till slutet med vuxna träd. Björk dominerar. 
Dessutom finns EK, rönn, ALM, al och rAGELBÄR. 

Buskskiktet är spritt, bestående av hassel och rönnuppsjag. 

räJ.tskiklet är gräsdominerat. 

Området betas. 

Bedömning: Området utgör en del i en mosaik av åker och löv
rlaa~r;-öch det hävdas. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, kulturlandskap. 
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Omride 290, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 4 ha 

Beskrivning: OmrAdet gränsar i väster till barrskog och j 

a~~i~E-EiJI jordbruksmark. 

Marken är plan och torr till fuktig. 

Trädskiktet är slutet med medel~lders till vuxna träd. Björk 
dominerar. Dessutom finns al och tall. 

Buskskiktet är slutet med brakved och björkuppslag. 

Fältskiktet är gräsdominerat, speciellt pA de ängar som finns 
inom området. 

Området betas extensivt och det finns ett stort risbo. 

~~~~~~~~~: Löv i landskapet med betydelse för faunan. 

Område 291, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 3 ha 

Beskrivning: Området utgörs aven torr strandhakssluttning 
oCh-omges-äv plan jordbruksmark. 

Trädskiktet är öppet och domineras av vuxen björk och EK. 
Dessutom finns asp, aj och ASK. 

Buskskiktet innehåller enstaka nypon och fäJtskiktet är 
gräsdominerat. 

Området betas intensivt. 

§~~~~~~~9: Området hävdas och ligger väl synligt längs väg 195. 

~!~~~!!~~~~~~~~~~~~~: Landskapsbild, kulturlandskap. 
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Område 292, Ekskog 

De lkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 1 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i norr till barrskog och i 6vrigt 
HII-Iovskög. 

Marken är torr och lätt sluttande med block. 

Trädskiktet är 6ppet och domineras av medel~lders EK. 
Dessutom finns tall, FÄGELBÄR och bj6rk. 

Buskskiktet är 6ppet och består av brakved samt uppslag 
av oxel, r6nn och ek. 

Fältskiktet är fattigt med smalbladigt gräs och blåbär. 

~~~~~~~~~: L6v i landskapet. 

Klassificering: Klass 3. 
--------------

Område 293, Blandtriviallövskog 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areal: Ca 26 ha 

Beskrivning: Omr~det gränsar i 6ster till jordbruksmark 
och-l-övrIgt till barrskog. 

Marken är torr till fuktig och lätt sluttande. 

Trädskiktet är 6ppet och medel~lders till vuxet. Bj6rk och 
al dominerar. Dessutom finns r6nn och gran samt, speciellt 
i de norra delarna, EK, oxel och FAGELBÄR. I 6ster finns 
en bj6rkhage. 

Buskskiktet är slutet med brakved, en samt uppslag av bj6rk, 
al och ek. 

Fältskiktet inneh~ller älg6rt, skogsfräken, bl~bär och 
6rnbräken. 

Omr~det innehälJer brukningsvägar och har betats tidigare. 

Bed6mning: Omr~det är tämligen stort och varierat med 
6etyaeIse f6r faunan. 

Klassificeringsmotiv: Djurliv, vegetation. 

Klassificering: Klass 2. 
--------------
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Område 294, Blandtriviallövhagmark 

Delkarta: 18 

Ek karta: 07491 

Areell : Ca 8 ha 

Beskrivning: Området är heterogent och gränsar till jordbruksmark. 
OeE-utyors-iväster aven bäckravin och i öster aven strandhaks
sluttning. 

Marken är (orr till frisk. Bäcken är m~ttligt vattenförande. 

Trädskiktet är öppet till slutet med vuxna träd. Östra delen 
är EK- och björkdominerad. Södra delen av ravinen är björk
dominerad. I västra delen samt i bäckkanten finns al. Dessutom 
finns rönn, LÖNN, FAGELBÄR och ASK . 

Buskskiktets slutenhet varierar. Det finns hassel, särskilt 
norr om bäcken, samt lövuppslag. 

Fältskiktet är däligt utbildat. Det finns gräs, harsyra, 
humleblomster och ormbunkar. 

Området betas, intensivast söder o~ bäcken. Det finns odlings
rösen och en gammal dammanläggning. Bäcken utgör bra lek-
och uppväxtplats för öring. 

Bedömning: Omr~dets östra del har betydelse för omgivningen 
~Ia-~~y-T95 och bäckravinen ingår i en mosaik av lövraviner 
och äker med betydelse för fältviltet. 

Klassificeringsmotiv: Landskapsbild, zoologiskt, 
~~It~rI~~as~~~:-~eY~tation. 
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4. SAMMANFATTNING 

4.1 Allmänt 

Hjo kommuns landareal är 29 920 ha och dess taxerade skogsareal 
16 70B ha. Inventeringen redovisar totalt 1 650 ha, fördelat 
p~ 1 155 ha skog och 435 ha hagmark. 

Lövomr~den8 är huvudsakligen koncentrerade till. sluttningarna 
p~ HökensAs och längs Vättern. Triviallövträd finns fiver hela 
kommunen, medan ädelJfivträd finns praktiskt taget endast 
öster om Hökensås. Totalt har 294 områden beskrivits och 
dessa har en medelareal av 5,6 ha. 

Redovisningen är upplagd med utgångspunkt från trädskikten 
och uppgifter om exempelvis busk- och fältskikt och andra 
aspekter har inte sammanställts och kommer då i skymundan. 
Här ffiljer några allmänna intryck. 

Marken i kommunen har i allmänhet lågt näringsstatus och är 
bevuxen med ris, ~malbladigt gräs och kanske harsyra och 
örnbräken. De rikaste partierna finns öster om Hfikensås med 
dragning åt nordost. Detta speglas i förekomsten av exempelvis 
hassel, skogsbingel och blåsippa. 

Av de beskrivna skogsområdena har de fl.esta troligen betats förr 
och då varit allt från gles hagmark till skogsbete. Detta syns 
på det ofta förekommande lövuppslaget av exempelvis asp, björk 
och rönn, vilka växer med olika slutenhet och grovlek beroende 
på bland annat konkurrensförhållandet med trädskiktet. 

De ingrepp som förekommer i områdena är bete, då kallade 
hagmarker, och avverkning med förmodad efterföljande barr
plantering. I en del områden finns nya eller förnyade diken. 
Röjd och gallrad lövskog saknas nästan helt. 

4.2 Ekskog 

Ekskogarna utgör 77 % av areaJen ädel lövskog. De grövsta ekarna 
finns vid Vättern, framför allt vid Grevbäck och Norra Fågelås. 
Klenare ek finns på Hökensåssluttningen, där ekskogen ibland 
närmast påminner om krattskog. I område 52, ett litet område, 
finns för olika nedbrytande organismer värdefull dfid ek, vilket 
det är ont om i kommunen. 

4.3 Askskog 

Ett område med askskog finns och det ligger vid Almnäs. 
I övrigt finns ask i bl andbestånd , särskilt i kommunens 
nordöstra del. 

• 
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4.4 Lindskoc) 

Ett område med planterad lind finns vid Norra Fågelås. 

4.5 Blandädellövskog 

Blandädellövskogen är ofta planterad och utgör eh kvarleva 
av den gamla herrgårdskulturen, exempelvis vid Munkeberg 
och Norra F~geIAs. Det är ont om naturlig blandädellövskog. 
Förutom de ovan nämnda trädarterna finns alm, bok, fågelbär, 
lönn och ett flertal utländska arter. 

4.6 EkhaCJe 

Ekhagen utgör 66 % av arealen ädellövhagmark och ligger spridd 
utefter vätterstranden med koncentrationer vid Ekhammar-Grevbäck 
och i kommunens sydöstra del. 

4.7 Klenekhage 

Klenekhagarna utgör 14 % av arealen ekhagar, vilket är lite 
med tanke på återväxten. 

4.8 Askhage 

Ett enda område finns och det ligger vid Ekhammar. 

4.9 Blandädellövhagmark 

Denna hagmarkstyp är, i likhet med blandädellövskogen, kopplad 
till de gamla herrgårdarna, exempelvis Almnäs, och har samma 
artuppsättning. 

4.10 Alskog 

Alskogen upptar störst areal bland enartsbestånden. Den är 
lokaliserad till bäckar och åar med fuktiga förhällanden, 
men särskil.t i kommunens nordöstra del finns stora alområden 
med torrare karaktär. 

4.11 Björkskog 

Björk finns framför allt i blandade bestånd och förhällandevis 
inte sä ofta i enartsbeständ. 
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4.12 Aspskog 

Aspskog i enartsbestAnd är oftast planterad och bestär då 
av så kallad hybridasp. 

4.13 Blandtrlviallövsko 

Blandtriviallövskogen utgör den dominerande delen av löv
skogen och den är spridd över hela kommunen. I väster utgörs 
den ofta av al och björk medan i öster ek men även oxel ofta 
tillkommer. Enstaka asp och rönn finns överallt. 

4.14 Björkhage 

Av hagmarken dominerar björkhagen, som finns över hela 
kommunen, dock med en tyngdpunkt i sydöst. 

4.15 Alhage 

Alhagarna är spridda i de östra delarna av kommunen. 
En del har ganska grova träd. 

4.16 Blandtriviallövha mark 

Denna hagmarkstyp finns spridd över hela kommunen och inne-
håller till delen björk och al. 
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6. TABELLER 

T a b elI 1 Sammanställning av lövområdenas förde] ning på 
biotoper och deras totala arealer 

Ädellövskog 

Ekskog 
Askskog 
Lindskog 
Blandädellövskog 

Summa 

Ädellövhagmark 

Ekhage 
Klenekhage 
Askhage 
Blandädellövhagmark 

Summa 

Trivial lövskog 

Antal 
områden 
st 

Total 
areal 
(ha) 

Total areal 
i ~~ av alla 
lövområden 

Områdets 
medel
areal (ha) 

29 119 7,2 4,1 
1 2 0,1 2 
1 2 0,1 2 

__ ~ _______ ~~1~ _______ ~12 _________ ~12 ___ _ 
39 154,5 9,4 

17 71 4,3 4,2 
4 10 0,6 2,5 
1 .3 0,2 3 

__ ~ _______ ~~ _________ !1~ _________ ~1§ __ _ 

27 107 6,5 

Alskog 33 230 13,9 7 
Björkskog 27 122 7,4 4,5 
Aspskog 4 13 0,8 3,3 
Blandtriviallövskog __ ~Z ______ §2~ ________ ~~!1 _________ ~ ____ _ 

Summa 

Triviallövhagmark 

Björkhage 
Alhage 
Blandtrivial
lövhagmark 

Summa 

TOTALT 

151 

35 
14 

77 

294 

1060 

137 
66 

328 

1649,5 

64,3 

8,3 
4,0 

19,9 

100 

3,9 
4,7 

5,6 



• 
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Tabell 20mrådesnummer fördelade efter typ av löv område 

Ekskog: 

·Askskog: 

Undskog: 

Blandädellövskog: 

Ekhage: 

Klenekhage: 

Askhage: 

Blandädellövhagmark: 

Alskog: 

Björkskog: 

Aspskog: 

Blandtriviallövskog: 

24, 28, 30, 42, 46, 51, 52, 88, 96 
106, 111, 130, 131, 154, 159, 160, 165, 
167, 172, 178, 188, 190, 196, 218, 224, 
236, 245, 278, 292 

225 

200 

, 43, 90, 125, 126, 199, 212, 249 

33,36,48,50,156,176,186,194,228, 
238, 243, 253, 271, 276, 279, 287, 288 

27, 110, 202, 207 

47 

49,128,211,227,229 

4, 5, 6, 8, 32, 37, 38, 39, 40, 45, 77, 
79, 104, 107, 116, 124, 150, 157, 163, 175, 
198,209,213,219,223,231, 233,241,246, 
263, 267, 269 

14,15,17,60,63,68,70,76,81,85,89, 
91, 109, 132, 137, 143, 144, 148, 153, 173, 
214, 221, 230, 237, 248, 264, 268 

26, 217, 220, 247 

1, 3, 7, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 
31,41,44,54,57,58,59,62,64,65,67, 
71, 72, 74, 75, 82, 100, 102, 103, 105, 108, 
112,117,118,119,121, 122, 123, 135, 139, 
140,142,145,146,147,149,151,152,158, 
161, 164, 166, 168, 169, 170, 171, 174, 179, 
182, 183, 184, 185, 187, 189, 195, 197, 203, 
215, 216, 222, 235, 239, 242, 244, 252, 256, 
257, 258, 259, 260, 262, 265, 273, 277, 293 
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Björkhage: 

Alhage: 

Blandtrivial
lövhagmark: 

10, 11, 13, 16, 53, 61, 66, 73, 80, 84, 
86, 92, 93, 94, 95, 113, 120, 127, 133, 
136, 192, 193, 205, 206, 240, 251, 255, 
261, 266, 272, 274, 275, 280, 282, 285 

34, 69, 98, 101, 114, 129, 162, 177, 
180, 201, 226, 250, 270, 295 

2, 22,55, 56, 78, 83, 87, 97, 99, 
115,134,138,141,155,191,204,208, 
210, 232, 254, 281, 283, 284, 286, 289, 
290, 291, 294 

7. DELKARTOR (1:20000) 

Kartornas inbördes läge finns pA översiktskartan under punkt 9. 
Områdesnumren är samma som i områdesbeskrivningarna under 
punkt 3. 

• 

• 



8. BILAGA 1. rÄL TPROTOKOll. 187 

INVENTERING AV LÖVSKOG OCH LÖVHAGMARK 

Kommun: HJ O 

Beståndsnr. 

BIOTOP: 

RELASKOPMÄTNING 

Alm Ask Bok 

TRÄDSKIKT 

Ek Fågel Lind Lönn 
bär 

I 

Datum för inventering: 

Ek·'nomisk karta nr.: 

Klassning: 1 2 3 

Asp Björk Gråal Klibb Övrig 
al löv 

I I I I 
· ..................................................................... . 
Grovlek-ålder: vuxna medel unga blandat 

Slutenhet sluten öppen spridd 

BUSKSKIKT 

· .......... . . .. . ........... . . . . . . . . . ............ . . .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Slutenhet sluten öppen spridd 

FÄLTSKIKT 

· ................................ . . ................................ . 
· ..................................................................... . 
FRILUFTSLIV (stigar. strövområde) 

· ..................................................................... . 
PÅVERKAN (gamla/nya anläggningar, odling, plantering) 

· . . . . . . . . . . . . . ............... . ....................... 
· ........... . · ....................................................... . 
LANDSKAPSBILD (läRe i förhållande till omgivninRen) 

· ...................................................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . · .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

· . . . . . . . . . · . . ............ . . ....... . . ...... . . ....... . 
· ......... . • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••• 

· ............... . . . . . . . . . . . . . . ... • •••••••••••••••••••••• " ••••••• e 

· ............................... . . .................... . . ....... . 
· ................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· ................................ . . ..... . . .................... . 
• • C' •••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bar: 
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9. ÖVERSIKTSKARTA (1:50000) 

De pA kartan angivna delkartorna, nummer 1-18, Aterfinns 
som dejkartor under punkt 7. 
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