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Förord 
 
Lövskogar har stor betydelse för så väl den biologiska mångfalden som för människors 
upplevelse av naturen. I Riksdagens miljömål ”Levande skogar” sägs att skogens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Att inventera är ett sätt att skaffa kunskap 
som behövs som underlag för den planering och det beslutsfattande som ska till för att 
målet ska kunna nås. Detta inte minst vad det gäller behovet av skydds- och 
skötselåtgärder. 
 
Inventeringen har finansierats av Naturvårdsverket och Töreboda kommun. 
 
Inventering, rapportskrivning samt digitalisreing av inventerade områden har utförts av 
Firma Bo Kindbom i Moholm. Inventeringsarbetet har utförts av Bo Kindbom under 
sommaren 2008. Förutom denna rapport finns uppgifter även i digital form (GIS-skikt med 
tillhörande geodatabas) hos Länsstyrelsen och Töreboda kommun. 
 
Digital utforming av inventeringsblanketter, rapportlayout samt kopplingar mellan GIS-
skikt och tillhörande geodatabas i Arc-Gis 10:2 är utfört av Ingemar Lindsköld, Töreboda 
kommun 
 
 
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen  Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Töreboda kommun 
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Sammanfattning 
 
År 2008 har en inventering av lövskogsbestånd i Töreboda kommun genomförts. Uppdraget 
har utförts av Firma Bo Kindbom, Moholm på uppdrag av Töreboda kommun. 
 
Totalt har 193 objekt karterats, besökts i fält och beskrivits. Ytterligare 130 objekt har 
besökts efter indikationer vid flygbildtolkningen. Dessa objekt har inte noterats i 
föreliggande arbete då objekten inte uppfyller kraven som lövskogsbestånd enligt nedan . 
Inventeringen har genomförts enligt metod framtagen av Naturvårdsverket och som tidigare 
använts i flera andra kommuner i Västra Götaland. Till lövskogar räknas i inventeringen 
bestånd med minst 50 % krontäckning av lövträd. Vid flygbildtolkningen, som inledde 
arbetet, karterades alla trivial- och ädellövbestånd större än 2 respektive 1 ha. De karterade 
objekten har därefter besökts i fält och beskrivits enligt en fastställd metod beträffande 
skogstyp, trädslagsammansättning, busk-och fältskikt, naturvårdsintressanta strukturer m.m. 
De enskilda objekten har slutligen klassificerats utifrån naturvärden i en fyrgradig skala. 
Resultatet finns förutom i denna rapport även redovisade i en kartdatabas ArcGis 9.3.1 med 
tillhörande attributdata. 
 
De totalt 193 objekten motsvarar en areal av ca 794 ha. Objekten fördelat sig enligt 
följande:  
 
Naturvärdesklass Antal objekt Andel (%) 

Naturvärdesklass 1  0  0 
Naturvärdesklass 2  17  9 
Naturvärdesklass 3  70  36 
Naturvärdesklass 4  106  55 
 
Objekten är spridda över hela kommunen med en koncentration till östra och södra 
kommundelarna. Under inventeringen har 18 av de totalt 22 olika lövskogstyper som är 
angivna på fältblanketter noterats i kommunen. I brytningsbygder mellan barrskogsområden 
i norr och öppnare jordbruksmark i söder kan lövskogarnas utbredning lokaliseras till 
småsjöar och vattendrag samt större gårdar och herrgårdar. Lövskogar längs Göta Kanal 
samt park- och vårdträdsmiljöer vid några av kommunens större herrgårdar och kyrkor hör 
till de mest värdefulla lövskogsobjekten i kommunen. En vanlig typ av lövskog i 
kommunen är mindre till medelstora åkerholmar och randlövskogar i jordbrukslandskapet. 
Dessa småobjekt har ofta områdesvis sammanförts till ett objekt med gemensam 
beskrivning. Ett antal objekt mindre än 2 respektive 1 ha har redovisats då inventeringen 
givit vid handen, att dessa områden hyser intressanta naturvärdeselement eller rödlistade 
arter. 
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1 Inledning 
 
Föreliggande rapport har till avsikt att kartera och naturvärdesbedöma Töreboda kommuns 
lövskogar. Inventeringen gjordes våren till hösten 2008 av Bo Kindbom. Uppdragsgivare är 
Töreboda kommun. 
 
Tack till Lars Arwidsson, Göreborgs universitet, och Tomas Hallingbäck, Artdatabanken 
Uppsala, för hjälp med fältarbete och bestämning av mossor och lavar. Tack dessutom till 
Ingemar Lindsköld för teknikssupport samt digital utforming av inventeringsblanketter, 
rapportlayout, databas och kartor. 
 

2 Inventeringsområdet 
Allmänt: 
 
Skogsmarken i Töreboda kommun består enligt senaste Riksskogstaxeringen av 27 000 ha 
produktiv skogsmark. Där av uppskattas, enligt samma källa, arealen lövskog till 4 000 ha 
(siffran baserad på volym lövved). 
 
Mycket av kommunens lövskogsbestånd är av trivial typ eller produktionsinriktade. 
Skogstypen ädelövsskog är däremot en ovanlig biotop. Beståndsbildande ädellövskogar över 
1 ha är mycket sällsynta och finns huvudsakligen i anslutning till våra gods och herrgårdar. 
De lövskogar som har ett ädellövinslag över 50 % innehåller dock nästan alltid höga eller 
mycket höga naturvärden.  
 

3 Metod 

3.1 Förarbete 

Förberedande arbete, vilket innefattar flygbildstolkning och inritning av lövskogsbestånd på 
fältkartor (ortofotografier resp. ekonomiska kartan, båda skala 1:10 000), gjordes våren 2008. 
Flygbilderna som använts är infraröda färgdiabilder i skala 1:30 000, tagna 1986. De bestånd 
som ritats in på fältkartan har antingen bedömts ha en areal överstigande 1,0 ha och bestå av 
minst 50% ädellövträd eller ha en areal på minst 2,0 ha och bestå av 50% lövträd, 
dominerande av triviallövträd. Anteckningar fördes under flygbildstolkningen där det 
noterades om objektet består av ädellöv eller triviallöv och om det är fråga om brantskog, 
fuktskog, strandskog eller trädbärande hagmark. En notering om förmodat naturvärde gjordes 
också. 
 

3.2 Fältarbete och naturvärdesbedömning 

Töreboda kommun fältinventerades våren till hösten 2008. En speciellt framställd fältblankett 
användes där information om varje bestånds struktur, geografi och biologi fylldes i (se bilaga 
1). I fält gjordes även en preliminär naturvärdesbedömning med hjälp av två blanketter (se 
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bilaga 3 och 4). Då hela kommunen hade fältinventerats gjordes den slutgiltiga 
naturvärdesbedömningen vilket innebar vissa justeringar av den preliminära.  
 
Vissa anlagda ädellövbestånd samt successionsbestånd av ädellöv har redovisats som objekt 
med framtida höga naturvärden.  
 
Intressanta ädellövträd påträffas företrädesvis som allèträd, randlövskogar samt i 
trädsamlingar runt våra kyrkor och som vårdträd vid våra större gårdar Därför har ett antal 
ädellövskogar mindre än ett ha redovisats i föreliggande arbete. 
 
Rapportskrivning och övrigt sammanställningsarbete gjordes under vintern–våren 2008-2009. 
Artnamnen i rapporten följer för kärlväxter Karlsson (1997), för mossor Hallingbäck (1996), 
för lavar Hallingbäck (1995), samt för storsvampar Hallingbäck (1994). Fältdata har överförts 
via excel till en geodatabas i ArcGis 9.3.1 av Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Digitalisering av inventeringsytorna utfördes av Bo Kindbom i Arc Gis 9.2. under hösten 
2008. 
 

3.3 Redovisning 

3.3.1 Databas 

Resultatet har inmatats som attributdata i en geodatabas ArcGIS 10:2 samt finns även som 
exeldata. Innhållet i attributdatatabellerna följer innehållet i fältblanketten (bilaga 1). 
 

3.3.2 Digitalt kartmaterial 

Objekten är digitaliserade i ArcGis 9.3.1 mot en bakgrund av vektoriserade kartskikt av GSD 
fastighetskartan samt tillhörande flygbilder (ortofoton). Närliggande objekt som erhållit 
samma klass har gjorts till delobjekt. Närliggande objekt med olika klass bildar följaktligen 
olika objekt. 
 

3.3.3 Rapport 

Resultatet av inventeringen redovisas i denna rapport med objektbeskrivningar innehållande 
nedan angivna punkter samt kartor i skala 1:20 000. 
  
Objektnummer: Varje objekt har ett unikt nummer. I de fall då objektet består av flera 
delområden anges antalet delområden med en siffra inom parantes efter objektsnamnet. 
Objekten är numrerade kartbladsvis med början i kommunens nordvästra del . 
Objektsnamn: Objektsnamnet anger i första hand var i kommunen objektet är beläget med 
namn på: ort, gårdsnamn, vattendrag eller sjö. I några fall anges även dominerade skogstyp 
eller annan påtaglig karaktär i objektet. 
Naturvärdesklass: Naturvärdesklassens premisser finns redovisade i bilaga 3. 
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Kartbilaga: Här anges på vilken sida i kartredovisningen som beståndet är beläget. I 
kartredovisningen finns även en förteckning över kartbladens beteckning enligt den 
ekonomiska kartans bladindelning. Om ett bestånd ligger i skarven mellan två eller fler 
kartblad har det kartblad där den största delen av beståndets areal ligger angivits. 
Areal: Beståndets areal anges i hektar (1 ha = 100 × 100 meter). Vissa bestånd är 
mosaikartade och bjuder omväxlande på trädbevuxna ytor och häll- eller gräsmarker. Dessa 
lövskogspartier är ofta omöjliga att avgränsa exakt på kartan varför de har fått en avgränsning 
som även innefattar ej trädbevuxna ytor. Arealangivelserna för dessa typer av bestånd är 
således något för stora i förhållande till den verkliga arealen lövskogsbevuxen mark. Om 
hällmarker och andra impediment ingår i det redovisade området har detta angivits under 
rubriken ”Övriga noteringar”. Andra lövskogspartier som är svåra att avgränsa exakt, är de 
områden som har en diffus övergång från lövskogs- till barrskogsdominans. Detta har i 
allmänhet redovisats i texten under rubriken ”Träd- och buskskikt”. Arealen är beräknad i 
ArcGis efter de digitaliserade ytorna. 
Allmän beskrivning: Här anges mera utförligt geografiskt var i kommunen objektet är 
beläget, dominerande skogstyp, karaktärsdrag, genomförda skogliga ingrepp samt objektets 
skötselinriktning. 
Träd och buskskikt: Här redovisas i objektet förekommande trädslag och buskar. Beståndets 
ungefärliga ålder och trädslagsfördelning. Säregna trädformer och udda trädslag redovisas 
också under denna rubrik. 
Flora och fauna: Under denna rubrik redovisas vegetationen i objektets fältskikt och i vissa 
fall även bottenskiktet. I förekommande fall redovisas även intressant påväxt på grova 
trädstammar och block. Intressanta ornitologiska noteringar redovisas under denna rubrik. 
Arter: Här listas ett antal arter som bidrar till objektets naturvärdesklassificering. 
Huvudsakligen upptas här signalarter och rödlistade arter. I vissa fall anges ovanliga arter 
eller arter som starkt präglar objektets karaktär. 
Hot och skötsel: I förekommande fall redovisas här de skötselåtgärder som krävs för att 
bibehålla eller förstärka objektets naturvärdesstatus. 
Övriga noteringar: Här beskrivs objektets eventuella kulturmiljövärden, sociala naturvärden 
samt omfattande och påtagliga genomförda skogliga arbetsföretag . 
Naturvärdesbedömning : Här presenteras de naturvärden som bidrar till objektets 
naturvärdesklassificering. I första hand naturvärdeselement knutna till trädskiktet redovisats. 
Nyckelelement med substrat för hotklassificreade arter redovisas här. Här beskrivs objektets 
eventuella framtida naturvärden samt hot mot densamma. 

4 Resultat 

4.1 Resultat i siffror 

Totalt har 193 objekt motsvarande en areal på 794 ha inventerats och beskrivits. Av denna 
areal saknas klass 1 områden, dvs. högsta naturvärdesklass. 9% av arealen utgörs av klass 2 
områden (90 ha). För de olika klassernas sammanlagda antal och arealer, se figur A och B 



9 
 

nedan. Ett flertal objekt består av flera delobjekt, varför det totala antalet beskrivna 
lövskogsbestånd är 210. Medelarealen per lövskogsbestånd är 3,8 ha. Objekten finns listade i 
objektnamnsordning och klassificeringsordning i bilaga 5 och 6. 
 
Objekten fördelar sig på de fyra naturvärdesklasser enligt figur A och arealmässigt enligt 
figur B. 
 
 

.  

Figur A. Fördelning av objekten på de olika naturvärdesklasserna. 
 

 
Figur B. Arealmässig fördelning på de olika naturvärdesklasserna.  
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4.2 Objektens fördelning i landskapet 

 
Geografiskt kan skogsmarken i kommunen indelas i två zoner: 
 
Västra och nordvästra delen 

I denna del av kommunen finns relativt stora sammanhängande områden med barrskogar. 
Lövskogsområden påträffas här huvudsakligen i områden som ansluter till sjöar och 
vattendrag. Ett spontant inslag av lövträd om 10-15% finns i de flesta barrskogar i denna zon, 
vilket ej redovisas på annan plats i denna rapport. Ett starkt produktionsinriktat barrskogsbruk 
har sedan i mitten av förra seklet dränerat området på naturliga lövskogar. Huvuddelen av de 
enstaka större lövskogsområdena i området är av tydlig produktionsskogs-karaktär. Rester av 
mindre lövbestånd finns runt småsjöar och vattendrag, men är svårt viltskadade av främst 
bäver. 
 
Östra och sydöstra delen 

Söder ut i kommunen har vi en mera småbruten landskapstyp. Här har vi ett större inslag av 
sammanhängande åkermark med mindre insprängda områden med skogsmark. Samtidigt 
finns det ett större naturligt inslag av lövskogar. De största sammanhängande naturliga 
lövskogarna återfinns företrädesvis även här i anslutning till sjöar, våtmarker och vattendrag. 
Lövskogar mera frekventa i denna del av kommunen. Emellertid är merparten av de större 
lövbestånden utsatta för rationellt skogsbruk och saknar därför oftast egentliga naturvärden. 
En ej obetydlig del av lövskogarna i kommunen består av mindre åkerholmar och 
randlövskogar som inte alltid redovisats i föreliggande arbete 

4.3 Lövskogstyper i Töreboda och representativa objekt 

 
Under inventeringsarbetet har 22 olika lövskogstyper inventerats. Ett enskilt objekt kan bestå 
av olika naturtyper. Det totala antalet noteringar per skogstyp visas i figur C. Därefter ges en 
kortfattad beskrivning av lövskogstyperna. Inom parentes vid varje beskrivning anges antalet 
registrerade inventerade objekt som innehåller denna skogstyp. Skogstyper, slutenhet, 
buskskikt samt övriga inventerade uppgifter kan sammanställas eller sökas i tillhörande 
geodatabas och GIS-skikt.  
  



11 
 

 
 

Figur C. Antal noteringar per skogstyp. 
 
Björkskog på gamla mossodlingar (21) 
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av björkdominerade, ofta sumpiga skogar. Dessa skogar kännetecknas också av att gamla 
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Blandlövhage av ask-almtyp (0) 
Detta är också betad hagmark, men har ett trädskikt som domineras av ask och alm. Denna 
skogstyp är normalt belägen på friska till fuktiga och tämligen näringsrika marker. Den har 
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Ölmestorp (190), blandädellövlund Trästenaberget (76), blandlövhage asp-björk 
hamlad ask  
 
 
Blandlövhage asp-björk (133) 
Trädskiktet består av antingen rena eller blandade bestånd där björk och/eller asp dominerar. 
Ofta finns inslag av rönn, oxel, gran, tall och ädla lövträd. Enar brukar tillsammans med 
brakved vara de vanligaste buskarna. På lite bättre marker liknar buskskiktet det hos ekhagen. 
I många fall är de rena björkhagarna tidigare slåttermark som överförts till betesmark. 
 
Blandädellöv-lund (9) 
Denna skogstyp växer framför allt på leriga, näringsrika jordar och på grönstensmarker. Ofta 
är marken blockrik. Artrikedomen i såväl träd- som buskskikt är kännetecknande för denna 
typ. Oftast finns även en rik lundflora i fältskiktet med arter som vårärt, blåsippa, gulsippa, 
tandrot, trolldruva och glansnäva. 
 
Brantskog av ädellövfattig typ (0) 
Denna skogstyp liknar föregående med undantag av att den växer på näringsfattig mark och 
karaktäriseras av frånvaron av ädla lövträd. Trädslagen är istället normalt asp, sälg, rönn och 
björk. Barrträden spelar också en större roll här än i den föregående skogstypen. Buskskiktet 
är ganska dåligt utvecklat och fältskiktet trivialare. 
 
Brantskog av ädellövrik typ (3) 
Denna hittas i bergssluttningar eller vid stup med mer eller mindre stora ras- och talusbranter. 
Den finns vanligtvis på blockig och näringsrik mark. Trädskiktet är ofta artrikt, men har alltid 
en dominans av ädla lövträd1. Skogstypen har normalt också ett välutvecklat buskskikt med 
                                                 
1 Till de ädla lövträden räknas enligt ädellövskogslagen (SVL § 22–23) följande trädslag: alm, ask, fågelbär, lind, 
lönn, bok, avenbok och ek. 
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typiska förekomster av skogstry och måbär, men också av hassel och olvon. Fältskiktet är av 
s.k. örttyp med typiska arter som vispstarr, skogssvingel, ärtvicker och blåsippa. 
 
Ekhage (7) 
Detta är betad hagmark som domineras av ek. Stundtals kan buskskiktet vara rikt och då 
vanligtvis med ”det taggiga gardet”, dvs. taggiga och torniga buskar som hagtorn, slån, 
nypon, berberis och getapel. Här finns ibland även enar och hassel. 
 
 

  
Produktionsbestånd Asp, Ryholm (181), Långåker Bruket (33), Hässle. 
sekundär lövskog frisk-torr / fuktig 
 
Ek-hassellund (0) 
Denna typ avser ekskogar på djupa, mullrika jordar som har en lång tids slutenhet bakom sig. 
De flesta av ekarna under 100 år visar inga tecken på att ha vuxit upp i glesa 
hagmarksbestånd. Dessa träd är rakstammiga och höga, medan de äldre oftast är av 
hagmarkstyp med spärrgrenig krona. 
 
Ekskog av ristyp (0) 
I framför allt sydvästra Sverige finns ekskog på magra hedmarker. Träden är ibland 
senvuxna, låga och knotiga. Trädskiktet domineras av ek, med inslag av asp och barrträd. 
Buskskiktet består ofta av enar från tider med öppen mark samt brakved. Vanliga kärlväxter 
är blåbär, kruståtel, ängskovall, gullris, ekorrbär och vårfryle. 
 
Ek-tallskog av bergig typ (0) 
Finns på torra, oftast bergiga, marker där ek och tall utgör de viktigaste trädslagen. 
Skogstypen är vanligast i sydöstra Sverige, men är inte noterad i Töreboda. 
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Hyggessuccessioner av lövrik typ (27) 
Detta är lövbestånd uppkomna efter avverkning där traditionella skogsvårdsåtgärderna 
saknats. Detta är normalt unga bestånd i succession med ett dominerande trädskikt av 
triviallövträd som björk, asp, rönn och sälg. I kalktrakter finns hyggen med kraftigt uppslag 
av ädellövträd, ofta ask. Hyggen får normalt ett tätt buskskikt av de trädslag som fanns i det 
avverkade beståndet. 
 
Hässlen (10) 
Har ett svagt till mycket svagt utvecklat trädskikt. Buskskiktet är däremot mycket väl 
utvecklat med nästan enbart hassel. Ibland kan hasselskiktet bli nästan trädlikt med stora 
buketter. Hässlena växer på goda, mullrika jordar. De är normalt ett kortvarigt 
successionsstadium som ganska snart växer igen med sekundära trädslag, ofta gran. 
 
Igenväxt löväng/hagmark av ask-almtyp (8) 
Denna skogstyp finns normalt på friska till fuktiga marker. Här dominerar vanligtvis ask och 
alm de äldre träden. Dessa har också hamlingsspår. Även i denna skogstyp finns en yngre 
generation som ofta står tätt under de äldre. Här hittar man trädslag som klibbal, asp, björk 
och ek. 
 
Igenväxt löväng/hagmark av lind-ektyp (23) 
Det här är äldre träd- och buskbärande ängar på lite torrare marker, tidigare dominerade av 
lind och ibland med inslag av ek, som fått växa igen och bildar lövängsrester där de hamlade 
lindarna är karaktäristiska inslag. Oftast finns en mer eller mindre tät generation av yngre träd 
bland de äldre träden. Denna yngre generation består normalt av björk, asp, ek eller bok. 
 
Klibbalkärr (32) 
Dessa bestånd kännetecknas av hydrologiskt stagnanta förhållanden. Typiskt är stora 
trädsocklar med ormbunkar, örter och starr samt nästan vegetationslösa ytor på dyigt 
underlag som är vattentäckta stor del av året. Alkärren ligger i sänkor i terrängen och är oftast 
små till ytan. Jordarterna är organiska (torvjordar). 
 
Klibbalskog av översilningstyp (3) 
Denna skogstyp växer på översilad, fuktig mark. Ofta är terrängen sluttande eller också finns 
beståndet utefter ett mindre vattendrag. Ett typiskt läge är i de nedre delarna av 
drumlinsluttningar. Vissa bestånd täcker stora ytor, andra är av ravintyp och följer 
vattendragen. Jordarna är till största delen minerogena och kan vara allt från lera till morän 
och moiga–sandiga typer. 
 
Klibbalstrandskog (82) 
Utefter stränder av mer eller mindre näringsrika sjöar finns ofta en zon av klibbal. I flacka 
landskap kan denna zon vara ganska bred. Hydrologiskt beror dessa bestånd av sjöns 
vattenståndsvariationer som dock kan variera mellan åren. Socklar bildas ofta, men är inte 
lika välutvecklade och stabila som i alkärren. På grund av strändernas ofta långa sträcka kan 
alstrandskogarna ibland täcka stora arealer. 
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Lövrik myrmark (2) 
Fuktiga och för trädskiktet ogynnsamma förhållanden resulterar i glest, lågvuxet och med 
tiden senvuxet trädskikt. Mot alsumpskogarna skiljer sig denna typ genom det blandade 
trädskiktet och vanligtvis annorlunda bottenskiktet. Mot sekundära triviallövskogar skiljer sig 
denna typ genom mer utpräglad myrkaraktär samt att den har ett mindre slutet och lågvuxet 
trädskikt. Vissa varianter finns i laggar vid högmossar, andra är igenvuxna sumpkärr och 
sumpskogar utmed sjöar. Björk dominerar denna skogstyp, men i de flesta fall förekommer 
även klibbal samt inslag av jolster, gran och tall. 
 
Parker, alléer och vårdträdsmiljöer (31) 
Särskilt runt kyrkor, slott, gods och större gårdar finns ofta samlingar av äldre lövträd i parker 
och alléer. Träden är ofta planterade och har många inslag av främmande trädslag. 
Strukturellt bildar de vanligtvis ljusa och glesa trädbestånd. Alléer och gårdsmiljöer medför 
ofta en damm- och stoftrik miljö som ger en speciell epifytflora. 
 
Sekundär lövskog f.d. ängsmark, frisk–torr typ (109) 
Stora arealer av tidigare inägomark i södra Sveriges skogs- och mellanbygder täcks idag av 
lövrika skogar där inga eller endast få tecken på tidigare trädgenerationer kan iakttas. Typen 
utvecklas vid fri utveckling mot andra skogstyper. Ofta domineras trädskiktet av 
triviallövträd som björk och asp, men trädskiktets sammansättning kan variera mycket – allt 
ifrån sälg och rönn till ask och alm. Denna typ avser bestånd på något torrare mark. 
 
Sekundär lövskog f.d. ängsmark, fuktig typ (99) 
Liknar till stor del föregående skogstyp, men här avses bestånd på fuktigare mark. 
Trädskiktet blir dock något annorlunda med tanke på fuktighetsgraden. Här är fortfarande 
björk vanlig, men också klibbal, ask, gråal, jolster, asp, rönn och hägg förekommer. 
 
Sjöstrandsnår (29) 
Denna ”skogstyp” saknar oftast trädskikt. Den är kopplad till sjöstränder och långsamt 
flytande vattendrag. Vanligtvis dominerar gråvide, men jolster och bindvide är också vanliga. 
 
 

4.4 Naturvårdsintressanta arter funna under inventeringen 

 
De arter som tas upp här är signalarter (S), rödlistade arter (NT) och övrigt intressanta arter 
som har markeringen (-). 
 
Signalarter är ett begrepp som skapades 1990 inför Skogsstyrelsens nyckelbiotops-
inventering. Kriteriet för att vara signalart är först och främst att det är en art som indikerar 
miljöer med höga naturvärden. Dessutom bör den vara lätt att bestämma redan ute i fält. 
Olika arter är olika bra signalarter på olika platser i landet och under olika betingelser. En bra 
sammanfattning av signalarterna inom kryptogamerna med fina bilder är Skogsstyrelsens bok 
Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog (2000). 
 



16 
 

Namn Latin Objektnummer 
Blåmossa Leucobryum glaucum 124 
Blåmunkar Jasione montana Inget 
Blåsflikmossa Lejeuea cavifolia 155 
Brun nållav Chaenotheca phaeocephala 55, 88, 107, 110, 131, 147 
Bäckbräsma Cardamine amara 173,176, 184 
Desmeknopp Adoxa moschatellina 104, 190 
Dropplav Cliostumum griffthii 101 
Dvärghäxört Circaea alpina 186 
Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum 151 
Fällmossa 
 

Antitrichia curtipendula 
 

16, 43, 46, 68, 76, 91, 98, 102, 107, 
133, 144, 183 

Granticka Phellinus chrysoloma Inget 
Grovticka Phaeolus schweinitzii 50 
Grynig filtlav Peltigra collina 50, 76 
Grå punktlav Acrocordia gemmata 131 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis 155 
Gullpudra Chrysosplenium alternifolium 159, 189 
Gulpudrad spiklav 
 

Calicinum adspersum 
 

55, 68, 88, 91, 98, 110, 111, 119, 
131, 147 

Gulvit blekspik Sclerophoar nivea 190 
Hasselriska Lactarius pyrogalus 45 
Hasselticka Dichomitus campestris 40, 54, 102, 103, 189 
Hässleklocka Campanula latifolia 159 
Kandelabersvamp Clavicorona pyxidata 78 
Kantarellmussling Plicaturopsis crispa 40, 45, 54, 103, 129 
Klängmossa Homomallium imcurvatum 190 
Korallav Sphaerophorus globosus 192 
Kärrfibbla Crepis paludosa 159 
Lind Tilia cordata 57 
Liten baronmossa Anomodon longlifiolius 46, 155 
Lundelm 
 

Elymus caninus 
 

57, 68, 89, 144, 173, 175, 176, 183, 
184 

Långfliksmossa Nowellin cuvifolia 40, 155, 184 
Läderskål Encoelia furfuracea 149, 183 
Lönnlav Bacidia rubella 16, 50, 68, 101, 102 
Oxtungesvamp Fistulina hepatica Inget 
Piskbaronmossa Anomodon attenuatus 173, 174 
Platt fjädermossa Necera complanat 155 
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Rankstarr Carex elongata L 124 
Rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum 155 
Scharlakansröd vårskål Sarcoscypha coccinea 120 
Sotlav Cyphelium inquinan 55 
Stenporella Porella cordaeana 10, 155 
Storrams Polygonatum multiflorum 129, 175 
Strutbräken Matteuccia struthioptreis 119 
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri 89, 133 
Svavelmusseron Tricoloma sulphureum 57 
Sårläka Sanicula europea 45 
Tallticka Phellinus pini 133 
Tandrot Dentaria bulbifera 104, 129, 144, 149 
Tibast Daphne mezzweum 85 
Trolldruva Actaea spicata 129 
Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides 102, 174, 175, 176 
Trådticka Climacocystis borealis 101 
Trädporella Porella platyphylla 155 
Underviol Viola mirabilis 174 
Vaxskivlingar Hygrocybe 192 
Vågig praktmossa Plagiomnium undulatum 60 
Vårärt Lathyrus vernus 183 
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 10, 103, 155, 174 
Vätteros Lathraea squamaria 189 
 
 
Rödlistade arter är arter upptagna i Rödlistade arter i Sverige (ArtDatabanken 2010). Dessa 
arter löper stor risk att dö ut inom landet inom kortare eller längre tidsperspektiv. De 
rödlistade arterna är uppdelade i flera kategorier: RE - Försvunnen, CR - Akut hotad, EN - 
Starkt hotad m m. De arter som är aktuella i rapporten tillhör kategorierna VU - Sårbar och 
NT - Missgynnad. Flera av de rödlistade arterna är också signalarter. Att inte alla är det beror 
på att många rödlistade arter är svåra att bestämma, inte minst i fält. 
 
 
Namn Latin Objektnummer 
Alsidenmossa Plagiothecium latebricola 101 
Blek kraterlav Gyalecta flotowii 151 
Rännformig brosklav Ramalina calicaris 101 
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Övrigt intressanta arter  
 
Namn Latin Objektnummer 
Biskopsmössa Gyromitra infula 45 
Blek fickmossa Fissidens dubius 155 
Brödkorgsvamp Crucibulum laeve 111, 190 
Bäckradula Radula lindbergiana 174 
Dvärgkällmossa Philonotis arnellii 16 
Fjällig filtlav Peltigera praetextata 151 
Fjällticka Polyporus squamosus 50, 107 
Glänsande sköldlav Parmelia glabratula 50 
Gruskammossa Abietinella abietina 101 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea 50 
Gulkantad dagglav Physconia enteroxantha 110 
Hampflocken Eupatorium cannabinum 112 
Hässlebrodd Milium effesum 183 
Kopparspik Calicium salicinum 101, 147 
Kuddtrattmossa Amphidium mougeotii 10, 155 
Liten skivlav Amandinea punctata 101, 110 
Lungört Pulmonaria obscura 104 
Lysticka Hapalopilus nidulans 54 
Lönnticka Oxyporus populinus 101 
Platt rosett Riccia glauca Inget 
Rättiksmusseron Tricoloma album 45 
Rödblära Silene dioica 104 
Rödfotmossa 
 

Bryoerythophyllum 
freeuginascens 

43 
 

Sipperraggmossa Racomitrium aquaticum 174 
Skavfräken Equisetum hyemale 176 
Skogsklocka Campanula cervicaria Inget 
Späd frullania Frullania fragillifolia 76 
Strandveronika Veronica longlifolia 112 
Sumpsidenmossa Plagiothecium ruthei 174 
Svartbräken Asplinium trichomanes 10 
Trollhand Hypocreopsis lichenoides 119 
Trådbryum Bryum flaccidium 101, 155 
Trädkrypmossa Amblystegiella subtile 101 
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Tvåblad Listera ovata 91 
Vitskivlav Buellia alborata 16, 190 
 
Nedan finns en beskrivning av de för Töreboda mest intresanta arterna som noterats i 
inventeringen. 
 
Örter 

 

   
Lungört Gullpudra Smörboll 
 
 
Blåmunkar, Jasione montana (-). Väddliknande spenslig växt med toppställd blå 
blomsamling. Småblommor ljusblå stundom något skära med utskjutande stift. Trivs bäst på 
näringsfattig och sandig mark som på vägkanter och sanddyner. I vår kommun under 
stundom massförekomst utmed vissa vägavsnitt.  

Desmeknopp, Adoxa moschatellina (S). Mycket liten och oansenlig tidig vårblomma. Både 
bladrosetter och blomma är gröna. Blommorna är ljustaktigt gröna och kan vara både fyra 
och fem-taliga. Blad påminner starkt om vitsippans blad och växterna påträffas i samma 
miljöer  

Dvärghäxört, Circaea alpina (S). Liten oansenlig snart avfallande blomma med små vita till 
rosa toppställda blommor. Växer skuggigt i mycket fuktiga miljöer. Surdråg, 
sippervattenstråk samt källutflöden är typiska växtlokaler för dvärghäxörten. 

Gullpudra, Chrysosplenium alternifolium (S). Lågväxt och oansenlig växt med små gula 
blommor. Gulaktiga blad med inskuren bas tätt insatta runt blomställningen. Stamblad som 
liknar ett kronblad (alternifolium). Beståndsbildande växt som trivs i i fuktiga miljöer och tål 
kraftig beskuggning. Kräver näringsrik mark med rörligt markvatten. 

Lungört, Pulmonaria obscura (-). Strävbladig tidig och snart överblommad vårblomma med 
röda till violetta blommor i klasar. Rosettblad stora, sträva och hjärtlika. Trivs bäst i 
lundartade miljöer med näringsrik mark. Växer ofta tillsammans med blåsippa. 
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Rödblära, Silene dioica (-). Röd och relativt högväxt vårblomma med mjukhårig glest 
parbladig stam. Påträffas företrädesvis i lundartade skogstyper och på marker med hög 
näringsstatus. Rödbläran är noterad i ett objekt (104) i sydöstra delen av kommunen med 
sluttande mark samt en svagt basisk berggrund. 

Skogsklocka, Campanula cervicaria (-). Ganska högväxt blåklocka med grov kantig och 
kraftigt hårig stam. Små klockor i buketter direkt mot stammen. Stamblad oansenliga, smala 
och strödda glest på stammen. Trivs bäst i vägkanter, slänter och skogsbryn på något magrare 
marker. 

Strandveronika, Veronica longlifolia (-). Högväxt strandblomma av ”veronikatyp”. Under 
gynnsamma förhållande öve r en meter hög och med ett blått ax på flera decimeter. Stjälk 
ogrenad med vasst dubbelsågade lansettlika stamblad. Påträffas företrädesvis i anslutning till 
de större vattendragen som Tidan och Örlan. 

Storrams, Polygonatum multiflorum (S). Som getrams,  men dubbelt så stor. Stammens övre 
del är mer böjd än på vanlig getrams. Småblommor i knippen med något insnörd mitt. Trivs 
bäst i lövlundar på näringsrik, gärna kalkhaltig, mark. 

Strutbräken, Matteuccia struthioptreis (-). Högväxt ormbunke utan sporsamlingar på 
huvudbladen. Separata fertila blad låga, bruna och övervintrande. Trivs bäst på mycket 
näringsrik mark gärna bäckraviner och åbrinkar. 

Tandrot, Dentaria bulbifera (S). Smal och förhållandevis högväxt ört med små ljuslila 
blommar. Typiskt för arten är de mörkvioletta groddknopparna som bildas i bladvecken. 
Denna art är områdesvis tämligen allmän och påträffas i de flesta av lövskogsmiljöerna i 
sydöstra delen av kommunen.  

Trolldruva, Actaea spicata (S). Tidig något buskliknande växt med obehaglig doft samt vita 
toppställda blommor. Senare med svarta druvliknande bär. Trolldruvan förekommer vid 
rasbranter och bergrötter och kräver oftast näringsrik mullmark. 

Tvåblad, Listera ovata (-) Oansenlig, men högväxt orkidee med grön stam och endast två 
stora och tjocka blad mitt på stammen. Blommor små gulgröna i ett glest ax. Påträffas i 
lundar och lövängar och andra näringsrika, gärna kalkhaltiga miljöer. 

Underviol, Viola mirabilis (S). Lövskogsviol med blomstängel direkt från stambasen. Blad 
breda runda på långa skaft från jordstammen. Blommor violblå till blekvioletta. Växer 
skuggigt och föredrar mullrik mark Oftast i ädellövskogar med lindinslag. 
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LAVAR 

 

   
Rännformig brosklav Dagglav Gul Mjöllav 

Almlav, Gyalecta ulmi (NT, S). Förhållandevis svårupptäckt skorplav med tunn ljusgrå till 
vitaktig bål. Den orangefärgade Trenteophlia-algen ger laven ett svagt rosa skimmer. Vid 
förstoring syns tydligt de vackert tegelröda till röd-bruna fruktkropparna. Arten påträffas 
företrädesvis på grova, ofta tidigare hamlade, ädellövträd. 

Blek kraterlav, Gyalecta flotowii (NT). Liten tunn lav med grå till grågrön bål. Fruktkroppar 
är ljusgul till mörkbrun, relativt glesa, urnformiga och insänkta i bålen. Arten påminner något 
om släktingen almlav som har tätt satta rosa fruktkroppar. Arten påträffas oftas på gamla 
oftast tidigare hamlade ädellövträd och trivs bäst på stammens skuggsida. 

Brun nållav, Chaenotheca phaeocephala (S). Liten oansenlig nållav med fjällig olivaktigt 
grågrön grönbrun bål samt fruktkroppar på ett kort svart nålskaft. Kanppnålssmå, dock 
relativt breda, fruktkroppar med brun översida och marsipangröna sidor och undersidor. 
Arten påträffas företrädesvis på gamla grova ekar med grov skorpbark. Laven växer helst i 
solexponerade lägen. 

Dropplav, Cliostumum griffthii (S). Skorplav med sammansatta och olikfärgad (grårosa, 
brungrå och svartaktig) struktur. De svarta fruktkropparna framträdande på den ljusgrå bålen. 
Påträffas företrädesvis på gamla grova ekar i exponerade lägen.  

Gulpudrad spiklav, Calicinum adspersum (S). Knappnålslav med svart huvud och skaft. 
Huvudet oftast med gulgrön beläggning. Bålen grå och oregelbundet grynig. Fruktkropparna 
blir sällan mer än en millimeter höga. Laven uppträder företrädesvis på gamla jätteekar med 
partier av död ved. Laven trivs bäst på stammens nordsida och inte i allt för exponerade 
lägen.  

Gulvit blekspik, Sclerophoar nivea (S). Liten ljusbrun knappnålslav med endast en millimeter 
höga fruktkroppar. Skaftet gult och i väta genomskinligt. Spormassan blekt ljusbrun. Laven 
uppträder företrädesvis på äldre grova ädellövträd oftast i öppna hagmarker och skogsbryn. 

Grå punktlav, Acrocordia gemmata (S). Liten grå skorplav med små svarta fruktkroppar. 
Påträffas oftast på grövre och äldre lövträd i mer eller mindre öppna hagmarker 
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Korallav, Sphaerophorus globosus (S). Grå busklav som delvis liknar vanlig renlav. 
Korallaven har dock karaktäristiskt brungula stamdelar. Laven uppträder oftast på lodytor och 
block. 

Rännformig brosklav, Ramalina calicaris (NT). Ganska storväxt bandlik busklav med smala 
rännformiga lober. Laven påminner mycket om vanlig brosklav (R.fraxinea) och uppträder i 
samma miljöer och på samma substrat. Laven påträffas företrädesvis på grövre asparna och 
lönnar, oftast i fuktigare miljöer. 

Vitskivlav, Buellia alborata (-). Liten skorplav med vit bål och svarta fruktkroppar. Ofta 
kvarsittande pruinösa bålrester på kanterna av fruktkropparna. Laven uppträder oftast på 
gamla tidigare hamlade ädellövträd. Laven kan också uppträda på exponerade småblock i 
hagmarker 

Mossor 
 

   
Fällmossa Gruskammossa Trädporella 

Alsidenmossa, Plagiothecium latebricola (NT). Mycket sällsynt och liten sidenmossa med 
bladskiva oftast mindre än en millimeter lång. Svår att upptäcka då mossan föredrar 
håligheter i murkna alstubbar. 

Blek fickmossa Fissidens dubius (-). Liten fickmossa med bleka blad, i övrigt som en vanlig 
fissidens med plana dubbelblad. Påträffas i raviner och i rasbranter och fuktiga klippskrevor. 

Blåsflikmossa, Lejeuea cavifolia (S). Liten ljusgrönkrypande levermossa med tättsittande och 
överliggande blad. Återfinns oftast skuggiga lodytor och block av silikat- och 
grönstensbergarter samt på lövträdsbaser. 

Bäckradula, Radula lindbergiana (-). Ljusgrön platt levermossa tätt tryckt mot underlaget. 
Runt blad med ett litet underblad. Påträffas på våta bergväggar och fuktiga stenar i bäckar. 

Dvärgkällmossa, Philonotis arnellii (-). Liten bladmossa med tydligt röd stam med glest satta 
ljusgröna blad. Skott oftast mindre än en centimeter höga. Påträffas på grusiga småvägar, 
dikeskanter, även på klipphyllor och i grottor. 
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Grön sköldmossa, Buxbaumia viridis (S). Mycket liten bladmossa med oproptionerligt stora 
gröna sporkapslar. Kortlivade blad som försvinner innan det stora sporhuset mognat. 
Återfinns på kraftigt nerbruten fuktig ved. Oftast på kraftigt nerbruten granved i orörda 
områden. 

Fällmossa, Antitrichia curtipendula (S). Storväxt bladmossa som gärna växer i exponerade 
lägen. Bladen har klorofyllfria bladspetsar, vilket ger mossan ett svagt silverglänsande 
utseende. Påträffas i hagmarker, företrädesvis på block och stenmurar. 

Piskbaronmossa, Anomodon attenuatus (S). Smutsgrön mattbildande bladmossa. Blad med 
kraftig nerv som slutar strax nedom bladspetsen. Bladgrenar stundom bredare mot spetsen, 
och kan då liknas vid en pisksnärt. Växer företrädesvis på ädellövträdbaser i fuktiga miljöer. 

Mossan uppträder också på basiska klippblock. 

Platt rosett, Riccia glauca (-). Liten ljusgrön levermossa med platta bålgrenar. Bildar små 
rosetter på naken jord. Påträffas på väg- och dikeskanter, strandbrinkar och blottlagd lera. 
Växer gärna exponerat och är tydligt störningsgynnad 

Sipperraggmossa, Racomitrium aquaticum (-). Mörk raggmossa som oftast översilas av 
sippervatten. Blad långa och spetsiga med liten hårudd. Påträffas oftast på beskuggande 
sippervattenlodytor och bäckstränder. 

Späd frullania, Frullania fragillifolia (-). Rödbrun ganska liten bladlevermossa som doftar 
äpplen. Blad runda med spridda färglösa celler. Påträffas företrädesvis på näringsrika och 
delvis beskuggade bergväggar och trädstammar. 

Stenporella, Porella cordaeana (S). Bladlevermossa med mörkgröna skott som plymlikt 
lyfter sig ut från underlaget. Trivs bäst på fuktiga lodytor av silikatbergarter, men finns även 
block och bäckstränder. 

Sumpsidenmossa, Plagiothecium ruthei (-). Medelstor sidenmossa med 2-3 millimeter långa 
bladskivor Blad med typisk liten dubbelnerv och något vågiga i fuktigt tillstånd. Trivs i 
fuktiga miljöer som alsumpskogar, oftast på död ved. 

Trubbfjädermossa, Homalia trichomanoides (S). Bladmossa med ljusgröna glänsande skott. 
Kan likna en levermossa då bladet endast har en kort otydlig nerv. Blad breda runda utan 
spets samt svagt tandade i överkanten. Växer lågt på stenblock och trädbaser alltid nära 
marken. Föredrar näringsrika substrat med sippervatten eller rikbarkar. 

Trädporella, Porella platyphylla (S). Relativt storväxt bladlevermossa som påträffas på 
beskuggade bergväggar med sippervatten samt grövre ädellövträdstammar. Skott tillplattade 
gulgröna till brungröna och har ett poröst växtsätt med utåtstående bladgrenar. 

Trädkrypmossa, Amblystegiella subtile (-). Liten oregelbundet förgrenad trädkrypande 
bladmossa. Små stamblad utan, eller med liten otydlig, bladnerv. Luckra mattor nära marken 
på grova ädellövträdstammar. Föredrar svagt basiskt substrat. 
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Trådbryum, Bryum flaccidium (-). Tuvbildande akrokarp bladmossa med tydliga groddtrådar 
i bladvecken. Blad eliptiska med tydlig nerv, ej spiralvridna som närstående arter. Påträffas 
på ädellövträdens skrovliga bark samt på svagt basiska fuktiga block och lodytor . 

Svampar 
 

   
Hasselticka Sälgplätt Trollhand 

Fyrflikig jordstjärna, Geastrum quadrifidum (S). Liten röksvamp med blygrå rökboll. Fyra 
vitaktiga flikar lyfter upp svampen från underlaget. Svampen påträffas i blandskogar av 
hagmarkskaraktär och växer direkt på marken gärna nära gamla stubbar eller på barrmattor 
under gamla granar. 

Granriska, Lactarius zonarioides (-). Blekt orangeröd riska med zonerad hatt. Svampen avger 
en vit mjölksaft som blir grågrön efter intorkning. Hatt välvd och tydligt trattlik. Svampen 
trivs i fuktiga blandskogar och mossrika granskogar av lågörtstyp.  

Grovticka, Phaeolus schweinitzii (S). Stor ettårig brun till ljusbrun ticka som växer på 
marken nära grova barrträd, oftast tall, men även vid gran och lärk. Grovtickan påträffas 
således enbart i äldre barrbestånd. 

Granticka, Phellinus chrysoloma (S). Liten brunsporig ticka på döende granar. Växer oftast 
direkt mot barken på stammen och är sällan hattbildande. Förhållandevis grovporig ticka som 
växer slingrande på undersidan av stammar och grenar. 

Hasselticka, Dichomitus campestris (S). Brunporig vedsvamp med svarta kanter Oftast direkt 
mot vedstammen utan hatt. Vanligast förekommande på döda grenar av äldre hassel eller 
klibbal, företrädesvis i äldre hässlen med god tillgång på död ved. 

Kandelabersvamp, Clavicorona pyxidata (S). Vit till gråaktig flinersvampliknande vedsvamp 
oftast på äldre lågor av asp. Påträffas företrädesvis i gammal igenvuxen kulturmark eller 
fuktig lövrik naturskog. 
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Kantarellmussling, Plicaturopsis crispa (S). Mycket liten, till synes helt vit vedsvamp. 
Ovansidan på den musselformade hatten dock svagt brunaktig. Undersidan av hatten med 
något kantarelliknande skivor. Påträffas, i vårt område, huvudsakligen i gamla hässlen med 
grova avdöda hasselgrenar.  

Läderskål, Encoelia furfuracea (S). Liten läderartad, brun till ljusbrun skålsvamp. Vid torka 
kraftigt sammandragen till små ljusbruna ”knyten”. Trivs bäst i miljöer med god tillgång på 
död klen ved av främst hassel och al. 

Lysticka, Hapalopilus nidulans (-). Liten ettårig gulbrun ticka med kantiga porer. Tickan 
färgas kraftigt violett av lut. Den påträffas oftast på döda grenar av hassel eller rönn och trivs 
allra bäst i gamla hässlen med mycket död ved. 

Oxtungesvamp, Fistulina hepatica (S). Ettårig och rödaktig ticka som uteslutande påträffas 
på mycket gamla och ofta döende grova ekar. Porlager först gult senare rödbrunt.  

Scharlakansröd vårskål, Sarcoscypha coccinea (S). Röd skålsvamp som växer på klenare och 
ofta mossbelupna kvistar och grenar. Oftast i fuktigare miljöer, nära vattendrag eller på 
översilningsmarker. 

Trollhand, Hypocreopsis lichenoides (-). Brun till ljusbrun tilltryckt liten vedsvamp med 
fingerliknande utseende. Uppträder epiftytiskt på främst levande grenar av gråvide i fuktiga 
miljöer. 

Trådticka, Climacocystis borealis (S). Ettårig ticka med saftiga, mjuka och gulvita 
fruktkroppar. Tickan är radiärt trådig med ett tufsigt utseende. Den uppträder sent på hösten. 
Påträffas vanligast på gamla granstubbar i örtrika naturskogar. 

Vaxskivlingar, Hygrocybe (S). Små till medelstora oftast färgstarka skivlingar. 
Förhållandevis sen svamp, vilken nästan uteslutande påträffas i ängs- och hagmarker. 
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5 Objektsbeskrivningar 
 
 
1   Hovaån N. Sandbräckan Klass: 4  

Kartbilaga: 1 Areal: 4,8 ha 

Allmän beskrivning Väster om Älgarås tätort och norr om Sandbräckan ligger 
denna vackert meanderande del av Hovaån med ett glest 
trädbestånd på välbetade strandbrinkar. 

Träd- och buskskikt Glest trädskikt av klibbal, björk, asp och sälg. Södra delen har 
ett mera slutet bestånd av yngre klibbal. Det ingår några 
naturliga gråvidebuketter med intressanta vedsvampar.  

Flora och fauna Betesmarksflora. På gråvideved noterat: sälgticka, kuddticka, 
svart eldticka samt svartticka. 

Övriga noteringar Raserad stenbro i norra delen samt mycket naken jord i hela 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Glest hagmarkslöv som nätt och jämt räcker till 50 % 
krontäckning. Inga ädellövträd noterade. Två medelstora 
gråvidebuketter med en del vedsvampar nära vattendraget. 

2   F d Älgarås vattenverk Klass: 3  

Kartbilaga: 1 Areal: 2,1 ha 

Allmän beskrivning Några kilometer söder om Älgarås samhälle och i anslutning 
till ett mindre tillflöde till Hovaån ligger f.d. Älgarås 
vattenverk. Norr och nordväst om vattenverket ligger detta 
omväxlande lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk och asp med visst inslag av 
sälg, fågelbär och klibbal. Buskskiktet domineras av några 
större videbuketter. 

Flora och fauna Fältskikt av grästyp med ven och gröearter. Lokal för 
Backsippa pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris i och i anslutning 
till objektet .Några intressanta vedsvampar noterade på 
gråvidebuskarna som: Sälgplätt, cytidia salicina och 
Broskmussling, lentinus conchatus. 

Övriga noteringar Tidigare upptaget djupt dike mellan utströmmningsområdet 
och vattendraget. Barrplanteringar i anslutning till objektet. 
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Naturvärdesbedömning Det fina utströmmningsområdet från Lokåsen samt de orörda 
videbuketterna höjer objektet ur lägsta naturvärdesklassen. 
Lokalen för Backsippa är också ett viktigt 
naturvärdeselement. 

3   Hovaån Segolstorp Klass: 3  

Kartbilaga: 1 Areal: 5,3 ha 

Allmän beskrivning Några kilometer söder om Älgarås samhälle och i anslutning 
till ett mindre tillflöde till Hovaån ligger f.d. Älgarås 
vattenverk. Norr och nordväst om vattenverket ligger detta 
omväxlande lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk och asp med visst inslag an 
sälg, fågelbär och klibbal. Buskskiktet domineras av några 
större videbuketter. 

Flora och fauna Fältskikt av grästyp med ven och gröe –arter. Lokal för 
Backsippa pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris i och i anslutning 
till objektet. Några intressanta vedsvampar noterade på 
gråvidebuskarna som Sälgplätt cytidia salicina och 
Broskmussling lentinus conchatus 

Övriga noteringar Tidigare upptaget djupt dike mellan utströmmningsområdet 
och vattendraget. Barrplanteringar i anslutning till objektet. 

Naturvärdesbedömning Det fina utströmmningsområdet från Lokåsen samt de orörda 
videbuketterna höjer objektet ur lägsta naturvärdesklassen. 
Lokalen för Backsippa är också ett viktigt 
naturvärdeselement. 

4   Nordtorp Klass: 3  

Kartbilaga: 2 Areal: 1,6 ha 

Allmän beskrivning Norr om torpet/fritidshuset Nordtorp ligger detta 
grovstammiga lövbestånd. Större delen av objektet på 
igenväxningsmark. Tidigare åker och ängsmark. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av grov och välutvecklad asp. 
Sporadiskt och naturligt inslag av björk, sälg, rönn och gran. 
Buskskikt bestående av gles granunderväxt. 

Flora och fauna Trivialt fältskikt av grästyp med piprör, grenrör och 
örnbräken. 
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Övriga noteringar Torpet med mycket originell takbeklädnad. Norr om torpet en 
del nyplanterade vårdträd 

Naturvärdesbedömning Grovt bestånd av asp vackert draperade med olika mossar och 
lavar. En del lågor och naturliga högstubbar i objektet. 
Stenmurar och odlingsrösen med vackra mossfällar. 

5   Abborrtjärnen Klass: 4  

Kartbilaga: 2 Areal: 1,5 ha 

Allmän beskrivning Objektet består av strandskog kring sjön Abborrtjärnens norra 
del samt angränsande blandbestånd mot norr. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av glasbjörk. Norra delen av 
objektet består av ett relativt nygallrat bestånd med stor 
barrandel. Buskskikt av heltäckande granunderväxt samt 
några videbuketter i strandskogen. 

Flora och fauna Tillbakabildat fältskikt med glesa bestånd av lingon, blåbär, 
grenrör och piprör. 

Övriga noteringar Objektet är kraftigt påverkat av bäver. 

Naturvärdesbedömning Trivial strandskog av döende glasbjörk. Norra delen har 
produktionsinriktad skötsel. 

6   Spigården Klass: 4  

Kartbilaga: 2 Areal: 1,9 ha 

Allmän beskrivning Några kilometer öster om Älgarås tätort ligger Spigården. I 
norra delen av den öppna marken ligger detta hagmarksartade 
bestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av vårtbjörk. Högst sporadiska 
inslag av asp, sälg och rönn. Några enstaka barrträd finns i 
norra delen av objektet. Buskskikt saknas - nerbetat. 

Flora och fauna Betesmarkspåverkad flora av grästyp. Några vackra 
stenmurar i kantzonen till objektet med ymnig påväxt av olika 
lavar. 

Övriga noteringar Två gamla fina bruksvägar av fägatetyp. Pågående betesdrift i 
hela objektet. 

Naturvärdesbedömning Likåldrigt björkbestånd utan ädellövinslag. Inga grova gamla 
träd påträffade i objektet, inga signalarter noterade. 
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7   Norra Kroksjön Klass: 4  

Kartbilaga: 2 Areal: 1,3 ha 

Allmän beskrivning Objektet utgörs av en strandsumpskog vid norra spetsen av 
Kroksjön, sydväst om Älgarås samhälle. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av glasbjörk med visst inslag av 
klibbal. Sporadiskt buskskikt av främst gråvide samt en del 
pors. 

Flora och fauna Typisk våtmarksflora med starr och tågarter. 

Övriga noteringar God tillgång på död lövved i objektet. Välbetade hagmarker 
ansluter till objektet i öster 

Naturvärdesbedömning Området är kraftigt försumpat med ett likåldrigt björkbestånd 
utan gamla och grova träd. Ett ensartat fältskikt av främst 
halvgräs. 

8   Mäloset Klass: 4  

Kartbilaga: 2 Areal: 1,4 ha 

Allmän beskrivning Några kilometer sydost om Älgarås tätort utmed bilvägen mot 
Undernäs ligger Mäloset. Objektet består av ett hagmarksparti 
mellan gårdarna i Mäloset och Kroksjön. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av medelgrov hagmarksbjörk. Här och 
var med inslag av asp med samma ålder och grovlek. 
Underväxt av smågranar, till viss del bortröjt. I övrigt ett 
traditionellt buskskikt av en, brakved och rönn. 

Flora och fauna Karaktäristisk hagmarksflora av grästyp med smalbladiga 
gräs, vitpyrola och smultron. 

Övriga noteringar Tidigare betat hagmarksområde med ett öppet och vackert 
björkbestånd. 

Naturvärdesbedömning Likåldrigt björkbestånd nästan helt utan ädelövinslag. Inga 
döda träd eller lågor i objektet. Inga signalarter noterade. 
Eventuellt ett framtida landskapsvårdsobjekt. 
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9   Björnemossen, Fägremo Klass: 4  

Kartbilaga: 3 Areal: 3,5 ha 

Allmän beskrivning Vid sjön Undens västra strand ligger Göta Kanalbolags 
fastighet Fägremo. Någon kilometer från Undens strand 
ligger Björnmossen och Bocksjön. I anslutning till dessa 
våtmarkskomplex ligger objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av glasbjörk, tall och gran. Objektet 
har en stor barrträdsandel som områdesvis överstiger 50%. 
Mycket sporadiskt inslag av sälg, klibbal och rönn. Busk-
skiktet domineras av områdesvis heltäckande granunderväxt. 
I gallrade partier saknas buskskikt. 

Flora och fauna Starkt barrskogspåverkad flora med ljung, lingon och 
renlavar. I blötare partier finns halvgräs, skvattram och odon. 
I ogallrade partier finns det gott om döda stående träd och 
lågor, delvis med talrika tickor och andra vedsvampar. 

Övriga noteringar Flera äldre större och mindre skogsdiken går genom objektet. 
I kantzonen mot produktionsskogen finns flera ”jättetallar” 
Sådana tallar är typiskt för Göta Kanalbolagets skogar. 

Naturvärdesbedömning Huvudsakligen produktionsskött bestånd som är kraftigt stört 
av tidigare skogsdikning. Inga ädellövträd i området. Enstaka 
äldre björkar och aspar utgör objektets enda naturvärdes-
element. 

10   Undens nordvästra strand Klass: 3  

Kartbilaga: 3 Areal: 10,2 ha 

Allmän beskrivning Vid Undens nordvästra hörn ligger Åsebolet. Objektet börjar 
några hundra meter söder om Åsebolet och följer sedan 
Undens strand söder ut någon kilometer. Objektet omfattar 
strandskogen samt blockmarken ovanför strandskogen. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av ett medelålders blandbestånd med 
relativt stort barrinslag. Vårtbjörk, asp, tall och gran 
dominerar ett till stora delar överslutet bestånd (ogallrat) med 
klena stammar. Det ingår mindre grupper med ren asp. I vissa 
partier dominerar barrträden. 

Flora och fauna På grund av det överslutna beståndet är fältskiktet kraftigt 
tillbakabildat. Dock finns glesa bestånd av bl.a. bergrör och 
vårfryle. På lodytorna finns ett välutvecklat bottenskikt med 
områdesvis heltäckande husmossa Hylocomnium splendens.  
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Arter Stenporella Porella cordaeana (-) 2 
 Svartbräken Asplinium trichomanes (-) 2 
 Kuddtrattmossa Amphidium mougeotii (-) 1 
 Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus (-) 1 

Hot Gran tränger ut löv. 

Skötsel Gynna löv, i lämpliga lägen, vid nästa skogliga åtgärd. 

Övriga noteringar Delvis dramatisk terräng med grova block, bergbranter och 
lodytor. 

Naturvärdesbedömning Ett förhållandevis stort objekt utan spår av skogliga 
arbetsföretag. Talrika blockmarker, rasbranter, lodytor samt 
strandpartiet mot Unden är viktiga naturvärdesslement. 
Enstaka äldre grova aspar och björkar höjer också objektets 
naturvärdesstatus. 

11   Håsentorp I Klass: 4  

Kartbilaga: 4 Areal: 2,8 ha 

Allmän beskrivning Norr om Fredsbergs mosse ligger Håsentorp. Norr om den 
allmänna vägen och på ömse sidor om den stora kraft-
ledningen ligger detta bergbundna objekt. 

Träd- och buskskikt Delvis stort barrinslag (30-40%), företrädesvis som 
granunderväxt. Björk och asp dominerar lövbeståndet. 
Emellertid finns många andra trädslag representerade i 
området, främst fågelbär, lönn, ek och ask. Buskskiktet består 
huvudsakligen av enar. 

Flora och fauna Fältskikt är nedbetat och utgörs av torr örtflora med gräs och 
låga örter. I partier med lågt betestryck finns örnbräken, 
grenrör och tuvtåtel. 

Övriga noteringar En större kraftledningsgata och ett hällmarksparti samt 
pågående hästbete i objektet. 

Naturvärdesbedömning Stort barrinslag, upprepade avverkningar samt få träd med 
hög ålder placerar objektet i lägsta naturvärdesklassen. 

12   Håsentorp II Klass: 3  

Kartbilaga: 4 Areal: 6,7 ha 

Allmän beskrivning I västra delen av Håsentorp och norr om den allmänna vägen 
ligger detta hagmarksartade och gårdsnära objekt. Ojämnt 
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område med några ingående mindre gräsytor. En mindre 
kalyta finns i den nordvästra delen. 

Träd- och buskskikt Blandat trädskikt av övrigt löv med relativt stort barrinslag 
(30-40%). Mindre område i norr med grov asp. Det finns 
enstaka spärrgreniga hagmarkstallar. Hela området har 
påtagligt granunderväxt. Några stora enar samt några grova 
fågelbärsträd finns i objektet. 

Flora och fauna Fältskikt är av betesmarkskaraktär. I obetade partier 
förekommer örnbräken och grenrör. 

Övriga noteringar Område med kulturmiljöer såsom husgrunder, äldre förfallna 
byggnader samt mindre inägor. 

Naturvärdesbedömning Det fina orörda området i norr med grov asp placerar objektet 
i naturvärdesklass 3. Visst ädellövinslag samt några 
spärrgreniga hagmarkstallar bidrar till att höja områdets 
naturvärdesstatus. 

13   Fredsbergs mosse Norr Klass: 4  

Kartbilaga: 4 Areal: 2,6 ha 

Allmän beskrivning På norra spetsen av Fredsbergsmosse samt mellan 
högmosseplanet och den öppna åkermarken ligger denna 
fragmentariska lövskog. Objektet är delvis granplanterat och 
har områdesvis ett stort inslag av tall. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av glasbjörk och tall. Enstaka granar 
och sälgar ingår i objektet. 

Flora och fauna Fältskikt är av torvmarkstyp med skvattram, odon, och 
revlummer.  

Övriga noteringar Fina viltstigar i objektet. 

Naturvärdesbedömning Delvis granplanterad randlövskog. Ett större dike/bäck 
avgränsar objektet. Enstaka döda träd samt ett fåtal lågor i 
objektet. Inga signalarter noterade. 

14   Norr Brånäng Klass: 4  

Kartbilaga: 5 Areal: 3,5 ha 

Allmän beskrivning Norr om gården Brånäng, mot Intakan, ligger detta delvis 
avverkade lövskogsområde. Objektet ansluter till 
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produktionsskog i väster och öppen hagmark i öster. Södra 
delen är avverkad. Norra delen utgörs av ett delvis gallrat 
aspbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av medelgrov till grov asp. Några 
uppslag av bok i södra delen. Buskskiktet tillbakapressat av 
tidigare avverkningar. 

Flora och fauna Störningspåverkad flora med tuvtåtel och andra 
hyggesfasörter. 

Övriga noteringar Uppslag av bok i objektet. 

Naturvärdesbedömning Ringa naturvärde emedan stora delar av beståndet är avverkat. 

15   Rud Riksberg Klass: 4  

Kartbilaga: 5 Areal: 8,2 ha 

Allmän beskrivning Utmed bilvägen norr ut från Riksberg mot Norrkvarn finns 
avtagsväg höger skyltad Rud Brånäng. En kilometer öster ut 
från denna avfart ligger gårdarna Rud och Brånäng där finns 
objektet på ömse sidor om den enskilda vägen. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av glest ställda grova vårtbjörkar 
och aspar. Mycket sparsamt inslag av övriga lövträd som sälg, 
klibbal och rönn. Få eller inga ädellövträd förekommer i 
objektet. Buskskiktet domineras av stora, delvis täta bestånd 
av stora enbuskar. 

Flora och fauna Fältskiktet är nästan obefintligt p.g.a. pågående intensivt 
hästbete. Några grova block med intressanta moss- och 
lavfällar finns. Bl.a. Kakmossa och Vinterlav. 

Övriga noteringar Flera stenmurar, torpgrunder och odlingsrösen finns i 
objektet. 

Naturvärdesbedömning På grund av den intensiva betesdriften samt det glesa 
trädbeståndet saknas traditionella naturvärden i området. 
Eventuellt kan några fina mossor eller lavar påträffas på de 
grova blocken i objektet. 
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16   Hajstorp Klass: 3  

Kartbilaga: 5 Areal: 8,0 ha 

Allmän beskrivning  Två kilometer norr om Töreboda tätort utmed Göta kanal 
ligger Hajstorps slussar. Objektet omfattar lövträd utmed 
kanalen och slussområdet samt angränsande lövbestånd. 
Delar av objektet har karaktären av park. 

Träd- och buskskikt De flesta lövträdsarter, utom avenbok (sydlig) och gråal 
(nordlig), finns representerade utmed kanalen. Ädellövträden 
dominerar utmed kanalen emedan asp och björk dominerar i 
angränsande lövbestånden. I norra delen av objektet, utmed 
kanalen, finns kommunens största ansamling naturligt 
föryngrad pelarasp. Buskskiktet består främst av asp och 
askuppslag. 

Flora och fauna  De grova ädellövträden runt slussområdet hyser flera 
intressanta lavar och mossor. Relativt trivialt fältskikt med 
dominerande tuvtåtel, tåg och ormbunkar. Några fina 
stenmurar med artrika och intressanta mossfällar förekommer. 

Arter Dvärghättemossa Orthotrichum pumilum (-) 2 
 Fällmossa Antitricia curtipendula (S) 2 
 Lönnlav Bacidia rubella (S) 2 
 Vitskivlav Buellia alborata (S) 1 

Övriga noteringar  Högfrekventerat område för det rörliga friluftslivet. Här finns 
kommunens största bestånd av naturligt föryngrad pelarasp. 
De grova ädellövträden utgör objektets största naturvärdes-
element. Ett stort antal mycket grova aspar med talrika bohål 
är andra viktiga naturvärdeselement. Förutom de traditionella 
skogslövträden tillkommer hästkastanj och pelaraspar samt 
några lärkträd. 

Naturvärdesbedömning De grova ädellövträden utgör objektets största naturvärdes-
element. Stort antal mycket grova aspar med talrika bohål är 
andra viktiga naturvärdeselement. Förutom de traditionella 
skogslövträden förekommer dessutom hästkastanj och 
pelaraspar samt några lärkträd. 

17   Lillehult, Björkulla Klass: 3  

Kartbilaga: 6 Areal: 2,2 ha 

Allmän beskrivning Väster om Björkkullasjöarna och strax innan gården 
Lillesjöligger detta försumpade och relativt opåverkade 
lövskogsområde. 
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Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av klibbal och glasbjörk. Områdesvis 
stort inslag av inväxande gran. I västra delen finns ett visst 
inslag av jolster och knäckepil. Buskskikt består huvud-
sakligen av gråvide. 

Flora och fauna Objektet har en biotoptypisk våtmarksflora med älgört, 
veketåg och videört. I delar av objektet med rörligt 
markvatten noteras kärrtistel, gökblomster och strätta. På 
lågor och död ved finns bl.a svart eldticka, Phellinus 
nigricans, och sälgticka, Phellinus conchatus. 

Övriga noteringar En kulturmiljövårdsslinga finns i anslutning till objektet. 

Naturvärdesbedömning Ett relativt opåverkat lövskogsområde med ganska mycket 
död ved. Objektet är delvis kraftigt försumpat och har en del 
vattenspeglar. Några nerblåsta sälgar med talrika vedsvampar 
förekommer. Objektet stört av granplantering och inväxande 
gran. 

18  Västeräng, Slätte Klass: 4  

Kartbilaga: 6 Areal: 1,3 ha 

Allmän beskrivning En kilometer söder om Slätte tätort och på västra sidan av 
järnvägen ligger detta unga lövbestånd. En mindre del av 
beståndet ligger mellan den allmänna vägen och järnvägen. 
Den södra delen är grandominerad. 

Träd- och buskskikt Ett mycket ensartat och likåldrigt trädbestånd av nästan 
uteslutande glasbjörk. Litet inslag av asp, sälg och rönn och 
ett visst graninslag i norra delen. Buskskiktet utgörs 
uteslutande av granunderväxt. 

Flora och fauna Ett torftigt fältskikt av grästyp med heltäckande grenrör samt 
en del tåg och halvgräs. 

Övriga noteringar Tydliga spår av äldre diken syns i hela objektet. Området är 
svagt försumpat. Objektet är produktionsgallrat för ca 5 år 
sedan. 

Naturvärdesbedömning Ett likåldrigt björkbestånd utan ädellövinslag och med 
produktionsinriktad skötsel. Underväxt av heltäckande 
naturlig föryngring av granplantor. 
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19  Söder Slätte , Nolgården Klass: 4  

Kartbilaga: 6 Areal: 4,8 ha 
Allmän beskrivning En kilometer söder om Slätte tätort och på västra sidan av 

järnvägen ligger detta unga lövbestånd. En mindre del av 
beståndet ligger mellan den allmänna vägen och järnvägen. 
Södra delen grandominerad. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av unga björkar och aspar med 
sporadiskt inslag av sälg, klibbal och rönn. Ett mindre område 
i söder domineras av gran. Buskskikt är tillbakapressat av det 
överslutna lövbeståndet. 

Flora och fauna Ett mycket glest fältskikt på grund av orsaker enligt ovan. 

Övriga noteringar Objektet är stört av väg 200 samt västra stambanan. 

Naturvärdesbedömning Ett 20-årigt lövbestånd utan ädellövträd. Inga grövre äldre 
träd i objektet. 

20  Bålerud/ Sisjön Klass: 4  

Kartbilaga: 6 Areal: 1,8 ha 

Allmän beskrivning På östra sidan om torvmarken öster om Sisjön ligger denna 
igenväxningsmark med löv. Objektet ansluter till enskild väg 
söder ut, cirka en kilometer väster om Båleruds by. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av ett likåldrigt (40 år) bestånd av 
björk och asp. Naturligt litet inslag av sälg, klibbal, fågelbär 
och lönn. Buskskiktet domineras av underväxt av smågranar. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt av grästyp med björkpyrola, tuvtåtel och 
olika ormbunkar. 

Övriga noteringar Mycket typisk igenväxningsmark med tydliga spår av tidigare 
åkerbruk. Objektet ansluter till en torvmark med tall. Viss 
gallring har utförts i västra delen av objektet. 

Naturvärdesbedömning Objektet har lågt naturvärde då det utgörs av ett likåldrigt 
bestånd med endast några få unga ädellövträd. Ett ungt till 
medelålders bestånd utan inslag av gamla träd. Inga eller få 
signalarter påträffade. 
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21  Söder Bålerud Klass: 4  

Kartbilaga: 6 Areal: 2,7 ha 

Allmän beskrivning Mellan Slätte samhälle och Korsvägens bygdegård ligger 
Båleruds by. I anslutning till den enskilda vägen söderut från 
Bålerud ligger denna igenväxningsmark med relativt grova 
aspar och björkar. 

Träd- och buskskikt En typisk igenväxningsmark med björk och asp samt ett visst 
inslag av främst tall i den östra delen. Några stora sälg-
buketter samt några grova aspar finns i objektet. Buskskiktet 
består huvudsakligen av granunderväxt. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt med tuvtåtel, vårfryle och hallon. På lågor 
och död ved finns svart eldticka, Phellinus nigricans, 
hjortticka Datronia mollis, sälgticka Phellinus conchtus samt 
rikligt med trubbhättemossa, Orthotrichum obsutifolia, på de 
grova asparna.  

Övriga noteringar Ett större dike/kanal korsar objektet. Tydliga äldre diken i 
objektet finns kvar från den tid då marken brukades som åker. 

Naturvärdesbedömning Ett likåldrigt lövbestånd på igenväxningsmark utan särskilda 
naturvärden. Emellertid finns det god tillgång på lövlågor och 
död ved med tillhörande vedsvampar (se ovan). Företas inga 
skogliga arbetsföretag i området har objektet ett framtida högt 
naturvärde. 

22  St. Lindåsen Klass: 4  

Kartbilaga: 7 Areal: 6,1 ha 

Allmän beskrivning Utmed bilvägen mellan Slätte samhälle och Korsvägens 
bygdegård ligger Bålerud. Strax efter Båleruds by och öster ut 
ligger St. Lindåsen. Det aktuella beståndet ansluter till 
bilvägen och sträcker sig några hundra meter söder ut. 

Träd- och buskskikt Ett trivialt trädskikt av huvudsakligen björk, asp och tall. 
Beståndet är nästan helt utan ädellövträd. Enstaka mindre 
uppslag av fågelbär, ek och lönn förekommer. Områdesvis är 
barrinslaget stort (över 50%). Några stora sälgbuketter finns 
noterade i objektet. 

Flora och fauna Fältskiktet är av blåbärstyp med områdesvis heltäckande 
odon. I övrigt trivial flora med smalbladiga gräs och blåbär. 
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Övriga noteringar Delar av området har gallrats för några år sedan med viss 
spårbildning som följd. Beståndet är delvis gallrat under 
2008. 

Naturvärdesbedömning Beståndets tydliga produktionsinriktning samt avsaknaden av 
ädellövträd och signalarter placerar objektet i lägsta 
naturvärdesklassen. 

23  Anneberg - Grönelid Klass: 4  

Kartbilaga: 7 Areal: 3,8 ha 

Allmän beskrivning Sydost om Älgarås samhälle ligger lilla Kroksjön. På östra 
sidan av Kroksjön ligger torpställena Anneberg och Grönelid. 
Mellan de delvis öppna markerna runt torpen och Kroksjön 
ligger detta oregelbundna lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk och asp. I den norra delen är 
det ett ganska stort barrinslag. I fuktigare partier finns en hel 
del klibbal. Sporadiskt inslag av sälg, rönn, oxel och lönn. 
Granunderväxten dominerar i buskskiktet. 

Flora och fauna Objektet har trivial ”igenväxningsflora” med tuvtåtel, piprör 
och örnbräken. Talrika bestånd av kransmossa förekommer i 
bottenskiktet. 

Övriga noteringar Vackra odlingsrösen och stenmurar förekommer i området. 

Naturvärdesbedömning Ett antal vackert draperade mossblock samt några grova aspar 
utgör objektets enda naturvärdeselement. I övrigt stor brist på 
ädellövträd och signalarter. Delvis mycket unga bestånd av 
lövträd. Angränsande talrika granplanteringar. 

24  Nolsjön V Pjungserud Klass: 3  

Kartbilaga: 7 Areal: 1,8 ha 

Allmän beskrivning Objektet ligger söder om Nolsjön och i anslutning 
tillvattendraget mellan Nolsjön och Ålsjön. Objektet ansluter 
också till de öppna betesmarkerna i Västra Pjungserud. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk och gran. På några mindre 
partier finns ett stort inslag av barrträd. Underväxt av gran 
dominerar buskskiktet. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt med blåbärsris och smalbladiga gräs. 
Några intressanta vedsvampar växer på en ansamling av 
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lövlågor vid Nolsjöns sydspets. Björkeldticka, Phellinus 
lundelli, samt alticka, Inonotus radiatus, noterade. 

Övriga noteringar En stationär kalkdoserare finns placerad vid vattendraget. 

Naturvärdesbedömning Ansamlingen av lövlågor vid Nolsjön samt det naturliga 
vattendraget mellan Nolsjön och Ålsjön höjer objektet ur 
lägsta naturvärdesklassen. 

25  N Pjungserud Klass: 4  

Kartbilaga: 7 Areal: 2,4 ha 

Allmän beskrivning I norra delen av betesmarkerna kring Pjungserud ligger detta 
lilla lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Beståndet består av glasbjörk med inslag av några granar. 
Kompakt granunderväxt förekommer i nästan hela objektet. 
Glesa bestånd av brakved och viden. 

Flora och fauna På grund av den kompakta granunderväxten är fältskiktet 
mycket svagt utvecklat och utgörs av glesa bestånd av grenrör 
och blåbär. 

Övriga noteringar Ett stort dike finns i den centrala delen av objektet. 
Slutavverkning är förberedd i angränsande granbestånd. 

Naturvärdesbedömning Ett likåldrigt och ensartat bestånd utan några naturvärden. 
Objektet är kraftigt stört av ett större dike i den centrala delen. 

26  Bäck mellan Ålsjön och Velen Klass: 4  

Kartbilaga: 7 Areal: 1,1 ha 

Allmän beskrivning Sjöarna Ålsjön och Velen sammanbinds av ett mindre 
vattendrag. Strandskogen samt några mindre, försumpade 
områden utmed vattendarget utgör objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiltet domineras i strandbrinken av glasbjörk och gran. 
Sumpskogspartierna domineras av klibbal och tall. 
Buskskiktet består av brakved videbuskar och pors. Gråal, ask 
och alm förekommer i kantzonen mot den enskilda bilvägen. 

Flora och fauna Våtmarksväxter som bredkaveldun, vasstarr och grenrör 
förekommer i objektet. Det hittades också en vacker 
lackticka, Ganoderma lucidum, på en gammal alstubbe. 

Övriga noteringar En bäverhydda i södra delen av objektet. 
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Naturvärdesbedömning En mycket smal strandzon av främst glasbjörk och gran. 
Några lågor och några vattenlågor utgör objektets enda 
naturvärdeselement. 

27  Myste L Pjungserud Klass: 4  

Kartbilaga: 7 Areal: 3,4 ha 

Allmän beskrivning Öster om Myste och söder om Lilla Pjungserud ligger detta 
lövskogsområde. Objektet har karaktären av igenväxnings-
mark och är delvis försumpat. I södra delen finns ett 
betydande barrinslag. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av glasbjörk. Områdesvis förekommer 
betydande inslag av asp och klibbal. I kantzonerna växer 
några grova aspar. I södra delen finns mycket gran. 
Buskskiktet består till huvudsak av, stundom heltäckande, 
granunderväxt. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt med dominerande gräs och halvgräs. 

Övriga noteringar Flera vackra stenmurar finns i objektet. Kraftledningsgata 
finns i objektet, men ledning och ledningsstolpar är 
demonterad. 

Naturvärdesbedömning Objektet har lågt naturvärde då det utgörs av ett ungt 
likåldrigt bestånd. Ädellövträd eller träd med hög ålder 
saknas. Inga signalarter noterade i objektet. 

28  N. Bredebolet, Sänningen Klass: 4  

Kartbilaga: 7 Areal: 3,6 ha 

Allmän beskrivning Norr om Bredebolets by samt på en ” halvö” i södra 
Sänningen ligger detta blandbestånd. Beståndet utgör en 
kantzon mellan åker och skog och har ett betydande 
barrinslag. 

Träd- och buskskikt Ett högväxt bestånd av asp, björk, tall och gran. Efter stormen 
är beståndet delvis luckigt. Buskskiktet i kantzonen mot åker 
har ett stort inslag av hassel. En mindre del har produktions-
gallrad ren björk.  

Flora och fauna En karaktäristisk blandskogsflora med blåbär, vårfryle och 
harsyra. 
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Övriga noteringar Utarrangerade jordbruksredskap samt dito entreprenad-
maskiner finns i objektet. 

Naturvärdesbedömning En produktionsinriktad blandskog utan några naturvärden. 

29  Hallerud Klass: 3  

Kartbilaga: 8 Areal: 16,3 ha 

Allmän beskrivning Norr om Edsåns utlopp från Unden samt utmed Undens västra 
strand ligger detta vidsträckta lövskogsområde. Hela området 
sluttar svagt mot Unden och genomkorsas av fler småbäckar 
och sippervattenstråk. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk och asp, områdesvis med ett 
betydande barrinslag. I kantzonerna förekommer flera grova 
fågelbärsträd. Buskskiktet består av delvis heltäckande hassel. 
I torrare partier växer mycket en. I öppnare eller gallrade 
partier finns en betydande granunderväxt. 

Flora och fauna Objektet har en rik flora i hela området främst beroende på 
det rörliga markvattnet samt de små sippervattenstråken. 
Bland kärlväxterna noterades blåsippa, Anemone nobelis, 
smultron, Fragaria vesca, och skavfräken, Equisetum 
hyemale. I bottenskiktet finns stor tujamossa, Thuidium 
tamariscinum, praktbräkenmossa, Plagiochila asplenoides, 
stubbspretmossa, Herzogiella selegeri, samt grynig filtlav, 
Peltigra collina. 

Övriga noteringar En relativt intensiv skogsskötsel i objektet. 

Naturvärdesbedömning Objektets storlek samt markens näringsstatus ger goda 
förutsättningar till framtida höga naturvärden. Emellertid 
erfordras bättre generell naturvårdshänsyn vid skogliga 
arbetsföretag i området för att i framtiden nå höjd 
narturvärdesstatus. 

30  Södra Bredebolet Klass: 4  

Kartbilaga: 8 Areal: 4,0 ha 

Allmän beskrivning Strax söder om Bredebolets by samt på ömse sidor om den 
enskilda vägen söder ut ligger detta tvådelade lövbestånd 

Träd- och buskskikt Trädskiktet i östra delen domineras av glest ställda, grova 
aspar och björkar. Här finns en betydande underväxt av 
främst lövuppslag med visst barrinslag. På västra sidan av 
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vägen finns ett överslutet yngre lövbestånd av asp, björk och 
klibbal. Buskskiktet har inslag av olvon, hägg, berberis och 
hassel. 

Flora och fauna Fältskiktet är av grästyp med visst inslag av olika örter såsom 
fältvädd, johannesört, piprör och grenrör. Några vackra 
mossblock förekommer i det unga lövbeståndet. 

Övriga noteringar Ett större fågelbärsträd står på västra sidan av vägen. 
Sippervattenstråk går genom beståndet på västra sidan om 
vägen. 

Naturvärdesbedömning Ett lövbestånd med huvudsakligen produktionsinriktad 
skötsel. Få eller inga ädellövträd i objektet. Några grova aspar 
utgör objektets enda naturvärdeselement. 

31  Bredebolet Klass: 4  

Kartbilaga: 8 Areal: 2,6 ha 

Allmän beskrivning Vid vägkorset söder om sjön Sänningen i Bredebolets by 
ligger detta lövbestånd på ömse sidor om den enskilda 
bilvägen. Den västra delen är påverkad av röjningar och 
pågående betesdrift. Den östra delen består av lövungskog av 
röjningstyp med enstaka överståndare. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av främst björk och asp. Övrigt 
triviallöv som klibbal, sälg och rönn är vanliga i området. 
Buskskikt saknas i västra delen (nerbetat). I östra delen är det 
mest lövuppslag av ovan nämnda lövträd. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt av betesmarkskaraktär. Fältskiktet i östra 
delen är starkt påverkat på grund av beståndets slutenhet. 

Övriga noteringar Objektet delas av den enskilda bilvägen. 

Naturvärdesbedömning Inga äldre ädellövträd eller signalarter finns noterade i 
objektet. Betade skogbärande hagmarker hyser oftast 
betydande naturvärde. Objektet har ett betydande värde ur 
landskapsvårdssynpunkt. 
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32  Fredsbergs mosse N O Klass: 4  

Kartbilaga: 10 Areal: 9,6 ha 

Allmän beskrivning Utmed den nordöstra delen av Fredsbergsmosse löper denna 
relativt stora randlövskog. Objektet vetter mot Fredsbergs 
kyrka och prästgård. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av glasbjörk och tall. I kantzonen mot 
mosseplanet finns ett rent tallbestånd med ett svagt utbildat 
buskskikt, främst björkuppslag efter gallring. I kantzonen mot 
den öppna åkermarken finns några grövre gråvidebuketter 
med talrika vedsvampar. 

Flora och fauna En artfattig torvmarksflora med dominerande gräs och 
halvgräs. Talrika vedsvampar förekommer på gråvide-
buketterna i åkerkanten. Kantöra, kuddticka och sälgticka 
noterade. 

Övriga noteringar Ett stort dike/bäck med avrinning till Friaån passerar i 
kantzonen mot åkermarken. 

Naturvärdesbedömning Objektets storlek samt den uteblivna granplanteringen höjer 
objektet från lägsta naturvärdesklassen. De grova 
gråvidebuketterna i kantzonen mot åkern hyser förmodligen 
ytterligare intressanta vedsvampar och lavar. 

33  Långåker Bruket Klass: 3  

Kartbilaga: 10 Areal: 0,7 ha 

Allmän beskrivning På västra sidan av norra Ymsen ligger ett delvis öppet 
hagmarksområde med några mindre insprängda 
lövskogsområden, vilka utgör objektet. Angränsande 
hagmarker kraftigt gallrade. 

Träd- och buskskikt Klibbal och asp dominerar om än med ett stort inslag grov 
lind. Ek, lönn, vildapel samt några grova vårtbjörkar ingår i 
objektet. Buskskiktet utgörs av hassel, nyponros, brakved 
samt några grova gråvidebuketter i strandzonen mot Ymsen. 

Flora och fauna Ett välslutet hässle med yngre hassel i västra delen med 
blåsippor, liljekonvalj och vätteros. Dessutom finns ett 
mindre, förhållandevis opåverkat, alkärr med halvgräs och 
kärrsilja. 

Arter Blåsippa Anemone nobilis (s) 3 
 Vätteros Lathraea squmamaria (s) 1 
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Övriga noteringar Välbetade öppna hagmarker av hagmarksädellövs-karaktär 
omger delobjekten. 

Naturvärdesbedömning Det fina hässlet i väster samt det stora inslaget av grova lindar 
placerar objektet i naturvärdesklass 3. 

34  Levsäng Friaån Klass: 3  

Kartbilaga: 11 Areal: 3,0 ha 

Allmän beskrivning Några kilometer norr om Töreboda tätort samt utmed Göta 
kanal ligger Levsängs kanalbro. Friaån är här kulverterad 
under kanalen. Objektet består av strandskogen i anslutning 
till Friaån samt i anslutning till ett mindre tillflöde. Del av 
Kanaljorden ingår också i objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av grova klibbalar samt några grova 
askar. Därtill förekommer ett naturligt inslag av asp, björk 
och sälg. Buskskikt utgörs av en del grova och yviga 
häggbuketter, mycket rönnuppslag samt en del hassel och en. 

Flora och fauna Ett rikt fältskikt av örttyp med signalarter som blåsippa, 
lundelm, gullpudra och kärrfibbla. Bottenskiktet består av täta 
bestånd av bl.a. kranshakmossa, Rhytidiadelphus triquetus, 
praktbräkenmossa, Plagiochilla asplenoides samt stor 
tujamossa, Thuuidium tanariskinium. 

Arter Kärrfibbla Crepis paludosa (s) x 
 Gullpudra Chrysosplenium alternifolium (s) x 
 Lundelm Elymus caninus (s) x 

Övriga noteringar Grova alsocklar med rik påväxt förekommer. En del block 
samt några mindre lodytor har vackra mossfällar. 

Naturvärdesbedömning En förhållandevis opåverkad strandskog utmed Friaån med 
några grova ädellövträd i strandbrinken. God tillgång på död 
ved i hela objektet. Flera sippervattenstråk mot Friaån med 
artrikt bottenskikt 

35  Friaån Boda Klass: 4  

Kartbilaga: 11 Areal: 4,5 ha 

Allmän beskrivning Väster om Boda bygdegård och i anslutning till Friaån ligger 
denna randlövskog av al och björk. 
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Träd- och buskskikt Trädskiktet består av en randskog av klibbal utmed Friaån 
samt en igenväxningsmark i västra delen. Några mindre 
områden med grövre asp och björk ingår. 

Flora och fauna Ett av Friaån starkt präglat fältskikt med huvudsakligen 
triviala arter. 

Övriga noteringar Objektet omgärdas av täta granplanteringar samt en stor 
kraftledning. 

Naturvärdesbedömning Trädskiktet är utan grova gamla träd. Det finns inga 
ädellövträd eller signalarter noterade i objektet. Den naturligt 
meandrande Friaån kan eventuellt bli ett framtida fint 
naturvärdes-objekt. 

36  Hubberudssjön Klass: 4  

Kartbilaga: 12 Areal: 1,4 ha 

Allmän beskrivning Strax söder om Kyrketorps f.d. kapell samt på den östra sidan 
av ”movägen” ligger Hubberudssjön. Norr om sjön och väster 
om den öppna åkermarken ligger detta randskogsartade 
lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av glasbjörk och gran. I väster övergår 
beståndet i ett yngre och nygallrat barrbestånd. Sporadiskt 
buskskikt av viden och några enar. 

Flora och fauna Ett efter gallring och dikning tydligt degenererat fältskikt. 
Grenrör, strätta och kärrtistel är noterade. 

Övriga noteringar Ett mycket glest bestånd. Ett nyupptaget större dike går 
genom objektet. 

Naturvärdesbedömning Den kraftiga gallringen och dikningen placerar objektet i 
lägsta naturvärdesklassen. 

37  Glömserud Klass: 4  

Kartbilaga: 12 Areal: 4,3 ha 

Allmän beskrivning Väster om Myrhulta mosse ligger Glömserud. Väster om den 
enskilda vägen ligger detta långsträckta lövskogsområde. 
Södra delen av området avverkat. Den norra delen ganska 
nygallrad. 
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Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk med ett kraftigt inslag barr 
(30%). Cirka 25-årigt välskött blandbestånd. Buskskiktet är 
underröjt/nergallrat. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt av fuktighetsälskande arter. Videört, 
grenrör och kärrtistel noterade. 

Övriga noteringar Ett större nyupptaget/nyrensat dike i västra delen. 

Naturvärdesbedömning Ett yngre tydligt produktionsinriktat bestånd utan äldre träd. 

38  Fredriksdal Månsarud Klass: 4  

Kartbilaga: 12 Areal: 6,3 ha 

Allmän beskrivning Från den enskilda vägen mot Månsaruds golfbana går en 
mindre enskild väg norr ut, skyltad Fredriksdal. C:a en 
kilometer in på denna väg ligger Fredriksdal. Mellan 
Fredriksdal och öster ut ligger denna något glesa björkskog. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av glasbjörk och en del gran. I torrare 
partier växer asp, vårtbjörk och tall. Buskskiktet utgörs av 
områdesvis heltäckande granunderväxt. 

Flora och fauna Ett efter gallring kraftigt degenererat fältskikt. Noterade arter 
är örnbräken, tuvtåtel, hallon och kärrtistel. 

Övriga noteringar Flera stora djupa diken genomkorsar objektet. Talrika 
odlingsrösen och stenmurar förekommer i området. 

Naturvärdesbedömning Ett ensartat björkbestånd som relativt nyligen utsatts för en 
tydligt produktionsinriktad gallring. Endast enstaka 
ädellövträd förekommer. Inga signalarter är noterade. 

39  Nyängen N Månsarud Klass: 4  

Kartbilaga: 12 Areal: 7,0 ha 

Allmän beskrivning Två kilometer efter den enskilda vägen norr ut från 
Månsaruds golfbana ligger på vänster sida den f.d. gården 
Nyängen. Objektet består av Nyängens tidigare åkermarker 
och beteshagar. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk och gran. Mindre områden 
med beståndsbildande asp förekommer. I anslutning till 
gårdshusen finns några döende aplar samt några fågelbärsträd 
och lönnar. Enstaka grova aspar och vårtbjörkar ingår i 
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objektet. Underbeståndet består av områdesvis heltäckande 
granunderväxt. 

Flora och fauna Ett tillbakabildat fältskikt med glesa bestånd av lingon, blåbär 
och ormbunkar. 

Övriga noteringar Några övergivna och delvis förfallna byggnader finns i 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Delvis försumpade igenväxningsmarker utan större 
naturvärde. Enstaka större block, vackert draperade med 
mossfällar samt några grova aspar med rik påväxt utgör 
objektets enda naturvärdessubstrat. 

40  Sjöbråten Klass: 2  

Kartbilaga: 13 Areal: 3,2 ha 

Allmän beskrivning Norr ut från Sätra Bruk mot Älgarås ligger sjön Velen. Vid 
Velens västra strand och några kilometer från sjöns sydspets 
ligger Sjöbråten. Objektet ansluter till Velen samt byggnader i 
” Sjöbråtens by”. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av grov björk och asp samt en del gran 
med ett stort inslag av grova ädellövträd som lind, ek, fågel-
bär, lönn och alm. Buskskiktet är områdesvis heltäckande och 
består av hassel och skogstry. 

Flora och fauna Ett mycket rikt fältskikt av lundörttyp, bl.a. heltäckande med 
blåsippa. Därtill finns rika bestånd av stinksyska och flenört. 
På de grova hasselbuskarna förekommer flera intressanta 
vedsvampar. 

Arter Kantarellmussling Plicatura crispa (S) 3 
 Hasselticka Dicomitus campestris (S) 1 
 Långflikmossa Nowellia curvifolia (S) 1 

Hot/Skötsel Produktionsskogsbruk. Det är viktigt att all död ved lämnas 
kvar i beståndet. En del yngre gran kan avverkas. 

Övriga noteringar Många stora av olika mossor vackert draperade odlingsrösen 
och grova block förekommer i objektet. En vacker stenmur 
avgränsar objektet mot norr. 

Naturvärdesbedömning Ett enastående vackert och naturligt lövbestånd vid Velen 
med ett stort inslag av grova ädellövträd, främst lind. Det 
finns mycket av grov hassel i hela objektet samt en god 
tillgång på död och döende hasselved. Därav den talrika 
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förekomsten av kantarellmussling. Det finns även flera grova 
lövlågor i olika nerbrytningsstadier. Enstaka naturliga 
högstubbar av grov björk med talrika fnösketickor är 
noterade. 

41  Lilla Näset Klass: 4  

Kartbilaga: 13 Areal: 2,6 ha 

Allmän beskrivning Vid sjön Velens östra strand ligger Lilla Näset. Objektet 
består av diverse mindre lövskogsområden i anslutning till de 
öppna markerna och tomtmarkerna. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av asp, björk samt visst inslag av sälg, 
klibbal, apel och fågelbär. Buskskikt består av brakved och en 
områdesvis kraftig granunderväxt. 

Flora och fauna En traditionell blandskogsflora med bl.a. grenrör, piprör och 
ormbunkar. En liten del av området utgörs av blockmark med 
en del vackra mossblock. 

Övriga noteringar Randlövskogar och lövbestånd i anslutning till åkrar och 
tomtmark. Några vackert mossbelupna stenmurar finns i 
området. 

Naturvärdesbedömning Lövbestånden är mestadels påverkade av röjningar och 
gallringar. Ställvis är graninslaget stort och det finns mycket 
få ädellövträd i området. Inga signalarter är noterade. 

42  Bodarna Mösundet Klass: 4  

Kartbilaga: 14 Areal: 1,6 ha 

Allmän beskrivning På västra stranden av Norra Edsån ligger torpet/ fritidshuset 
Mösundet. Objektet består av strandskogen nedanför torpet, 
lövträd utmed en bäck samt en f.d. åker igenväxt med björk. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk med ett ganska stort 
barrträdsinslag. Strandskogen består av klibbal med ett visst 
barrinslag. Några grova aspar och lärkträd ingår också i 
objektet. Buskskiktet domineras här, som på många andra 
ställen, av granunderväxt. 

Flora och fauna Ett trivialt barrskogsartat fältskikt med piprör, grenrör och 
örnbräken. Knärot är noterad i angränsande barrbestånd. 
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Övriga noteringar En kulturlämning i form av betongfundament från tidigare 
fördämning av den lilla bäcken norr om torpet. 

Naturvärdesbedömning Ett smalt bestånd av klibbal mot Edsån. Stort barrinslag i hela 
objektet. Sporadiskt förekommer lågor och det finns några 
vattenlågor i Edsån. 

43  Strandskogen s Borrud Klass: 3  

Kartbilaga: 15 Areal: 5,2 ha 

Allmän beskrivning Söder om huvudbyggnaderna till Borrud och utmed Ymsens 
strand samt avgränsade av åkermarken i väster ligger denna 
relativt nygallrade strandskog. 

Träd- och buskskikt Ett mycket artrikt trädskikt. De flesta lövträdsarterna utom 
bok och lind är noterade i objektet. Områdesvis dominerar 
klibbal. Strandzonen har flera vackra och naturliga buketter 
av knäckepil. Buskskiktet består av hassel, skogstry samt 
yviga häggsnår. Därtill förekommer uppslag av ovan angivna 
lövträd. 

Flora och fauna Ett kraftigt utvecklat och artrikt fältskikt med kärrtistel, 
stinksyska och strätta (manshöga) samt ett naturligt utvecklat 
strandskogsfältskikt med bl.a. besksöta, missne, lundelm, 
kärrsilja och videört. Flera stora block av mörka bergarter 
med vacker påväxt förekommer. 

Arter Bandmossa Metzgeria furcata (x) 2 
Fällmossa Antitricia kurtipendula (S) 1 
Rödfotmossa Bryoerythophyllum freeuginascens (x) 1 

Hot/Skötsel Fortsatt löv och ädellövskogsskötsel. 

Övriga noteringar Beståndet gallrat för ca: fem år sedan, tydligt i syfte att öka 
ädellövandelen i objektet. Ingen störande spårbildning före-
kommer i objektet. Några intressanta sippervattenstråk rinner 
genom objektet. 

Naturvärdesbedömning Beståndets höga ädellövandel samt markens goda närings-
status höjer objektet från den lägsta naturvärdesklassen. Dock 
saknar beståndet grova träd och träd av hög ålder. Om 
området får vara orört kommer objektets naturvärdesklass att 
höjas. 
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44  Strandskog Ymsen Långåker Klass: 3  

Kartbilaga: 15 Areal: 6,2 ha 

Allmän beskrivning Utmed Ymsens nordvästra strand och norr om Borrud ligger 
denna olikåldriga strandskog. Objektet avgränsas i väster av 
åkrar och igenväxningsmarker. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras följdriktigt av klibbal. Emellertid finns 
några områden med glasbjörk och asp i objektet. Delar av 
strandskogen är avverkad för cirka 10 år sedan. Idag finns 
ung klibbal i vackra buketter. Buskskikt i strandzonen består 
av viden och häggsnår. I övrigt utgörs det huvudsakligen av 
uppslag av klibbal. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt då större delen av objektet avverkats, 
gallrats eller röjts. I den relativt opåverkade strandzonen 
växer besksöta, kärrsilja och videört. 

Övriga noteringar Några mindre bryggor och sjöbodar förekommer i objektet. 

Naturvärdesbedömning Trots avverkningar och gallringar i objektet hyser ändå den 
förhållandevis orörda strandzonen vissa naturvärden. Inga 
granplanteringar eller permanent bebyggelse förekommer i 
området. Den norra delen av objektet utgörs av traditionell 
klibbalstrandskog. 

45  Ymseborg Klass: 2  

Kartbilaga: 15 Areal: 14,7 ha 

Allmän beskrivning Vid norra Ymsen mellan Borrud och Bruket ligger 
”fornborgen” Ymseborg. Lämningarna av borgen och en 
parkeringsplats ligger i centrala delen av objektet. 

Träd- och buskskikt Träd och buskskiktet är av mycket olikåldrigt varierande 
karaktär. I norra delen med ett tydligt inslag av grov tall, 
varav många nerblåsta. I den nordvästra bergbundna delen 
finns en berghöjd med ett mindre lindbestånd av spontan 
karaktär. I området öster om borgen finns ett yngre hässle 
med överståndare av lärk. I östra delen finns ett mindre parti 
med äldre grov hassel. Grov björk och asp finns i hela 
området. Sydväst om borgen ligger ett försumpat område med 
röjningsskog av klibbal, hassel, skogstry och glasbjörk. 

Flora och fauna Ett intressant och av mörka bergarter påverkat fältskikt, 
områdesvis heltäckande blåsippa och smultron. Delvis 
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lundartad flora med stinksyska, sårläka, missne, springkorn 
och strutbräken. 

Arter Kantarellmussling Plicatura crispa (S) 2 
Sårläka Sanicula europea (S) 1 
Rättiksmusseron Tricoloma album (-) 1 
Hasselriska Lactarius pyrogalus (-) 1 
Biskpopsmössa Gyromitra infula (-) 1 

Hot/Skötsel Igenväxning. Området i stort behov av natur- och landskaps-
vårdande röjningar samt siktröjningar från utsiktsplatsen. 
Frihuggning av några grova hasselbuskar bör göras.  

Övriga noteringar Ymseborg är ett registrerat fornminne samt ett viktigt 
utflyktsmål för det rörliga friluftslivet. Objektet har tidigare 
varit slåttrat och fårbetat, men är på senare år ohävdat. 

Naturvärdesbedömning Ett omväxlande område med intressant geologiskt underlag. 
Objektet har ett betydande ädellövinslag, främst av fågelbär, 
lind, lönn och ek. Det finns god tillgång på grova äldre träd. 
Några hässlen, varav ett med gammal grov hassel och död 
ved, förekommer. Flera signalarter är noterade i objektet. 

46  Ön Killingen i norra Ymsen Klass: 2  

Kartbilaga: 10 Areal: 1,9 ha 

Allmän beskrivning I norra delen av Ymsen ligger sjöns enda ö, Killingen. Ön 
ligger relativt nära den västra stranden och vida vassruggar 
tenderar att sammanbinda ön med fastlandet 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av lind, tall och klibbal. I norra delen 
av ön är linden dominerande och beståndsbildande. 
Sporadiskt förekommer inslag av björk, hägg, lönn och rönn. 
Buskskiktet är svagt utbildat och består av främst gråvide och 
häggsnår i strandzonen. 

Flora och fauna I den norra delen dominerar linden med massförekomst av 
getrams i fältskiktet. Talrika småblock av mörka bergarter 
med vacker påväxt är noterade. 

 
Arter Platticka Ganoderma applanatum (-) 3 

Fällmossa Antitricia curtipendula (S) 2 
Liten baronmossa Anomodon longlifiolius (S) 1 

Hot/Skötsel Produktionsskogsbruk och vedtäkt. Det är viktigt att all död 
ved lämnas kvar i objektet. Linden behöver gynnas vid 
eventuella avverkningar i objektet. 
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Övriga noteringar Inga skogliga eller andra arbetsföretag är genomförda i 
objektet på senare tid. 

Naturvärdesbedömning En enastående god tillgång på lågor och död ved finns i 
objektet. Grova naturligt etablerade buketter av lind 
förekommer. Några mycket grova och spärrgreniga tallar 
finns också i området. I den orörda strandzonen finns flera 
grova gråvidebuketter och häggsnår med talrika 
veddsvampar. 

47  Strandskogen N Säckestad Klass: 2  

Kartbilaga: 15 Areal: 9,8 ha 

Allmän beskrivning Omkring en kilometer norr om Säckestads gård och i 
anslutning till Ymsens strand ligger denna omväxlande 
strandskog. 

Träd- och buskskikt En naturlig, dock ganska olikåldrig klibbalstrandskog mot 
Ymsen. Beståndet i övrigt består av triviallöv med visst inslag 
av ädellöv, främst ask och ek. Vissa partier har betydande 
barrinslag. I södra delen finns ett stort antal stormfällda grova 
granar. I den tydligt utbildade gamla strandvallen växer en rad 
av mycket vackra relativt grova lindbuketter. Buskskiktet 
domineras områdesvis av grov hassel. Ett mindre område i 
norr har ett typiskt hässle. 

Flora och fauna En intressant flora och fauna i anslutning till exklusiva 
substrat som lindbuketter och grov hassel. 

Arter Kantarellmussling Plicatura crispa (s) 1 
Krusulota Ulota crispa (s) 1 
Platt fjädermossa Necera complanata (s) 1 
 

Hot/Skötsel Produktionsskogsbruk/Lämna hässlet och några stora 
lindbuketter orörda vid ev. skogliga arbetsföretag i området 

Övriga noteringar Den väl utbildade gamla strandvallen utgör ett viktigt inslag i 
landskapsbilden. 

Naturvärdesbedömning Ett vackert och omväxlande strandskogsparti med områdesvis 
betydande ädellövinslag. Huvudsakligen ett naturligt etablerat 
bestånd. De naturligt utvecklade lindbuketterna samt de grova 
hasselbuskarna utgör områdets viktigaste naturvärdeselement. 
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48  Strandskogs S Sjöhaga Klass: 4  

Kartbilaga: 15 Areal: 7,1 ha 

Allmän beskrivning Mellan Säckestads gård och Hallandsberg samt söder om 
Sjöhaga ligger detta lövbestånd. Området kraftigt gallrat för 
cirka 10 år sedan. Busk och fältskikt kraftigt degenererat efter 
gallringen. 

Träd- och buskskikt Ett förhållandevis glest lövbestånd av huvudsakligen klibbal, 
asp, björk samt ett visst inslag av ädellövträd, främst ek och 
ask. Buskskiktet består av hägg, viden samt en del hassel. 
Därtill finns rikliga uppslag av diverse lövträd efter den 
kraftiga gallringen. 

Flora och fauna Fältskiktet är tillbakabildat på grund av ett heltäckande 
buskskikt. Stinksyska, vänderot och älgört är noterade. 

Övriga noteringar En smal remsa av klibbalstrandskog är relativt opåverkad. 

Naturvärdesbedömning Den kraftiga gallringen och därmed följande degenerering av 
fält och buskskikt placerar objektet i den lägsta naturvärdes-
klassen. 

49  Strandskogen S Hallandsberg Klass: 4  

Kartbilaga: 15 Areal: 7,6 ha 

Allmän beskrivning Omedelbart söder om Hallandsbergs mangårdsbyggnad och i 
anslutning till Ymsen ligger detta kraftigt gallrade lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Det återstående glesa trädskiktet består huvudsakligen av 
klibbal, asp, björk samt enstaka ädellövträd som ask, ek och 
lönn. Varav några ekar och askar är mycket grova. Buskskikt 
är av ”snårskogstyp” bestående av hägg, viden, skogstry samt 
en del hassel. 

Flora och fauna Ett efter gallringen kraftigt utvecklat fältskikt med höga örter 
som älgört, vänderot, besksöta, hallon och nässlor. 

Övriga noteringar Produktionsinriktad kraftig gallring har utförts för cirka 10 år 
sedan. 

Naturvärdesbedömning Den hårda gallringen har på ett effektivt sätt utplånat alla 
eventuella naturvärden i objektet. Enstaka grova ädellövträd 
förmår inte höja naturvärdesklassen från den lägsta klassen. 
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50  Hallandsbergsparken Klass: 2  

Kartbilaga: 15 Areal: 8,5 ha 

Allmän beskrivning Norr om mangårdsbyggnaden på Hallandsberg ligger denna 
vidsträckta park som utgör objektet. Öppna delar samt 
områden som planterats med ädelbarrträd har undantagits från 
objektet. Objektet inte ”parkskött” utan endast påverkat 
genom sporadisk betesdrift. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras helt av grova ädellövträd. En del av 
området har beståndsbildande grov bok. Flera grova lindalléer 
ingår i objektet liksom flera grova ädellövsolitärer. 

Flora och fauna En lundartad flora med lundgröe, ormbär och lundelm. 

Arter Glänsade sköldlav Parmelia glabratula (-) 2 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea (-) 2 
Fjällticka Polyporus squamosus (-) 1 
Grovticka Phaeolus schweinitzii (S) 1 
Grynig filtlav Peltigrea collina (S) 1 
Ormbär 
Lundelm   
Lönnlav Bacidia rubella (S) 1 

Hot/Skötsel Parkskötsel samt borttransport av död ved. Ädellövträden 
behöver gynnas vid ev. skogliga arbetsföretag i området 
Föryngring av ädellöv behöver ske i del av beståndet. 

Övriga noteringar Ett stenmomument står i den öppna delen, dock utanför det 
beskrivna området. 

Naturvärdesbedömning Bättre tillgång på döda träd samt död hård ved hade placerat 
området i högsta naturvärdes klassen. Det saknas också lågor 
och död ved i olika nerbrytningsstadier. 

51  Strandskogen norr Hallandsberg Klass: 4  

Kartbilaga: 15 Areal: 4,9 ha 

Allmän beskrivning Norr om Hallandsbergsparken och norr ut utmed Ymsens 
strand ligger denna förhållandevis triviala strandlövskog. 
Beståndet avgränsas i öster av ett större område med 
energiskog. Beståndet är troligen föryngringsavverkat för 
cirka 50 år, men består huvudsak av medelålders triviallöv. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av klibbal, asp björk samt med ett blygsamt 
inslag av ädellöv som lönn, ek och ask. Buskskiktet 
domineras av häggsnår, gråvidebuketter samt hassel. 
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Flora och fauna En strandskogspåverkad och huvudsakligen trivial flora med 
frostört, topplösa och besksöta. 

Övriga noteringar Objektet avgränsas i norr av vidsträckta betesmarker. 

Naturvärdesbedömning En naturligt etablerad strandlövskog med visst ädelövinslag. 
Strandzonen är relativt opåverkad. Beståndet har inte utsatts 
för modernt skogsbruk. 

52  Strandskog öster Ymsen Klass: 4  

Kartbilaga: 16 Areal: 4,5 ha 

Allmän beskrivning I östra delen av norra Ymsen ligger denna relativt naturliga 
och opåverkade strandskog. Hela västra delen ansluter till 
Ymsen, emedan den östra delen ansluter öppen betesmark. I 
större delen av området bedrivs betesdrift. Området är 
fragmenterat av avverkningar och andra arbetsföretag. 

Träd- och buskskikt Klibbalstrandskogen dominerar trädskiktet. Det ingår några 
askar samt flera mycket grova häggar. Buskskiktet består av 
klibbaluppslag, barkved samt några grova gråvidebuketter. 

Flora och fauna Ett strandtypiskt fältskikt med videört, besksöta samt 
kärrsilja. 

Övriga noteringar Delar av området har pågående betesdrift. 

Naturvärdesbedömning Huvudsakligen en trivial klibbalstrandskog utan högra 
naturvärden. Inga signalarter är noterade i objektet. 

53  Båstebacken Klass: 3  

Kartbilaga: 16 Areal: 5,8 ha 

Allmän beskrivning Vid sydöstra delen av Ymsen och cirka en kilometer väster 
om Bäcks kyrka ligger fastigheten Båstebacken. På ömse 
sidor om huvudinfarten till mangårdsbyggnaderna ligger detta 
omväxlande blandbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet är till huvudsak ett blandskogsbestånd med ett i 
öster delvis stort barrinslag. Objektet har mycket stor 
trädslagsvariation med områdesvis stort ädellövinslag. För 
trakten mindre vanliga ädellövträd som lind och bok finns i 
beståndet. Buskskiktet består av en del grov hassel samt 
områdesvis talrika uppslag av bok. 
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Flora och fauna Ett lundartat fältskikt med talrika bestånd av bl.a. blåsippa. 

Arter Kranshakmossa Rhytidiadelphus triquetrus (-) 3 
Fällmossa Antitricia curtipendula (-) 2 

Hot/Skötsel Barrskogsproduktion. Föryngring av bok behöver gynnas. 
Frihuggning av några grova hasselbuketter behövs. Död ved 
sparas i objektet. 

Övriga noteringar Objektet är stört av en del avverkning i västra delen samt 
upplag av träddelsrester i centrala delen. 

Naturvärdesbedömning Ett mycket varierat område med stort inslag av grova lövträd. 
De flesta av våra ädellövträd finns representerade i objektet. 
Områdets geologiska underlag bidrar till att höja objektets 
naturvärdesstatus. 

54  Båstebacken Lindarna Klass: 2  

Kartbilaga: 16 Areal: 5,6 ha 

Allmän beskrivning Någon kilometer sydväst om Bäcks kyrka samt i anslutning 
till den allmänna bilvägen söder ut, ligger detta omväxlande 
lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av några vidkroniga tidigare planterade 
grova lindar. I ett östvänt skogsbryn mot åker finns några 
grova spärrgreniga ekar. Ytterligare ädellövträd som ask, 
lönn, bok och fågelbär finns i objektet. Det ingår även partier 
med vårtbjörk, asp och klibbal. Buskskiktet består av några 
grova hasselbuketter samt i övrigt av lövuppslag från ovan 
nämnda lövträd. 

Flora och fauna En lundartat fältskikt med bl.a blåsippa och trolldruva. På de 
grova hasselbuketterna finns intressanta vedsvampar. 

Arter Kantarellmussling Plicaturopsis crispa (S) 3 
Hasselticka Dichomitus campestris (S) 2 
Lysticka Hapalopilus nidulans (-) 2 

Hot/Skötsel Inväxande gran och produktionsskogsskötsel. Frihuggning av 
de grova lindarna behöver göras. Några grova hassel-buketter 
behöver gynnas genom röjning. 

Övriga noteringar Området har ett geologiskt intressant underlag med talrika 
små till medelstora block av mörka bergarter, främst 
hyperiter. 
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Naturvärdesbedömning Ett relativt, av skogliga arbetsföretag, opåverkat område. 
Flera grova ädellövträd samt några grova hasselbuketter är 
viktiga naturvärdeselement i området. Flera signalarter är 
påträffade i området. 

 
55  Ädellövbeståndet västra Ymsjöholm Klass: 2  

Kartbilaga: 16 Areal: 8,9 ha 

Allmän beskrivning Vid Ymsens norra spets ligger gården Ymsjöholm. Rakt 
väster om gårdens huvudbyggnader samt i direkt 
anslutning??? 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av ett stort antal grova till mycket 
grova ädellövträd, främst ek och lind. Det ingår även en del 
grova aspar, vårtbjörkar och tallar i objektet. Ett angränsande 
granbestånd är gallrat och delvis avverkat. Buskskiktet är 
nerbetat. 

Flora och fauna Fältskiktet är kraftigt nerbetat av får. 

Arter Brun nållav Chaenotheca phaeocephala (S) 2 
Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S) 2 
Sotlav Cyphelium inquinan (S) 1 

Övriga noteringar Objektet är stört av markarbeten med grävmaskin. Kraftigt 
betestryck i hela objektet. 

Naturvärdesbedömning Det stora antalet grova till mycket grova ädellövträd placerar 
objektet i en hög naturvärdesklass. Därtill finns det god 
tillgång på död ved samt flera stående döda träd i objektet. 
Noterade är några mycket grova solitära ädellövträd med 
välutvecklade kronor och talrika spiklavar på den grova 
skorpbarken. 

56  Aspbetstånd öster Bäck Klass: 4  

Kartbilaga: 16 Areal: 11,4 ha 

Allmän beskrivning Utmed bilvägen öster ut från Bäcks kyrka, främst på höger 
sida från Bäcks kyrka räknat, ligger detta olikåldriga och 
oregelbundna lövskogsområde. Huvudsakligen bedrivs en 
produktionsinriktad skötsel dock med inriktning mot löv. 
Objektet sönderfaller i tre olika beståndstyper. En äldre del av 
vårtbjörk med grov skorpbark samt grövre aspar, ett något 
fuktigare parti med yngre klibbal, asp och björk samt en 
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tredje del ner mot Bäcks kyrka med ett medelålders 
lövbestånd med ett betydande ädellövinslag. Området mot 
Bäcks kyrka är relativt nygallrad. Objektet ansluter till öppen 
åker samt på fler sidor till anlagda produktionsbestånd av 
gran. 

Träd- och buskskikt Området närmast kyrkan och bilvägen i väster består av ett 
rent lövbestånd med visst ädellövinslag. Buskskiktet består av 
främst brakved, en, samt uppslag av löv enl. ovan. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt av blåbärstyp. Områdesvis finns mycket 
örnbräken. I glesare och fuktiga partier växer mycket älgört. 

Övriga noteringar Stormfällda träd har omhändertagits med viss spårbildning 
som följd i objektet. 

Naturvärdesbedömning Ett produktionsinriktat lövbestånd med obetydligt ädel-
lövinslag. Få eller inga döda och lågor träd finns i objektet. 
Inga signalarter är noterade. 

57  Lindbeståndet Hallandsberg Klass: 2  

Kartbilaga: 16 Areal: 0,9 ha 

Allmän beskrivning Någon kilometer väster ut från gårdsbyggnaderna på 
Hallandsberg och i nära anslutning till den öppna marken 
ligger detta lilla, förmodligen anlagda, lindbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av huvudsakligen beståndsbildande 
grövre lind. I östra delen finns yngre lind blandat med ett 
betydande graninslag. Områdesvis förekommer stort inslag av 
andra ädellövträd som lönn, fågelbär och ek. På grund av 
beståndets slutenhet är buskskiktet kraftigt tillbakabildat. 
Det utgörs av sporadiska hasselbuketter samt betydande 
granunderväxt, främst i östra delen. 

Flora och fauna Ett lundartat och glest fältskikt med bl.a. ormbär, nattviol och 
blåsippa. 

Arter Lind Tilia cordata (S) 3 
 Lundelm Elymus caninus (S) 1 
 Svavelmusseron Tricoloma sulphureum (S) 1 

Hot/Skötsel Graninvandring. Avverkning av granen i västra delen till 
förmån för naturligt föryngrad lind. Frihuggning av några 
grövre lindar i östra delen behövs. 
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Övriga noteringar Lindbeståndet används som fröbank av växtförädlings-
myndighet. 

Naturvärdesbedömning Beståndsbildande lind är mycket ovanligt i vår kommun. 
Huvuddelen av beståndet har relativt hög ålder. Inga skogliga 
arbetsföretag har genomförts i objektet på senare tid. 

58  Fårhagarna Rotkilen Klass: 3  

Kartbilaga: 17 Areal: 3,2 ha 

Allmän beskrivning Väster om Rotkilens kanalbro och västra stambanan mot 
Borreboda ligger dessa fårbetade björkhagar. Objektet är lätt 
synligt från Skövdevägen, på höger sida, söder ut från 
Töreboda tätort. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av vårtbjörk. Sporadiska inslag av 
asp, sälg och rönn förekommer. Buskskiktet domineras av en. 

Flora och fauna Huvuddelen av fältskiktet är nerbetat av får. Objektet bör 
kunna vara en fin lokal för vaxskivlingar. I den norra obetade 
delen finns rättiksmusseron noterad. 

Övriga noteringar Objektet angränsar till flera tomter samt en enskild bilväg. 

Naturvärdesbedömning Välbetade björkhagar som inte är förstörda genom avverkning 
för att få EU-bidrag är sällsynta i vår kommun. Objektet bör 
kunna vara en fin lokal för vaxskivlingar samt ett viktigt 
landskapsvårdsobjekt. 

59  Rotkilen Klass: 4  

Kartbilaga: 17 Areal: 13,5 ha 

Allmän beskrivning Söder om Rotkilens kanalbro samt mellan Västra stambanan 
och Göta kanal ligger detta relativt unga lövbestånd. Objektet 
genomkorsas av bilväg mot träindustri samt en större 
kraftledningsgata. Objektet utgörs av ett likåldrigt, ca: 40-
årigt bestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av björk. I vissa partier finns ett 
betydande inslag av asp. Högst sporadiska inslag av enstaka 
granar och tallar förekommer. Inga vuxna ädellövträd är 
noterade i objektet. Buskskiktet består av dominerande rönn 
med talrika uppslag av ek och oxel. 
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Flora och fauna Ett synnerligen trivialt fältskikt med dominerande blåbär och 
kruståtel. 

Övriga noteringar Ett av kommunens större och mest välskötta lövbestånd med 
skötsel inriktad på produktion av lövvedssortiment. 

Naturvärdesbedömning Ett yngre likåldrigt björkbestånd utan ädellövinslag. Inga 
grövre eller äldre träd noterade i objektet. Inga signalarter 
noterade. 

60  Kilagården aspdungarna Klass: 3  

Kartbilaga: 17 Areal: 2,0 ha 

Allmän beskrivning Nära Töreboda tätort öster ut och öster om Kilagården ligger 
några aspdungar. Objektet avgränsas i väster, norr och söder 
av åkermark samt i öster av några tomter. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av främst grov asp och björk med visst 
inslag av rönn, hägg och sälg. Buskskikt främst av lövuppslag 
samt en hel del hassel. 

Flora och fauna Fältskiktet är något degenererat efter gallring och utgörs av 
täta bestånd av älggräs, hallon samt en del strätta och 
kärrtistel. Bottenskikt är rikt. 

Arter Kransmossa Rhytidiadelphus, triquetus (x) 3 
 Prakt bräkenmossa Plagiochila asplenoide (x) 1 
 Vågig praktmossa Plagiomnium undulatum (S) 1 

Hot/Skötsel Slutavverkning/Lövskogsskötsel 

Övriga noteringar Ovanligt talrika hålträd i objektet. 

Naturvärdesbedömning De grova asparna med diameter på 60-80 cm med talrika 
epifyter höjer objektet ur lägsta naturvärdesklassen. Flera 
grova lövlågor samt några naturliga högstubbar höjer också 
objektets naturvärdesstatus. 

61  Ormskogen syd Klass: 4  

Kartbilaga: 17 Areal: 2,0 ha 

Allmän beskrivning Några kilometer söder om Töreboda tätort ligger Ormskogen. 
I södra delen av området, på västra sidan av väg 200, ligger 
detta välskötta lövbestånd. Beståndet är av 
successionskaraktär, där ett bestånd av tall och björk röjts 
fram ur ett lövuppslag efter slutavverkning. 
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Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras helt av 20 årig björk och tall (40%) 
med litet naturligt inslag av främst asp och sälg. 

Flora och fauna I fältskiktet förekommer lingon, skvattram, odon och blåbär 
noterade vid inventeringen 

Övriga noteringar Ett utpräglat och nyligen röjt produktionsbestånd. 

Naturvärdesbedömning Ett ungt lövbestånd med stort tallinslag. Eventuella framtida 
naturvärden i objektet. 

62  Ormskogen, Nordhagen Klass: 4  

Kartbilaga: 17 Areal: 2,2 ha 

Allmän beskrivning Utmed den enskilda vägen mellan Stång och Rotkilen ligger 
på vänster sida detta yngre produktionsskötta lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk och gran. I anslutning till en 
gammal torpruin finns några ädellövträd som ek, fågelbär, 
lönn och alm. Ett ungt bestånd varför buskskikt saknas. 

Flora och fauna Ett tillbakabildat fältskikt med glesa bestånd av lingon, blåbär 
och ormbunkar. 

Övriga noteringar En torpruin finns i objektet. 

Naturvärdesbedömning Ett ungt blandbestånd med starkt produktionsinriktad skötsel. 
Områdesvis är barrandelen stor. Inga grova lövträd eller 
signalarter noterade i objektet. 

63  Prod björk östra Töreboda Klass: 4  

Kartbilaga: 17 Areal: 3,0 ha 

Allmän beskrivning Omkring två kilometer rakt öster ut från Töreboda tätort och 
förbi Kilagården ligger detta produktionsbestånd. Objektet 
ansluter i väster till en villatomt. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av 20-årig björk med visst inslag av 
barr (45%), främst tall. Buskskikt saknas då beståndet är 
relativt nyröjt. 

Flora och fauna Ett relativt artfattigt fältskikt med blåbär, kruståtel och lingon. 

Övriga noteringar Skogligt sett ett mycket välskött, nätt och jämt, löv-dominerat 
bestånd. Beståndet är relativt nyligen gallringsröjt. 
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Naturvärdesbedömning Trots extremt god tillgång på klen död ved hamnar objektet i 
lägsta naturvärdesklassen. 

64  Åkersberg Klass: 4  

Kartbilaga: 18 Areal: 4,3 ha 

Allmän beskrivning Öster om gårdsbyggnaderna till Åkersberg samt mot 
”Moskogen” ligger detta omväxlande och delvis 
granplanterade lövskogsområde. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av asp, delvis med stort inslag av 
björk. Områdesvis också stort graninslag. Beståndet är 
medelålders (ca: 40 år). Några områden med ren glasbjörk 
förekommer liksom flera yviga hagmarksgranar i området. 

Flora och fauna Ett mycket degenererat fältskikt, främst beroende på upphörd 
betesdrift, innehållande strätta, kärrtistel gårdsskräppa och 
älgört. 

Övriga noteringar Välskötta produktionsskogar av gran angränsar till objektet. 
Flera diken finns i området. 

Naturvärdesbedömning Ett ensartat fältskikt (se flora och fauna). Talrika spår av 
avverkning förekommer i större delen av området. Upphörd 
betesdrift. Inga ädellövträd eller signalarter är noterade i 
objektet. 

65  Rödjan Klass: 4  

Kartbilaga: 18 Areal: 1,4 ha 

Allmän beskrivning Väster om Töreboda, utmed bilvägen mot Halna ligger 
f.d.chaktuerifabriken Rödjan. Öster om vägen därstädes ligger 
en randskog mellan barrskogen och åkermarken, vilket utgör 
objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av vårtbjörk, björk och en del gran. Ett 
mycket sparsamt inslag av övriga trädslag som asp, sälg och 
rönn förekommer. Buskskiktet består i huvudsak av uppslag 
av björk och rönn. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt med glesa bestånd av tuvtåtel, blåbär och 
ormbunkar. 

Övriga noteringar Några fina odlingsrösen ligger i kantzonen mot åkermarken. 
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Naturvärdesbedömning Ett likåldrigt lövbestånd av främst vårtbjörk. Inga ädellövträd 
eller signalarter noterade i objektet. 

66  Gårälgen Klass: 3  

Kartbilaga: 18 Areal: 3,4 ha 

Allmän beskrivning Mellan torpet Orrängen och Gårälgens västra strand ligger 
detta glesa björkbestånd. Det ingår ett mindre hässle med en 
torpruin i objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av ett glest björkbestånd. Asp 
förekommer i torrare partier. Klibbal växer i fuktstråk samt i 
strandzonen mot Gårälgen. Buskskiktet består huvudsakligen 
av granunderväxt samt brakved och viden i fuktigare partier. 
Ett mindre område med ren hassel finns. 

Flora och fauna Ett degenererat fältskikt efter kraftig gallring i björkbeståndet. 
Exempelvis förekommer grenrör, strätta, kärrtistel och 
örnbräken. I hässlet är noterat blåsippa och getrams. 

Arter Tibast Daphne mezzweum (S) 2 

Hot/Skötsel Barrskogsbruk/lövskogsbruk. 

Övriga noteringar Flera vackra och välbevarade odlingsrösen förekommer i 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Det lilla och ganska opåverkade hässlet med grov hassel och 
sälg lyfter objektet ur lägsta naturvärdesklassen. Därtill 
förväntade intressanta vedsvampar på de grova 
hasselbuskarna. 

67  Ängafallet Klass: 4  

Kartbilaga: 18 Areal: 9,9 ha 

Allmän beskrivning Från den allmänna bilvägen Töreboda- Halna (1027) går en 
enskild väg norr ut, skyltad Ängafallet. Efter någon kilometer 
delar sig vägen i två ungefär lika stora vägar. Från detta 
vägkors och norr utbreder sig detta lövskogsområde av 
igenväxningskaraktär. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk med ett naturligt inslag av asp 
och sälg. Enstaka inslag av ädellövträd främst fågelbär och 
lönn förekommer. Ett mindre område i norr är planterat med 
gran. 
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Flora och fauna Ett tydligt degenererat fältskikt med spår av tidigare 
gallringar. Noterade är typiska arter för dylika marker som 
tuvtåtel, örnbräken, hallon och johannesört. 

Övriga noteringar Ett registrerat fornminne finns i objektet. Det finns också en 
äldre övergiven ladugård och talrika odlingsrösen. 

Naturvärdesbedömning Ett ensartat fältskikt med igenväxningsflora enl. ovan. Endast 
enstaka ädellövträd finns. Inga signalarter är noterade. 

68  Ädellövbestånd Säckestad Klass: 2  

Kartbilaga: 20 Areal: 4,9 ha 

Allmän beskrivning Väster eller västnordväst om Säckestads gårds 
mangårdsbyggnad samt i anslutning till Ymsens strand ligger 
detta pampiga ädellövbestånd. De senaste årens kraftiga 
stormar skadat beståndet och flera brutna stammar och 
vindfällda grova träd finns i objektet 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av grova ädellövträd främst ask och 
ek. Partier med grov klibbal växer i kantzonen mot Ymsen. 
Alla ädellövträdsarterna, utom avenbok, finns representerade 
i objektet. Det ingår enstaka grova weymouthtallar samt en 
jättestor svartpoppel. 

Flora och fauna Ett lundartat fältskikt med lundgröe, lundelm och 
hässlebrodd. 

Arter Fällmossa Antitrichia curtipendula (S) 2 
 Lundelm Elymus caninus (S) 2 
 Lönnlav Bacidia rubella (S) 2 
 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S) 1 

Hot/Skötsel Städning. Fortsatt betesdrift är viktigt för objektets 
naturvärdesstatus. Avverkning av inväxande granar behövs. 

Övriga noteringar Odlingsspår förekommer och forntida drivningsvägar leder 
genom objektet. 

Naturvärdesbedömning De grova gamla ädellövträden utgör objektets viktigaste 
naturvärdeselement. Tillgången på döda träd, död hård ved, 
naturliga högstubbar samt ädellövlågor i olika nerbrytnings-
stadier är också mycket viktiga naturvärdeselement. Större 
och mindre block med vackra mossfällar är talrika i objektet. 

69  Klibbalkärr Säckestad Klass: 3  
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Kartbilaga: 20 Areal: 3,0 ha 

Allmän beskrivning Rakt väster om Säckestad gård och ut mot stranden av Ymsen 
ligger detta relativt naturliga klibbalkärr. Objektet avgränsas 
av två siktgator, fyllda av förvildad spirea, från gårds-
byggnaden mot Ymsen. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras följdriktigt av klibbal dock med ett 
betydande inslag av glasbjörk. Stora snår av hägg och 
gråviden förekommer liksom enstaka knäckepilar i blöta 
partier. Buskskiktet består av förvildad spirea, bokuppslag 
samt häggsnår enligt ovan. 

Flora och fauna En kärr- och sjöstrandpåverkad flora med skogssäv, kärrsilja 
och grenrör noterade. 

Övriga noteringar Delar av området har pågående betesdrift. 

Naturvärdesbedömning Ett naturligt klibbalkärr med strandanknytning signalerar 
höga naturvärden. Förhållandevis god tillgång på döda träd 
och död hård ved i objektet. 

 
70  Strandskog S Säckestad Klass: 3  

Kartbilaga: 20 Areal: 5,0 ha 

Allmän beskrivning Utmed Ymsens strand samt söder om gården Säckestad ligger 
denna olikåldriga strandskog. Delar av beståndet är föryngrat. 
Vissa partier är av alkärrskaraktär. 

Träd- och buskskikt En klibbalstrandskog med betydande inslag av främst 
glasbjörk och asp. En mycket grov och flerstammig gammal 
sälg växer i kantzonen mot betesmarken. Ett mindre område 
är dominerat av gran. Buskskiktet består av uppslag av rönn, 
asp och bok. 

Flora och fauna Ett av betesdrift påverkat fältskikt. I ett mindre område växer 
skvattram. I övrigt har objektet en trivial flora av kovall, 
örnbräken och blåbär. 

Övriga noteringar Området är svagt skogsbetat och har en öppen gräsvall i den 
östra delen. 

Naturvärdesbedömning En huvudsakligen naturlig, om än till vissa delar avverkad, 
strandskog. Flera torrträd och lågor förekommer i objektet. 
Några enstaka grova äldre ekar och björkar är noterade. 
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71  Ungskogen Södra Säckestad Klass: 4  

Kartbilaga: 20 Areal: 5,6 ha 

Allmän beskrivning Mellan gamla bilvägen över Jula mosse och Säckestads gård 
och i anslutning till den öppna åkermarken i öster ligger 
denna lövungskog. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av, efter avverkning, naturligt 
föryngrad björk, klibbal och asp. Områdesvis finns täta snår 
av hägg, gråviden och häggmispel. Klibbal och björk med ett 
bukettartat växtsätt. 

Flora och fauna Beståndet starkt överslutet varför det har ett mycket svagt 
fältskikt. Revlummer och stinksyska är noterade. 

Övriga noteringar Beståndet är delvis svårt skadat av bäver. Ett större och några 
mindre diken/kanaler leder genom objektet. 

Naturvärdesbedömning En ungskog bestående av huvudsakligen övrigt löv. 

72  Jula mosse, nordost Klass: 4  

Kartbilaga: 20 Areal: 1,9 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till den gamla bilvägen över Jula mosse samt på 
norra sidan av gamla vägen ligger detta överslutna björk-
bestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras följdriktigt av glasbjörk. Det finns ett 
antal grova ekar av hög ålder av överståndartyp. Buskskiktet 
består av brakved samt uppslag av främst rönn. 

Flora och fauna Ett svagt utbildat fältskikt av harsyra, blåbär och en del 
skvattram. 

Övriga noteringar Objektet ansluter till Säckestads golfbana ” pay and play”. 

Naturvärdesbedömning Ett yngre till medelålders litet björkbestånd av huvudsakligen 
produktionskaraktär. Enstaka grova ekar utgör objektets enda 
naturvärdeselement. 

73  Ekhagarna Säckestad Klass: 4  

Kartbilaga: 20 Areal: 3,9 ha 

Allmän beskrivning En kilometer norr om Säckestads by samt i anslutning till 
Säckestads ” pay and play” golfbana ligger dessa ekhagar. En 
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av hagarna med parkliknande skötsel. Den andra hagen har ett 
glest bestånd av ek och asp. Jordbruksredskap samt annan 
materiel är upplagd i objektet. 

Träd- och buskskikt Det östra området utgörs av nästan ren medelgrov ek. Västra 
området glesare bestånd av ek, med visst inslag av asp och 
klibbal. Underväxt av främst hassel. 

Flora och fauna En trivial flora av allmänna arter, främst gräs och halvgräs. 

Övriga noteringar Båda områdena ansluter till Säckestads ”pay and play” 
golfbana. 

Naturvärdesbedömning Objektet är starkt påverkat av verksamheten enligt ovan. Inga 
gamla grova lövträd finns i objektet och det finns få döda träd 
och lågor. 

 
74  Lövdungen Säckestad Klass: 4  

Kartbilaga: 20 Areal: 1,4 ha 

Allmän beskrivning Rakt väster om Säckestads by och i anslutning till Jula mosse 
ligger detta björkbestånd. Förmodligen på en före detta 
mossodling. 

Träd- och buskskikt Glasbjörk, gran och klibbal dominerar trädskiktet. En kraftig 
granunderväxt förekommer i hela beståndet. I vissa delar 
tenderar granen att dominera. Buskskikt saknas i stort sett. 
Några buskar såsom hassel och vide växer i kantzonen mot 
åker och en föryngringsyta 

Flora och fauna Ett starkt tillbakabildat fältskikt på grund av överslutet 
bestånd samt skogsskötselåtgärder. 

Övriga noteringar Ett större dike/bäck finns i anslutning till objektet. I nordväst 
ansluter objektet till en föryngringsyta. 

Naturvärdesbedömning Ett av skogsbruk kraftigt påverkat område av gallring. 
Likåldrigt bestånd utan gamla och grova lövträd. Lövträden är 
tillbakapressade av anstormande granunderväxt. 
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75  Rölsa Klass: 4  

Kartbilaga: 20 Areal: 3,5 ha 

Allmän beskrivning Väster om gården Smeby backe och norr om Rölsa by ligger 
detta unga och naturligt etablerade lövskogsojekt. Objektet 
ansluter till den enskilda vägen mot Rölsa samt den allmänna 
vägen mot Sveneby. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av yngre asp och björk med sporadiska 
inslag av ädellöv som lönn, ek, ask och fågelbär. Ett vackert 
bergbundet parti med grovskorpiga äldre vårtbjörkar samt 
vackert draperade mossblock och naturliga enbuskpartier 
finns i östra delen. 

Flora och fauna Fältskiktet är tydligt tillbakabildat på grund av det överslutna 
successionsbeståndet av löv. 

Övriga noteringar Naturvårdsinriktad skötsel av området kan skapa ett bestånd 
med stort ädellövinslag samt framtida höga naturvärden. 

Naturvärdesbedömning Ett successionsbestånd av löv med nuvarande låga natur-
värden. Framtida skötsel kan avsevärt höja objektets 
naturvärdesstatus. 

76  Trästenaberget Klass: 3  

Kartbilaga: 21 Areal: 7,7 ha 

Allmän beskrivning Norr om Trästena kyrka ligger detta långsträckta och 
bergbundna lövskogsområde. Stora delar av objektet är 
bergimpediment och högst sporadiskt beskogat med lövträd. 
En bergrygg i området ger en vidsträckt utsikt över 
omgivningarna. 

Träd- och buskskikt Det största sammanhängande trädbeståndet finns på bergets 
västra sida och består av grov till mycket grov ek. I övrigt 
finns ett glest bestånd av ek, asp, björk, oxel och lönn. 
Ganska mycket fågelbär samt ett litet inslag av tall. Buskskikt 
av främst en, dock områdesvis mycket häggmispel samt 
uppslag av främst ek och oxel. 

Flora och fauna Fältskikt består av främst betesmarksgräs. I bergbundna 
partier växer getrams, fältmalört och kärleksört. 

Arter Fällmossa Antitricia curtipendula (S) 3 
 Grynig filtlav Peltigera collina (S) 1 
 Späd frullania Frullania fragilifolia (-) 1 
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Hot/Skötsel Upphörd betesdrift. Lövröjning för att bibehålla betesmarks-
karaktären. 

Övriga noteringar Flera bosättningslämningar samt en fornborg förekommer i 
området. En mindre damm/vattensamling finns i den centrala 
delen av det bergbundna området. Objektet betas i östra delen 
med nötkreatur och i västra delen med får. 

Naturvärdesbedömning Området är utsatt för landskapsvårdande skötsel, varvid 
ädellövträden och en gynnats. Några mycket grova ekar i 
västra delen utgör viktiga naturvärdeselement. Den pågående 
betesdriften höjer områdets naturvärdesklass. Objektet hyser 
stora kulturmiljövärden. 

77  Beteshagarna Vallabyn Klass: 4  

Kartbilaga: 21 Areal: 2,6 ha 

Allmän beskrivning Söder om Valla tingshus i Vallabyn, ligger detta konglomerat 
av betade åkerholmar. Större delen av barrträden (främst tall) 
är avverkade. Objektet är kuperat med en del blockmarker. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av vårtbjörk och asp med ett litet 
inslag av tall, sälg och rönn. Buskskiktet består av 
huvudsakligen en samt en del häggmispel. 

Flora och fauna Fältskiktet är starkt påverkat av pågående betesdrift. Kruståtel 
och liljekonvalj samt lackticka är noterade. 

Övriga noteringar Spår av tidigare täktverksamhet förekommer i objektet. 

Naturvärdesbedömning Objektet har ringa naturvärde då gamla grova träd i stort sett 
saknas i området. Kraftig avverkning har utförts de senaste 
åren. 

78  Dammen Gullhagen Klass: 4  

Kartbilaga: 21 Areal: 1,4 ha 

Allmän beskrivning Strax söder om Gullhagen på Skara stifts marker ligger detta 
välskötta lövbestånd. Objektet ansluter till ett tillskapat 
viltvatten. Beståndet öster om objektet avverkat. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet är mycket likåldrigt (ca 30 år) och består 
uteslutande av björk och asp. 
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Flora och fauna En trivial och av gallringen starkt påverkad flora med 
tuvtåtel, kärrtistel och hallon. På en asplåga i västra delen av 
objektet finns noterad kandelabersvamp, Clavicorona 
pyxidata. 

Övriga noteringar Objektet är nygallrat och spårbildning förekommer i och i 
anslutning till objektet. 

Naturvärdesbedömning Objektet saknar påtagliga naturvärden. 

79  Humstorps åkerholmar Klass: 4  

Kartbilaga: 21 Areal: 4,7 ha 

Allmän beskrivning Utmed den enskilda vägen mellan Moholm och Valla by 
ligger fastigheten Humstorp. Objektet består av ett antal 
mindre åkerholmar och skogsbryn på fastigheten. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av asp, dock med områdesvis visst 
inslag av främst björk. Naturligt inslag av sälg, rönn och 
klibbal förekommer. Buskskiktet utgörs av uppslag från 
trädslag enligt ovan. 

Flora och fauna En trivial och av gallringar och avverkningar påverkad flora. 

Övriga noteringar Objektet ansluter på de flesta sidor till öppen åkermark. 

Naturvärdesbedömning En huvudsakligen trivial aspskog av låg ålder. De flesta 
områdena är produktionsgallrade. Enstaka ädellövträd 
förekommer i anslutning till fastighetens byggnader. 

80  Kylle Borgåsen Klass: 4  

Kartbilaga: 21 Areal: 3,6 ha 

Allmän beskrivning Utmed bilvägen mellan Moholm och Fägre ligger dessa 
åkerholmar. Några områden har kontakt med produktionsskog 
av barr. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av klen till medelgrov björk. Det finns 
partier med asp, sälg och tall. Buskskikt är glest och består av 
en, nypon, viden samt häggmispel. Enstaka grovgreniga 
hagmarkstallar ingår i området. 

Flora och fauna Ett artfattigt fältskikt av grästyp med kruståtel, stenbär, 
skogsklöver och svinrot har noterats i objektet. 
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Övriga noteringar Delar av objektet har tidigare varit skogsbetat. Andra delar är 
av produktionskaraktär. 

Naturvärdesbedömning Några grova aspar med bohål samt en del välutbildade 
skogsbryn mot åker utgör objektets enda naturvärden. 
Huvuddelen av området är av produktionskaraktär. 

81  Unga lövbeståndet Stång Klass: 4  

Kartbilaga: 22 Areal: 4,2 ha 

Allmän beskrivning Mellan Jonsboda och Stångs kanalbroar samt väster ut ligger 
detta, av öppen åkermark, omgärdade lövbestånd. Ett 20-årigt 
björkbestånd som produktionsgallrats för 5 år sedan. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av vårtbjörk, asp, samt med visst 
gransinslag. Högst enstaka inslag av ek, tall, sälg och rönn 
förekommer. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt av grästyp med örnbräken, fältvädd samt 
tuvtåtel noterade. 

Övriga noteringar Området ansluter i söder till ett betat hagmarksområde. En 
mindre hällmark finns i södra delen av objektet. Spårbildning 
efter tidigare drivning i området förekommer. 

Naturvärdesbedömning Starkt produktionsinriktad skötsel av hela objektet samt 
trädskiktets låga ålder placerar objektet klart i lägsta 
naturvärdesklassen. 

82  Beteshagarna nordvästra. Sidden Klass: 4  

Kartbilaga: 22 Areal: 4,0 ha 

Allmän beskrivning Nordväst ut från fastigheten Sidden ligger dessa delvis 
hästbetade lövhagar. Objektet är glest med insprängda 
betesmarkspartier. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet är aspdominerat med visst inslag av björk och 
tall. Inga ädellövträd noterade i objektet. Buskskiktet är 
nerbetat. 

Flora och fauna En av betesdriften starkt påverkad flora. Fältskiktet är relativt 
kraftigt nerbetat. 

Övriga noteringar Ett hällmarksparti i norra delen av objektet. 
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Naturvärdesbedömning Ringa naturvärde då objektet i stort sett saknar döda träd och 
död ved. Inga ädellövträd eller signalarter noterade. 

83  Blandbeståndet Randstorp Klass: 4  

Kartbilaga: 22 Areal: 10,6 ha 

Allmän beskrivning Mellan Fägre kyrka och Stångs kanalbro ligger detta efter 
stormar, kraftigt gallrade blandbestånd. I objektet ingår ett 
mindre område med ren gran. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av asp, tall och björk. Enstaka inslag 
av ädellövträd främst ek förekommer. Sporadiskt inslag av 
andra ädellövträd så som lind, alm och lönn. Buskskiktet 
består av rönn, häggmispel samt granunderväxt. 

Flora och fauna En trivial flora som är starkt påverkad av avverkningar i 
objektet. Mycket kirskål. 

Övriga noteringar En enskild väg går genom objektet. Flera tomter ansluter till 
området. 

Naturvärdesbedömning Lågt naturvärde då objektet gallrats vid flera tillfällen de sista 
åren. Lågor och död ved saknas i stort sett i området. Mycket 
få grova träd i objektet. 

84  Björkhagarna öster Stångs bro Klass: 4  

Kartbilaga: 22 Areal: 2,0 ha 

Allmän beskrivning I direkt anslutning till Stångs kanalbro samt öster om 
densamma ligger detta relativt opåverkade lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras i västra delen av utvuxen vårtbjörk 
med delvis grov skorpbark. Östra delen domineras av 
medelgrov asp. Sporadiskt förekommer inslag av gran och tall 
i hela området. Buskskiktet utgörs av en, viden och brakved. 

Flora och fauna En trivial flora av blåbärsristyp. 

Övriga noteringar En fin stig i norra delen av objektet. 

Naturvärdesbedömning Ringa naturvärde då grova gamla träd saknas. Inga vuxna 
ädellövträd noterade. Beståndet är mycket likåldrigt. 
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85  Lövdunge öster Hagen Klass: 4  

Kartbilaga: 22 Areal: 1,7 ha 

Allmän beskrivning Utmed den enskilda vägen mellan bilväg 1023 och gården 
Hagen ligger detta omväxlande lövbestånd. Beståndet 
innehåller omkring 30% barrträd, främst gran. Ett medel-
ålders till äldre bestånd med en del grova stammar. 

Träd- och buskskikt En mycket traditionell trädslagssammansättning med asp, 
björk, gran, sälg, tall och klibbal. Enstaka ädellövträd, främst 
ek och fågelbär, förekommer. Buskskiktet består av brakved 
och viden. I ett mindre område i väster växer tibast. 

Flora och fauna Fältskiktet är av örttyp med hultbräken, ekbräken och tibast. 

Arter Tibast Daphne mezzweum (S) 2 

Övriga noteringar Några äldre diken går genom objektet. Beståndet är delvis 
glest och stormskadat. Några drivningsvägar med måttlig 
spårbildning finns i delar av objektet. 

Naturvärdesbedömning Enstaka grova lövträd samt förekomsten av tibast utgör 
områdets enda naturvärden. Beståndet i övrigt har tydlig 
produktionsinriktning. 

86  Björkbeståndet Remmestorp Klass: 4  

Kartbilaga: 22 Areal: 1,6 ha 

Allmän beskrivning I mitten av fastigheten Remmestorps norra skogsskifte ligger 
denna lilla lövskogsenklav. Området gränsar i öster till öppen 
åker. I den östra delen mot åkermarken finns äldre lövträd. 
Den inre västra delen består av yngre lövbestånd och tät gran-
underväxt. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk och asp samt ett visst inslag 
av klibbal. Det växer två relativt grova ekar i den östra delen. 
I den västra delen växer yngre glasbjörk med granunderväxt. 
Buskskiktet är glest och består av brakved, rönn och viden. 

Flora och fauna Ett glest fältskikt av bl.a. ormbär, humleblomster och grenrör. 

Övriga noteringar Delar av objektet är svagt försumpade. Några äldre 
fungerande skogsdiken finns i och i anslutning till objektet. 
Enstaka almuppslag förekommer. 
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Naturvärdesbedömning Två medelgrova ekar i kantzonen mot åkermarken utgör 
objektets enda naturvärdeselement. Hela området har tydligt 
produktionsinriktad skötsel. 

87  Remmestorps park Klass: 4  

Kartbilaga: 22 Areal: 4,5 ha 

Allmän beskrivning En kilometer norr om Wassbackens camping utmed vägen 
mot Töreboda ligger fastigheten Remmestorp. Objektet utgörs 
av ett parkliknande bestånd i anslutning till fastighetens 
byggnader. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av grova ädellövträd främst lind, ek 
och ask. I söder finns beståndsbildande vårtbjörk. I norr 
förekommer ett betydande inslag av lärk. Buskskiktet är 
tillbakatryckt på grund av parkskötsel. 

Flora och fauna En artfattig flora på grund av pågående gräsklippning. 

Övriga noteringar Mangårdsbyggnaden används idag endast som fritidsbostad. 

Naturvärdesbedömning De gamla grova ädellövträden höjer objektet ur lägsta 
naturvärdesklassen. I övrigt ett parkskött objekt. Delar av 
objektet är inte slåttrade. 

88  Holmen Klass: 3  

Kartbilaga: 22 Areal: 4,6 ha 

Allmän beskrivning Väster om Vassbackens camping och i anslutning till 
Fägrebäcken ligger detta ekbestånd (f.d. park) tillhörande 
gården Holmen. Objektet har tidigare betats med får och 
nötkreatur. Numera har beteshävden upphört. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras helt av grova till mycket grova 
spärrgreniga ekar. Visst inslag av övriga ädellövträd som lind, 
alm, lönn, ask, bok och fågelbär förekommer. I den västra 
delen finns inslag av triviallöv som björk, asp och sälg. En 
randskog av klibbal växer i anslutning till Fägrebäcken. 

Flora och fauna Betesmarksflora med tuvtåtel och ängssvingel. Kungsfiskare 
har tidigare observerats i objektet. Tydliga spår av bäver i 
Fägrebäcken. De grova ekarna hyser en mycket intressant 
lavflora. 

Arter Brun nållav Chaenotheca phaeocephala (S) 2 
 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S) 2 
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Övriga noteringar En av de grövsta ekarna var nedfallen vid inventerings-
tillfället. 

Naturvärdesbedömning De grova ekarna, med den kraftiga skorpbarken, utgör 
objektets viktigaste naturvärdeselement. Några lövträd är 
ihåliga och har mulm. Den naturligt meandrande Fägrebäcken 
är också ett viktigt naturvärdeselement. 

89  Torsberg Klass: 3  

Kartbilaga: 22 Areal: 5,8 ha 

Allmän beskrivning En kilometer väster om Fimmerstads herrgårdsbyggnad ligger 
Torsberg. Objektet ansluter till den allmänna vägen samt 
infarten till Fimmerstads flisfabrik. 

Träd- och buskskikt Ett mycket varierat trädbestånd av glest växande grova bokar, 
ekar och lärkar. Alla skogslövträden utom avenbok och gråal 
finns i olika omfattningar representerade i objektet. Några 
grova ädelgranar finns i området. Buskskiktet består av 
områdesvis heltäckande skogstry. Ett antal grova fina 
hasselbuskar förekommer i objektet. Delvis kraftigt uppslag 
av bok och ädelgran. 

Flora och fauna Ett örtrikt fältskikt med bl.a. lundelm, blåsippa, stinksyska 
och tibast. 

Arter Lundelm Elymus caninus (S) 2 
 Stubbspretmossa Herzogiella seligeri (S) 2 

Hot/Skötsel Graninvandring/Ädellövskogsskötsel. 

Övriga noteringar En bebodd privatbostad, med gamla anor, ligger i objektet. 
Kraftig gallring har utförts i området närmast bilvägen. 

Naturvärdesbedömning Ett mycket varierat objekt med stort ädellövinslag. God 
tillgång på grova äldre lövträd, dock begränsad tillgång på 
lågor och död ved i området. Mark med hög näringsstatus och 
ett artrikt fältskikt. Mycket fin naturlig föryngring av bok i 
större delen av objektet. 

90  Wassbacken Fägrebäcken Klass: 3  

Kartbilaga: 22 Areal: 5,0 ha 

Allmän beskrivning Väster ut från Wassbackens camping samt mellan kanalen 
och åkermarken till Fimmerstad ligger detta grovstammiga 
lövskogsområde. Bilvägen väster ut mot Fägre går rakt 



76 
 

igenom objektet. Fägrebäcken löper genom objektet i södra 
delen. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet är tvåskiktat med överbestånd av grova klibbalar, 
aspar, björkar, ekar och askar. Underbeståndet består av 
samma trädslag samt lönn, lind, alm sälg och hägg. Den 
västra delen av objektet utgörs av karaktäristisk bäckstrand-
skog utav klibbal. 

Flora och fauna Fältskiktet är svagt utvecklat på grund av överslutet 
underbestånd. Besksöta, skogssäv, vänderot samt stinknäva är 
noterade. Under våren är marken helt översållad av vitsippor. 
Massförekomst av jättebalsamin i objektet. 

Övriga noteringar Flera fågelholkar är uppsatta i objektet. En mindre damm 
ligger i den centrala delen av området. 

Naturvärdesbedömning De grova och förhållandevis gamla lövträden utgör objektets 
viktigaste naturvärden. Beståndets anslutning till en naturlig 
bäck är också ett viktigt naturvärde. Inslaget av ädellövträd är 
också ett viktigt naturvärdeselement. Om inte objektet störts 
av avverkning hade objektet placerats i en högre naturvärdes-
klass. 

91  Anneberg- Grönelid Klass: 4  

Kartbilaga: 22 Areal: 3,2 ha 

Allmän beskrivning Öster om och i anslutning till Wassbackens Camping samt på 
kanalens södra sida ligger detta tidigare betade lövbestånd. 
Beståndet avgränsas av Göta Kanal i norr samt vägen mot 
Vikängen i söder. 

Träd- och buskskikt Ett glest bestånd av främst asp och björk. I kantzonen mot 
kanalen växer grova ädellövträd av ask, alm och ek. Även en 
del grova ”kanalträd” av klibbal, oxel samt tall och gran 
förekommer. Halva beståndet är avverkat och består nu av 
20-årig röjningsskog, främst klibbal och björk. 

Flora och fauna Ett heltäckande underbestånd av förvildade spiréor. 
Fältskiktet är av grästyp med tuvtåtel och betesmarksarter. Ett 
rikt bestånd av tvåblad finns i den östra delen 

Arter Fällmossa Antitrichia curtipendula (-) 3 
 Tvåblad Listera ovata (-) 2 
 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (-) 1 
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Hot/Skötsel Igenväxning och upphörd betesdrift. Natur-och 
landskapsvårdande röjning behövs. 

Övriga noteringar Några mycket grova ädellövträd växer utmed kanalen. 

Naturvärdesbedömning Ett delvis mycket glest bestånd av främst björk och asp. 
Fältskiktet är degenererat efter upphörd betesdrift. Halva 
beståndet utgörs av 20-åriga uppslag av främst klibbal. 

92  Kanalbanken Klass: 3  

Kartbilaga: 23 Areal: 2,2 ha 

Allmän beskrivning Norr om och indirekt anslutning till Halna kyrkogård ligger 
detta äldre lövbestånd. Objektet ansluter i öster till bilvägen 
mot Töreboda. Området ansluter i övrigt till produktionsskog 
av barr samt tomtmark utmed bilvägen Halna - Töreboda. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras i norra delen av grov asp. Södra delen 
domineras av äldre grov björk. Sporadiska inslag av gran, 
sälg, lönn och oxel förekommer. Buskskiktet består av 
brakved, hägg och häggmispel. 

Flora och fauna Fältskiktet är av blåbärstyp/grästyp. Skvattram, odon och 
blåbär finns i norra delen. I den södra delen förekommer 
tuvtåtel, videört och hallon. 

Övriga noteringar Några drivningsvägar med viss spårbildning leder genom 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Relativt ovanligt med lövbestånd av så hög ålder i vår 
kommun. Beståndet är förhållandevis opåverkat av skogliga 
arbetsföretag. Några grova till mycket grova aspar är 
noterade. Ett objekt med framtida höga naturvärden. 

93  Klibbalbeståndet Halna Klass: 4  

Kartbilaga: 23 Areal: 2,8 ha 

Allmän beskrivning Norr om parkeringsplatsen till Halna bygdegård, mot 
Töreboda, ligger detta klibbaldominerade bestånd.  

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av klibbal, dock med områdesvis stort 
inslag av asp, gran och björk. Beståndet är av 
slutavverkningskaraktär. Ett sparsamt inslag av ädellövträd 
som ask, lönn och ek förekommer. Buskskiktet består av 
hassel, häggmispel samt brakved och viden. 
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Flora och fauna Ett biotoptypiskt fältskikt med bl.a. mannagräs och älgört. 

Övriga noteringar Området är underröjt, förmodligen inför förestående 
slutavverkning. Ett bördigt område med svagt rörligt 
markvatten. 

Naturvärdesbedömning Beståndets förhållandevis höga ålder samt inslaget av 
ädellövträd är viktiga naturvärdeselement i objektet. Några 
grova aspar samt flera välutbildade alsocklar är andra viktiga 
substrat i området. Lågor och döda träd saknas i objektet. 

94  Udda stugområde Klass: 4  

Kartbilaga: 23 Areal: 4,6 ha 

Allmän beskrivning Nordost om Halna Åsens fritidshusområde ansluter ett dito 
stugområde Udda. Området ansluter till sjön Viken samt en 
våtmark i norr. 

Träd- och buskskikt Ett äldre lövbestånd med omkring 20% barrinblandning. 
Björk och asp dominerar beståndet. Inslag av några 
ädellövträd som lind, ek, fågelbär och bok förekommer. 
Buskskiktet innehåller ganska mycket hassel men med 
enstaka förekomster av hagtorn och skogstry. 

Flora och fauna Fältskiktet är av grästyp med områdesvis rik förekomst av 
liljekonvalj. 

Övriga noteringar Fritidshusområde med flera obebyggda tomter. 

Naturvärdesbedömning En blandskog av huvudsakligen trivial karaktär. Enstaka 
grövre ädellövträd utgör områdets enda naturvärdeselement. 

95  Anlagt Klass: 4  

Kartbilaga: 23 Areal: 4,3 ha 

Allmän beskrivning Mellan gården Bussahagen och Lanthöjden ligger detta, på 
tidigare åkermark, anlagda (c:a 20-åriga) blandbestånd. 
Objektet ansluter på de flesta sidor till öppen åkermark. 
Mindre insprängda granskogspartier ingår i objektet. 

Träd- och buskskikt Vårtbjörk och gran dominerar stort i området. I söder finns ett 
mindre område med medelgrov asp. Naturligt inslag av sälg, 
rönn och tall förekommer i hela objektet. Buskskiktet är svagt 
utbildat och består främst av uppslag av trädslag enl. ovan. 



79 
 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt av grästyp med en huvudsakligen, efter 
gallring, störningspåverkad flora. Talrika marksvampar som 
karl-johan och kantarell är påträffade i objektet. 

Övriga noteringar Ett sentida odlingsröse, med vackra mossblock, ligger i den 
aspdominerade delen av objektet. Starkt produktionsinriktad 
skötsel av hela objektet. 

Naturvärdesbedömning Inga eller låga naturvärden i hela objektet. Björk- och 
aspdominans i delar av området utgör objektets enda 
naturvärde. 

96  Lanthöjden öster Klass: 4  

Kartbilaga: 23 Areal: 1,5 ha 

Allmän beskrivning Öster om lanthöjden på gamla kanalens östra sida ligger detta, 
på spängstensmassor från bergkanalen, anlagda lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Ett 20-årigt bestånd av främst asp, klibbal, björk och sälg. 
Enstaka inslag av ädellövträd som alm, ek, lönn och lind 
förekommer. Buskskiktet består av huvudsakligen 
ädellövträdsuppslag. 

Flora och fauna Ett trivalt fältskikt av piprör, örnbräken och hallon. 

Övriga noteringar Bilvägen till Hultängen går genom objektet. 

Naturvärdesbedömning Ett anlagt löv/ädellövbestånd med idag ringa naturvärde. 

97  Lanthöjden ön Klass: 3  

Kartbilaga: 23 Areal: 4,5 ha 

Allmän beskrivning Utmed Göta Kanal mellan Tåtorp och Wassbacken ligger 
denna, efter bergkanalens tillkomst, konstgjorda ö. Det finns 
några byggnader på ön. Ett bostadshus som används som 
fritidsbostad samt en vedeldad bastu för trafikanter på och 
invid Göta Kanal. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av två delar. En del med ett ganska stort 
barrinslag som uppkommit efter bergkanalens tillkomst 
(1933). En annan, äldre, del utgörs av främst grova 
ädellövträd och andra lövträd samt allèträd på den gamla 
kanalbanken. På den nya kanalbanken har planterats oxlar. 
Buskskiktet är huvudsakligen nerbetat. 
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Flora och fauna Fältskiktet domineras av betesmarksgräs. De grova äldre 
lövträden har intressanta mossor och lavar. Talrika eldtickor 
växer på flera oxlar. 

Övriga noteringar Området är ett populärt utflyktsmål för ortsbefolkningen. 

Naturvärdesbedömning Flera grova ädellövträd samt några mycket grova aspar är 
viktiga naturvärdeselement i området. Tillgången på grova 
lövlågor samt döda stående lövträd höjer också områdets 
naturvärdesstatus. Objektet har också kulturhistoriska värden. 

 
98  Kanaljorden Tåtorp-Lanthöjden Klass: 2  

Kartbilaga: 23 Areal: 20,2 ha 

Allmän beskrivning Kanalbankarna från Tåtorps sluss mot Töreboda hyser en stor 
samling grova ädellövträd. Huvuddelen av träden planterade 
strax efter att kanalen öppnats 1822. 

Träd- och buskskikt Samtliga ädellövträd, utom avenbok, finns representerade på 
sträckan Tåtop - Lanthöjden. Emellertid dominerar ask, alm, 
lind och lönn. Här växer också en av kommunens grövsta 
almar. Sparsamma inslag av ek, bok och fågelbär 
förekommer. Några av ädellövträden är mycket grova och 
hyser därmed ofta betydande naturvärden. Den för 
kanalbanken så typiska oxeln saknas dock på den aktuella 
sträckan. Spridda förekomster av övrigt löv, främst björk, asp 
och klibbal är noterade liksom ett relativt stort inslag av 
vildapel, vilka gynnats vid olika skötselåtgärder på 
kanaljorden. Enstaka tynande eller döende ädelbarrträd som 
silvergran, nordamerikansk ädelgran finns. Buskskiktet är 
huvudsakligen bortröjt eller nerbetat. Områdesvis hyser 
mycket en och nyponros (sparade vid röjning). På de obetade 
sträckorna finns rikliga uppslag av samtliga trädslag enligt. 
ovan. 

Flora och fauna Ett rikt och omväxlande fältskikt främst beroende på 
betesdrift samt upprepade röjningar på kanaljorden. Jungfru 
Marie nycklar, svinrot, johannesört är noterade. De grova 
ädellövträden (varav några döende) utgör viktiga substrat för 
en rad mindre vanliga mossor och lavar. 

Arter Fällmossa Antitricia curtipendula (S) 3 
 Bandmossa Metzgeris furcata (x) 2 
 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S) 1 
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Hot/Skötsel Upphörd betesdrift/ Landskapsvårdande röjningar och 
avverkningar. 

Övriga noteringar Delar av den aktuella sträckan är föredömligt välbetade. En 
väl underhållen cykelväg löper utmed kanalbankens norra 
sida. Ett par hundra meter av kanaljordens norra sida, närmast 
Lanthöjden, är föryngringsavverkad. 

Naturvärdesbedömning De grova ädellövträden utgör objektets i särklass viktigaste 
naturvärdeselement. Välbetade partier med lång kontinuitet 
av betesdrift hyser också höga naturvärden. Upprepade 
naturvårdsinriktade röjningar bidrar också till att höja 
objektets naturvärdesstatus. Förekomst av naturliga 
högstubbar, döda träddelar samt döende ädellövträd är också 
viktiga naturvärdeselement. 

99  Pälsa Karla Klass: 4  

Kartbilaga: 23 Areal: 1,7 ha 

Allmän beskrivning Omkring en kilometer rakt norrut från Tåtorps sluss och med 
omgivande barrbestånd på alla sidor samt i direkt anslutning 
till torpet ”Pälsa-Karla” ligger detta björkbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av dominerande vårtbjörk med visst inslag 
av asp och klibbal. En flerstammig oxel växer i centrala delen 
av objektet. Områdesvis förekommer visst graninslag och det 
är en påtaglig granunderväxt i större delen av beståndet. 
Buskskiktet består bl. a. uppslag av lind. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt med veketåg, hundkex och tuvtåtel. Några 
nattvioler i torrare partier. 

Övriga noteringar Ett välhållet skogsdike går genom objektet. Ett angränsande 
granbestånd är uppmätt för nära förestående slutavverkning. 
Ett större odlingsröse med flerstammig grov oxel finns i 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Ett trivialt björkbestånd med ensartat fältskikt. Enda noterade 
signalarter var några minde uppslag av lind. 

100  Anna Sörmans åkerholmar Klass: 4  

Kartbilaga: 23 Areal: 5,3 ha 

Allmän beskrivning En knapp kilometer norr om Tåtorps sluss ligger denna 
numera nästan helt igenväxta fastighet. En del öppen vall och 
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en del betesmark återstår fortfarande. Flera åkerholmar och 
lövskogsridåer utgör det aktuella objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av huvudsakligen björk och asp. Det finns 
även ett spontant inslag av sälg, rönn och klibbal. Områdesvis 
förekommer ett stort inslag av gran samt enstaka tallar. 

Flora och fauna Ett trivialt och efter upphörd betesdrift degenererat fältskikt 
med täta bestånd av hallon, kärrtistel, hundkex och tuvtåtel. 

Övriga noteringar Stora öppna diken går genom objekten. Talrika odlingsrösen 
förekommer. Delar av objektet är gallrade eller slutavverkade 
under 2008. 

Naturvärdesbedömning Tidigare betade åkerholmar vilka nu är under tilltagande 
igenväxning med högst enstaka ädellövträd. Inga signalarter 
noterade. 

101  Fägre Boda Klass: 2  

Kartbilaga: 23 Areal: 15,5 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till Fägre-Boda småbåtshamn ligger detta 
omväxlande till stora delar betade hagmarksområde. Objektet 
ansluter till sjön Viken. En mindre del består av öppen 
våtmark. Södra och västra delen utgörs av klibbalkärrstyp. I 
övrigt ansluter objektet till starkt produktionsinriktad 
granskog. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av en samling grova ädellövträd i 
anslutning till f.d. gårdshusen. Därtill finns spridda före-
komster av grova ädellövträd och andra lövträd i hela objektet 
(utom i alkärren). Buskskiktet är nerbetat förutom en del 
hagtorn och nyponbuskar. 

Flora och fauna Fältskiktet är starkt påverkat av pågående betesdrift. Alkärren 
med biotoptypiskt fältskikt med bl.a. skogssäv, missne och 
lundelm. 

Arter Gruskammossa Abietinella abietina (-) 2 
 Lönnlav Bacidia rubella (S) 2 
 Svedticka Bjerkerandera adusta (-) 2 
 Alsidenmossa Plagiothecium latebricola (NT) 1 
 Dropplav Cliostomun griffithii (-) 1 
 Kopparspik Calicium salicinum (-) 1 
 Liten skivlav Amandinea punctata (-) 1 
 Lönnticka  Oxyporus populinus (-) 1 
 Rännformig brosklav Ramalina calicaris (NT) 1 
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 Trådticka Climacocystis borealis (S) 1 
 Trädkrypmossa Amblystegium subtile (-) 1 
 Trådbryum Bryum falcidium (-) 1 

Hot/Skötsel Upphörd betesdrift och städning i objektet/ Förhindra 
graninvandring och fortsatt betesdrift. 

Övriga noteringar Tidigare en betydande större lantbruksfastighet (Boda 
Kungsgård). Större delen av fastigheten är nu beskogad med 
gran. 

Naturvärdesbedömning De grova till mycket grova ädellövträden i anslutning till de 
f.d. gårdshusen utgör objektets viktigaste naturvärdeselement. 
Tillgången på grov död ved i olika nedbrytningsstadier, 
berggrund med mörka bergarter och block är också viktiga 
naturvärdeselement. Den pågående betesdriften är också ett 
viktigt incitament när det gäller att bedöma objektets 
naturvärdesstatus. 

102  Fägre-Boda norr Klass: 3  

Kartbilaga: 23 Areal: 5,2 ha 

Allmän beskrivning Norr ut från småbåtshamnen i Fägre-Boda och med sin 
sydspets i anslutning till Vikens strand ligger detta mycket 
långsträckta surdråg. Objektet är orienterat i nord-sydlig 
riktning och tangerar i norr en skogsbilväg. Objektet omges 
på alla sidor av produktionsgranskog. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av klibbal om än med ett stort inslag 
av främst grov asp. Det ingår enstaka grova ekar, några 
lönnar samt spridda inslag av lind i beståndet. Buskskiktet 
består av hassel, skogstry, linduppslag och viden. 

Flora och fauna Fältskiktet är av sumpskogskaraktär med bl.a. skogssäv, 
lundelm, rankstarr och missne samt flera carex-arter 

Arter Stor tujamossa Thudium tamariscinum (x) 3 
 Fällmossa Antitrichia curtipendula (S) 2 
 Lönnlav Bacidia rubella (S) 2 
 Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides (S) 2 
 Hasselticka Dicomitus campestris (S) 1 

Hot/Skötsel Påträngande produktionsskogsbruk/ Ädellövträd, främst lind, 
behöver gynnas vid ev. skogliga åtgärder i objektet. 

Övriga noteringar Delar av objektet är registrerat som nyckelbiotop. 
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Naturvärdesbedömning Ett opåverkat objekt i ett för övrigt kraftigt produktions-
inriktat område. Flera mycket grova lövträd förekommer i 
objektet, främst ek och asp. Några mindre hässlen med 
vackert draperade mossblock finns i området. Flera 
signalarter är noterade i objektet. 

103  Lövhagarna Halnatorp Klass: 2  

Kartbilaga: 24 Areal: 8,5 ha 

Allmän beskrivning Öster om huvudbyggnaden till Halnatorp samt i anslutning till 
Vikens strand ligger detta grovstammiga och delvis glesa 
lövbestånd. Delar av beståndet har pågående betesdrift. 
Objektet ansluter i öster till fastigheten Sätra Bruk och i norr 
till en mindre damm. 

Träd- och buskskikt Ett glest bestånd av grova lövträd av främst asp, björk, lind, 
lönn och ek. Visst inslag av grov gran, samt några 
ädelbarrträd förekommer liksom spontant inslag av klibbal, 
sälg och hägg. På grund av betesdriften är buskskiktet glest 
och består av främst grov hassel. 

Flora och fauna Som ett resultat av den uteblivna granbeskogningen samt den 
pågående betesdriften finns en artrik och intressant flora med 
blåsippa och lundelm. 

Arter Västlig hakmossa Rhytiadelphus loreus (S) 2 
 Hasselticka Dichomitus campestris (S) 1 
 Kantarellmussling Plicatura crispa (S) 1 

Hot Produktionsinriktade avvekningar. 

Skötsel Betesdrift. 

Övriga noteringar Objektet är föremål för naturvårdsinriktad skötsel. En mindre 
naturstig är utmärkt i objektet. Flera mindre insprängda 
gräsytor finns i området. 

Naturvärdesbedömning God tillgång på grova lövträd och ädellövträd. Flera grova 
lövlågor och högstubbar förekommer i objektet. Ett 
småblockigt område mot sjöstranden har vackra mossblock. 
Det finns flera grova hasselbuskar med mycket död ved samt 
talrika vedsvampar. Pågående betesdrift i större delen av 
objektet. 

104  Arnäs öster bebyggelsen Klass: 3  

Kartbilaga: 24 Areal: 5,7 ha 
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Allmän beskrivning I norra delen av Beatebergs socken och mot kommungränsen 
till Karlsborg samt i anslutning till sjön Viken ligger 
bebyggelsesamlingen Arnäs. Öster om bebyggelsen och i 
direkt anslutning till densamma ligger objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av huvudsakligen grövre träd. Asp, björk 
och gran dominerar. Delvis förekommer ett stort inslag av 
ädellövträd som ek, ask, lönn och fågelbär. I fuktigare partier 
växer klibbal och glasbjörk. Buskskiktet utgörs av hassel, 
skogstry och måbär. 

Flora och fauna Ett lundartat och artrikt fältskikt med bl.a. stinksyska, 
gullpudra och lundelm. 

Arter Lungört Pulmonaria obscura (-) 2 
 Tandrot Dentaria bulbifera (S) 2 
 Desmeknopp Adoxa moschatellina (S) 1 
 Rödblära Silene dioica (-) 2 

Hot Graninvandring. 

Skötsel Löv samt ädellöv gjynnas vid beståndets framtida skötsel. 

Övriga noteringar Objektet är svårt sargat av stormfällningar samt delvis svår 
spårbildning i samband med terrängtransport av de 
stormfällda träden. 

Naturvärdesbedömning Markens höga näringsstatus samt de små sippervattenstråken 
genom området bidrar avsevärt till att höja områdets 
naturvärdesstatus. Ett visst inslag av grova block samt 
hällmarker är också viktiga naturvärden. Ett stort antal 
signalarter samt andra intressanta arter är noterade i objektet. 
Några grova hasselbuketter finns också i objektet. Om inte 
objektet varit så svårt stormskadat hade det placerats i en 
högre naturvärdesklass. 

105  Åkerholmar Sveneby Klass: 4  

Kartbilaga: 26 Areal: 7,8 ha 
Allmän beskrivning Utmed gärdesvägen väster ut mot Ölebäcken ligger ett antal 

större och mindre åkerholmar. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av asp och björk med ett visst inslag 
av ädellövträd, främst lönn, ask och fågelbär. Några större 
aplar finns i området. I kantzonen mot åkermarken före-
kommer täta bestånd av krikon. Mindre dungar med gran 
förekommer också samt enstaka solitära tallar. 
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Flora och fauna Ett gräsdominerat fältskikt med piprör och tuvtåtel. Nattviol 
och flenört är noterade. 

Övriga noteringar Hus och ladugårdsgrunder samt en förmodad större fångst-
grop finns i objektet. Ett registrerat kulturmiljövårdsobjekt 
ligger i en av åkerholmarna. 

Naturvärdesbedömning Aspdominerade åkerholmar med ett litet ädellövinslag. Få 
gamla och grova lövträd samt endast enstaka döda träd och 
lövlågor. 

 
106  Sveneby hagar Klass: 3  

Kartbilaga: 26 Areal: 5,5 ha 

Allmän beskrivning Norr om Sveneby Kyrka och i anslutning till den öppna 
marken vid Östen ligger detta omväxlande hagmarksbestånd. 
Området tidigare betad och slåttrad öppen hagmark. 

Träd- och buskskikt Ett mycket varierande lövträdsbestånd. De flesta 
lövträdsarterna utom alm och bok är noterade i området. 
Dock råder en svag övervikt för triviallövträden björk, asp, 
klibbal och sälg. Några stora aplar förekommer i området. 
Buskskiktet består av hassel, nypon, getapel och en. Även här 
finns betydande uppslag av ask. 

Flora och fauna Fältskiktet är tydligt påverkat av tidigare betsdrift. Fårsvingel, 
darrgräs samt backglim är noterade. 

Övriga noteringar Tidigare täktverksamhet samt en igenväxt gårdstipp finns i 
området. 

Naturvärdesbedömning Ett mycket omväxlande tidigare betat hagmarksområde, vilket 
är delvis kraftigt kuperat. Beståndet utgörs av huvudsakligen 
äldre lövträd med ett betydande ädellövinslag. 

107  Park vid Sveneby kyrka och Herrgård Klass: 3  

Kartbilaga: 26 Areal: 2,6 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till Sveneby kyrka samt Sveneby Herrgård ligger 
detta parkartade ädellövbestånd, i vilket det ingår en igenväxt 
allé mellan kyrkan och herrgården. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av grova ädellövträd med flera grova 
aspar och vårtbjörkar i objektet. Buskskikt saknas då det 
huvudsakligen är nedröjt. Flera mycket grova ädellövträd 
med rik påväxt förekommer. 
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Flora och fauna En lundartad flora samt mycket rik förekomst av fällmossa på 
stenmurar i hela objektet. 

Arter Fällmossa Antitricia curtipendula (S) 3 
 Brun nållav Chaenotheca phaeocephala (S) 1 
 Fjällticka Popyporus squamosus (x) 1 

Hot Produktionsinriktad skötsel. 

Skötsel Grova ädellövträd sparas. 

Övriga noteringar Huvuddelen av området är påverkat av parkartad skötsel. 

Naturvärdesbedömning Några mycket grova ädellövträd med grov skorpbark, samt i 
vissa fall mulm, utgör områdets viktigaste naturvärdes-
element. Flera träd (främst aspar) har talrika bohål. 

108  Skogsek Sveneby Klass: 4  

Kartbilaga: 26  Areal: 8,0 ha 
Allmän beskrivning Ett större omväxlande område på båda sidor av bilvägen mot 

Odensåker. Mindre område i söder med produktionsskött 
skogsek. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av ett stort avtal lövträd där av flera 
ädellövträd. På norra sidan av bilvägen dominerar asp och 
björk. 

Flora och fauna Fältskiktet domineras av hallonsnår samt uppslag av löv samt 
områdesvis massförekomst av ängskovall. 

Övriga noteringar En tydligt produktionsinriktad skötsel av beståndet. Området 
är tidvis betat. 

Naturvärdesbedömning Produktionsinriktat skogsekbestånd. Det saknas grova och 
gamla träd. Ett degenererat fältskikt med täta hallonsnår. 

109  Rödeken Sveneby Klass: 4  

Kartbilaga: 26 Areal: 0,8 ha 

Allmän beskrivning Mellan Sveneby kyrka och Sveneby herrgårdsbyggnad ligger 
detta anlagda lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består till 95% av planterad rödek. Det finns 
dessutom en del skogsek, rönn och björk. Buskskikt saknas 
(nerröjt), dock förekommer uppslag av rödek, hägg, hassel 
och rönn. 
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Flora och fauna En relativt trivial lundartad flora. Lundgröe och fjällticka, 
Polyporus squamosus är noterade. 

Övriga noteringar Objektet är påverkat av produktionsinriktad och parkartad 
skötsel. 

Naturvärdesbedömning Ett ensartat bestånd av rödek i ett parkartat område. Inga 
gamla och grova lövträd förekommer i objektet. 

110  Grova eken Sveneby Klass: 3  

Kartbilaga: 26 Areal: 2,5 ha 

Allmän beskrivning Söder om gården Sveneby och vid Östens nordvästra strand 
ligger denna randlövskog mot den tidigare uppodlade marken 
närmast Östen. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består i norr av asp och björk med visst 
ädellövinslag. Södra delen är av röjningsskogskaraktär med 
mycket uppslag av ädellöv. En mycket grov ek finns i 
kantzonen mot den öppna marken. Buskskiktet består av 
lövuppslag samt ett ganska stort inslag av hassel och ädellöv. 

Flora och fauna Ett efter avverkning i söder degenerat fältskikt med hallon 
och brännässlor. De grova ekarna hyser ett stort antal 
intressanta lavar. 

Arter Brun nållav Chaenotheca phaeocephala (S) 2 
 Guldkantad dagglav Physconia enteroxantha (-) 2 
 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S) 2 
 Liten skivlav Amandinea punctata (-) 1 

Hot Igenväxning. 

Skötsel Frihugga för att gynna grova ädellövträd. 

Övriga noteringar Efter avverkningen (frihuggning av den grova eken) för ca 10 
år sedan har objektet haft bete med nötkreatur. På senare år 
har beteshävden upphört. 

Naturvärdesbedömning Den mycket grova eken med den kraftiga skorpbarken utgör 
objektets viktigaste naturvärdeselement. Inslaget av ädellöv 
samt närheten till sjön Östen utgör också viktiga 
naturvärdeselement. 

111  Lövskogen runt Hembygdsgården Lusastugan Klass: 3  

Kartbilaga: 27 Areal: 1,4 ha 
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Allmän beskrivning Strax sydväst om Moholms tätort, och i anslutning till en 
äldre väg mot Hjälstad, ligger detta oregelbundna och betade 
lövskogsområde. Hela området har tidigare varit slåtter och 
betesmarker. Torpet ”Lusastugan” samt en torpruin finns i 
området. En tidigare större och betydelsefull vattenled mot 
Tidan korsar objektet. 

Träd- och buskskikt Området domineras av asp men med ett relativt stort inslag av 
ädellöv i hela objektet, främst ek, lönn och fågelbär. Stor 
diameter och ålderspridning i hela området. Det förekommer 
några grova spärrgreniga ekar och vårtbjörkar. Spridda grova 
tallar av hagmarkskaraktär finns, främst i västra delen av 
området. Buskskiktet är nerbetat enär hela området 
skogsbetas. 

Flora och fauna En rik förekomst av vattenblink i mindre vattensamling De 
grova ekarna hyser flera spik- och nållavar. 

Arter Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S) 1 
 Brödkorgssvamp Crucibulum laeve (-) 1 
 Vattenblink Hottonia palustris (-) 1 

Hot/Skötsel Upphörande av betesdriften/ Landskap- och naturvårds-
inriktade åtgärder. 

Övriga noteringar De sociala värdena är påtagliga i området. Torpet samt dess 
omgivningar utnyttjas av Moholms skola för utflykter och 
undervisning. Moholms Hembygdsförening använder 
angränsande gräsmarker för kägelspel och andra samman-
komster. Flera promenadstigar som utnyttjas flitigt av det 
rörliga friluftslivet i Moholm med omgivningar angränsar till 
objektet.  

Naturvärdesbedömning Betade lövskogshagar är i sig ett viktigt naturvärde. En grov 
spärrgrenig ek är också ett viktigt nyckelelement i objektet. 
Två mindre vattensamlingar höjer också objektets 
naturvärdesstatus. 

112  Hedvigsbadet Klass: 3  

Kartbilaga: 27 Areal: 1,2 ha 

Allmän beskrivning Längs Tibrovägen en kilometer öster om Moholm och vid ån 
Tidan ligger denna klibbalstrandskog. Området används som 
badplats samt för fritidsfiske. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras följdriktigt av klibbal, varav några 
ganska grova samt ett naturligt inslag av asp, björk och 
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knäckepil. Enstaka grova askar i objektet. Buskskiktet består 
av hägg, viden samt klibbaluppslag. 

Flora och fauna En åstrandtypisk flora med jättegröe, sjöranunkel, hamp-
flockel, bäckveronica och strandveronica. 

Arter Hampflocken Eupatorium cannabinum (x) 1 
 Strandveronica Veronica longlifolia (x) 1 

Hot Avverkningar. 

Skötsel Gynna klibbalstrandskogen. 

Övriga noteringar Pågående betesdrift på delar av åstranden. Enkel hängbro för 
inspektion av kraftledningen över vattendraget. Vid 
badplatsen har det tidigare bedrivits simskola. 

Naturvärdesbedömning En av skogsbruk opåverkad strandskog med ett antal grova 
till mycket grova lövträd. Den välbetade strandvallen utgör ett 
viktigt naturvärdeselement liksom grova till medelgrova lågor 
på stranden och i vattnet. 

113  Gotorp Klass: 4  

Kartbilaga: 27 Areal: 2,8 ha 

Allmän beskrivning En kilometer väster ut från Bellefors kyrka och norr ut från 
bilvägen ligger detta mycket omväxlande blandbestånd med 
delvis stort inslag av barrträd. Den södra delen av objektet är 
bergbundet. Delar av objektet är planterat med björk samt en 
mindre del med blågran. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av björk, asp, tall och gran. I södra delen 
visst inslag av medelgrova ekar samt några grövre björkar och 
aspar. Huvuddelen av beståndet består av klena till medel-
grova björkar och aspar med områdesvis kraftig gran-
underväxt. Tallar i södra delen av spärrgrenig hagmarks-
karaktär. 

Flora och fauna Ett fältskikt av mycket trivial karaktär med kovall, tuvtåtel 
och vädd. 

Övriga noteringar Delar av området har tidigare varit uppodlat. Björkbeståndet 
med granunderväxt är anlagt för ca 20 år sedan. Ett stort 
dike/kanal går genom objektet. 

Naturvärdesbedömning Huvuddelen av beståndet har produktionskaraktär. Enstaka 
medelgrova ekar utgör objektets enda naturvärden. 
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114  NV avtal Moängen Klass: 2  

Kartbilaga: 28 Areal: 2,7 ha 

Allmän beskrivning Utmed den allmänna bilvägen mellan Wassbacken och 
Lagerfors ligger gården Moängen. Strax söder om gården 
samt mot Ekeskog/Bellefors flygfält ligger detta av storm 
svårt sargade lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av ett förhållandevis glest bestånd av 
grova aspar och björkar samt enstaka grova granar. Flera 
ovanligt grova rönnar förekommer i objektet. Enstaka grova 
askar och ekar förekommer också. Flera grova träd är 
toppbrutna eller döda. Buskskiktet består av brakved, 
häggmispel samt uppslag av träd enl. ovan. 

Flora och fauna Fältskiktet är svagt utvecklat, främst beroende på stormfällda 
träd samt avverkning. Skogsbräken, hultbräken, ekbräken 
samt stora och välutvecklade exemplar av platticka, 
Ganoderma applanatum, sprängticka, Inonotus obliquus och 
fnösketicka, Fomes fomentarius är noterade i objektet. 

Övriga noteringar Ett naturvårdsavtal har upprättats med Skogsstyrelsen för ca: 
5 år sedan. Objektet är svårt stormskadat efter naturvårds-
gallring. 

Naturvärdesbedömning Ett lövbestånd med grova lövträd samt flera träd med hög 
ålder samt ett stort antal döda och döende lövträd. Flera 
naturliga högstubbar förekommer och det är god tillgång på 
grov död lövved i olika nerbrytningsstadier. Flera grova 
hålträd samt flera stammar med vedsvampar. 

115  Åkerholmarna Krustorp Klass: 4  

Kartbilaga: 28 Areal: 1,75 ha 

Allmän beskrivning Öster om fastigheten Krustorp mot Ulvstorp ligger dessa 
utspridda åkerholmar. Ett av delområdena ansluter till ett 
barrdominerat bestånd ”Örns hage”. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av asp med områdesvis mycket 
vårtbjörk, varav några grova. I kantzonen mot barrskogen 
växer ett betydande inslag av barrträd. Sälg, rönn, oxel och 
lönn förekommer. 

Flora och fauna Ett mycket trivialt fältskikt med hallon, hundkex och tuvtåtel. 
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Övriga noteringar Delar av objektet är fårbetat. Tippning av avfall har skett i 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Inga grova gamla träd förekommer i området. Degenererat 
fältskikt. Objektet saknar nästan helt ädellövträd. 

116  Ädellöv Fallabacken Klass: 3  

Kartbilaga: 28 Areal: 0,6 ha 

Allmän beskrivning Öster om Ekeskogs bygdegård och på höger sida om den 
allmänna vägen mot Tåtorp ligger detta unga lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av ett antal förväxande ekar samt en del 
yngre ekar. I övrigt förekommer triviallöv som vårtbjörk, 
rönn, sälg och asp. Buskskikt saknas då det är nedbetat. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt av främst betesmarksgräs. 

Övriga noteringar Föregående trädgeneration bestod av barrträd. Nuvarande 
bestånd är naturligt föryngrat. Betesdrift pågår. 

Naturvärdesbedömning Ett ädellövbestånd med framtida höga naturvärden. 
Betesdriften höjer avsevärt områdets naturvärdesstatus. 

117  Ungbestånder Folkskolan Klass: 4  

Kartbilaga: 28 Areal: 1,4 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till f.d. Ekeskogs folkskola (numera privatbostad) 
och söder därom ligger detta röjnings/gallringsbestånd. Den 
enskilda vägen mot Stommen går rakt igenom objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av asp och björk. Områdesvis finns 
betydande inslag av ädellöv främst ek. Fågelbär, lönn och ask 
förekommer också i objektet. Buskskiktet är huvudsakligen 
nerbetat men det finns dock talrika uppslag av främst 
häggmispel. 

Flora och fauna Ett trivialt fältskikt, dock med områdesvis massförekomst av 
liljekonvalj. 

Övriga noteringar Den östra delen av objektet är röjt och har pågående 
skogsbete. 

Naturvärdesbedömning Dominerande triviallöv med massuppslag av häggmispel. 
Framtida naturvårdsinriktad skötsel samt betesdrift kan 
avsevärt höja områdets naturvärdesstatus. 
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118  Klibbalstrandskog norr Bellefors Klass: 4  

Kartbilaga: 28 Areal: 2,8 ha 

Allmän beskrivning Söder om landsvägsbron över Tidan vid Bellefors ligger 
dessa mindre strandskogsparter. Omgivande öppen åkermark 
på båda sidor om objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras följdriktigt helt av klibbal. Det finns 
enstaka askar, knäckepilar och björkar. Buskskiktet består 
främst av klibbaluppslag i strandzonen samt enstaka 
gråvidebuketter. 

Flora och fauna Ett fältskikt av strandskogskaraktär med rörflen, högväxta 
halvgräs och bladvass. Sjöfågel som knipa, sångsvan och 
kricka är noterade vid inventeringen. 

Övriga noteringar Objektet är stört av en kraftledningsgata. 

Naturvärdesbedömning En ensartad och fragmenterad klibbalstrandskog utan höga 
naturvärden. Inga signalarter noterade. 

119  Aspetorps holmar Klass: 3  

Kartbilaga: 28 Areal: 1,3 ha 

Allmän beskrivning I ån Tidan väster om Aspetorp ligger dessa relativt 
opåverkade holmar. En ej brukbar spång som leder ut till 
holmarna samt en kraftledning är de enda spåren av artificiell 
påverkan i objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras följdriktigt av klibbal. Områdesvis 
förekommer täta snår av hägg, stundom säreget vuxna. En del 
av klibbalen växer i grova buketter. Buskskiktet består av 
hägg, vinbär, krusbär samt talrika klibbaluppslag. 

Flora och fauna Åstrandbrinken har bitvis heltäckande svalört och lundelm. 
På holmarna finns massförekomst av strutbräken. 
Vedsvampen trollhand är noterad på holmarna. På de grova 
klibbalarna i strandbrinken finns en artrik epifytflora. Talrika 
änder och gäss observerades i vattendraget. Kricka, knipa och 
skarv noterade. Mängder av bäverfällda träd förekommer i 
objektet. 

Arter Strutbräken Matteuccia struthioptreis (S) 3 
 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S) 1 
 Trollhand Hypocreopsis linchenoides (x) 1 
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Övriga noteringar Tidigare kraftledningar över holmarna är idag nermonterade. 

Naturvärdesbedömning Nästan helt opåverkade holmar i Tidan. Klibbalbestånd av 
huvudsakligen hög ålder. God tillgång på död ved i olika 
nerbrytningsstadier. Stora bestånd av strutbräken. Flera 
signalarter är noterade i objektet. 

120  Wassgåeds holme????? Klass: 3  

Kartbilaga: 28 Areal: 0,8 ha 

Allmän beskrivning En blötmarksö i ån Tidan vid Möckeltorp. Ett opåverkat 
område med ett relativt gammalt och grovt bestånd av 
huvudsakligen klibbal. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av relativt grov klibbal med visst naturligt 
inslag av knäckepil och viden. 

Flora och fauna Kompletteras. 

Arter Scharlakansröd vårskål Sarcoscypha austriaca (-) 1 
 
Övriga noteringar Saknas 

Naturvärdesbedömning Ett orört lövbestånd av relativt hög ålder. Objektet är endast 
påverkat av naturliga fluktuationer i Tidans vattenstånd. Det 
finns god tillgång på död ved i objektet. 

121  Klibbalstrandskog Möckeltorp Klass: 4  

Kartbilaga: 28 Areal: 0,5 ha 

Allmän beskrivning Mellan gårdarna Möckeltorp och Aspetorp ligger denna 
strandskog på södra stranden av Tidan. Efter avverkning finns 
i den östra delen heltäckande uppslag av hägg och hägg-
mispel. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras helt av klibbal. Flertalet av övriga 
lövträd, främst asp, är fällda av bäver. Flera naturligt 
utbildade klibbalbuketter finns i strandlinjen. Få ädellövträd. 

Flora och fauna Ett artrikt och intressant fält- och bottenskikt i anslutning till 
sippervattenstråk mot tidan. Källgräsmossa, Brachythecium 
rivulare samt praktbräkenmossa, Plagiochila asplenoides är 
noterade. Skogssäv och strutbräken växer i strandbrinken. 
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Övriga noteringar Objektet är starkt påverkat av bäverfällda, delvis grova, 
stammar. 

Naturvärdesbedömning En liten klibbalstrandskog av relativt trivial karaktär. Få eller 
inga ädellövträd förekommer i området. Objektet är svårt 
sargat av bäver. Få signalarter påträffade. 

122  Siken Klass: 4  

Kartbilaga: 28 Areal: 3,7 ha 

Allmän beskrivning Några kilometer söder om Ekeskogs kyrka ligger en rad torp i 
nord/sydlig riktning. Det mittersta i raden heter Siken. De 
delvis numera skogbeklädda igenväxningsmarkerna runt 
torpet utgör objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av asp och björk . Tillkommer ett 
naturligt inslag av klibbal, sälg och rönn. Sporadiska barrträd, 
främst som granunderväxt, förekommer i hela objektet. 

Flora och fauna Fältskiktet är av typisk igenväxningskaraktär med tuvtåtel, 
veketåg och älgört. 

Övriga noteringar En större bäck/dike genomkorsar markerna från söder mot 
norr. 

Naturvärdesbedömning Få eller inga ädellövträd noterade i objektet 

123  Västra diktalen Tåtorp Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 1,5 ha 

Allmän beskrivning 100 m söder om Tåtorps sluss och på västra sidan om 
”diktalen” ligger detta sumpskogsområde. Objektet gränsar i 
söder mot Viken. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras helt av klibbal och glasbjörk. 
Sporadiskt förekommer inslag av asp, rönn och knäckepil. 
Högst enstaka ädellövträd, främst ek och fågelbär. 

Flora och fauna Våtmarksarter som besksöta, svärdslilja samt olika halvgräs 
är noterade. 

Övriga noteringar Flera tomter till fritidshus samt annan bebyggelse ansluter till 
objektet. 
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Naturvärdesbedömning Halva objektet är avverkat och kontinuerligt nerröjt 
siktröjningar. Få grova och gamla träd förekommer i området. 
Enstaka klena ädellövträd växer i objektet. 

124  Strandskog Tåtorp Klass: 3  

Kartbilaga: 29 Areal: 25,8 ha 

Allmän beskrivning Direkt efter Tåtorps sluss och på höger sida om den enskilda 
vägen mot Sörboda ligger detta vidsträckta strandskogs-
område. En bäck i nord/sydlig sträckning avgränsar området i 
väster. Objektet innehåller en rad olika skogstyper. Dock 
dominerar klibbalsumpskog med ett naturligt inslag av 
glasbjörk och asp. I den centrala delen finns ett fastmarks-
område med vårtbjörk, asp och tall. I strandzonen mot Viken 
förekommer en del halvöppen våtmark med dominerande 
halvgräs samt pors och uppslag av klibbal. I den östra delen 
växer en gles hagmarksskog med vackra buketter av ask. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras följdriktigt av klibbal och glasbjörk. M 
Ett mindre område i norr har produktionsskött klibbal. I 
torrare partier växer vårtbjörk och asp samt enstaka barrträd. I 
den norra delen finns ett halvslutet bestånd av flerstammiga 
och delvis grova askar. Endast den västra delen är påverkad 
av skogsskötsel. Buskskiktet består av främst gråvide och 
uppslag av klibbal. I strandzonen dominerar pors. I torrare 
partier växer grov en samt rikliga uppslag av ask. 

Flora och fauna En biotoptypisk flora där halvgräs, trådstarr och flaskstarr 
dominerar. Missne, gökblomster, och svart eldticka, Phellinus 
niger är noterade. 

Arter Blåmossa Leucobryum glaucum (S) x 
 Rankstar Carex elongata (S) x 

Hot/Skötsel Upphörd betesdrift. Naturvårdsinriktad lövskogsskötsel. 

Övriga noteringar Delar av området har tidigare betats av nötkreatur. Idag är 
hela huvuddelen av området betet av får. Flera diken/kanaler 
genomkorsar objektet. I norra delen finns en, av Ekeskogs 
byalag, skött badplats. 

Naturvärdesbedömning Ett större sammanhängande lövskogsområde med 
huvudsakligen opåverkad strandskog. Flera högstubbar och 
grova lågor förekommer i objektet. Huvuddelen av området 
har pågående fårbete. Objektet är omgivet av öppna 
betesmarker med pågående betesdrift av nötkreatur. I den 
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norra delen betydande ädellövskoginslag, främst av ask i 
naturliga buketter samt en del ek. Tidigare noteringar av bl.a. 
slåtterblomma och rödlånke. 

125  fd festplatsen Klass: 3  

Kartbilaga: 29 Areal: 2,8 ha 

Allmän beskrivning En kilometer söder om Tåtorp ligger f.d. Malin-Halls 
festplats. En tidigare öppen betad hagmark med ett antal 
mycket vackra pyramidformiga enar. Strandområdet har 
tidigare använts som allmän badplats. 

Träd- och buskskikt Trädskiktetet är på väg att tas över av barrträd, främst 
grovkvistig tall. Emellertid dominerar fortfarande lövträden i 
området. Vårtbjörk och asp är vanligast. Klibbal växer i de 
blötare partierna. Enstaka ädellövträd är också noterade. 
Buskskiktet består av områdesvis dominerande hassel samt i 
övrigt av naturligt uppslag av främst rönn, ask och klibbal. I 
strandzonen växer viden och pors. 

Flora och fauna En av det numera slutna beståndet starkt tillbakapressad 
hagmarksflora. 

Hot/Skötsel Barskogsinvandring. Avverka spärrgreniga tallar, gynna 
hassel. 

Övriga noteringar En f.d. kommunal badplats med bryggor samt anslutande 
slåttrade hagmarker. 

Naturvärdesbedömning Historiskt sett ett tidigare mycket vackert hagmarksområde 
med flera grova ”pelarenar”. Ett stort inslag av naturligt 
etablerade hasselbuketter förekommer. Ett restaureringsbart 
objekt. 

126  Lövbestånd Tåtorp Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 2,7 ha 

Allmän beskrivning Ungefär 1 km från Tåtorps sluss, och utmed den enskilda 
vägen söder ut mot Sjötorp, ligger detta lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet är huvudsakligen tvåskiktat med överbestånd av 
asp, klibbal och björk. Underbeståndet består av trädslag 
enligt. ovan plus ett kraftigt inslag av ask och lönn. Således 
finns ett visst inslag av ädellövträd främst ek, ask, fågelbär 
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och lönn. Buskskiktet utgörs av uppslag av trädslag enligt. 
ovan, samt ett områdesvis kraftigt inslag av hassel. 

Flora och fauna Ett degenererat fältskikt av tuvtåtel, hundkex och veketåg. 
Delvis förekommer ett kraftigt inslag av björnbär. 

Övriga noteringar Objektet är gallrat för ca 10 år sedan och delar av beståndet är 
skogsdikat. Området ansluter till ett flertal fritidshustomter. 

Naturvärdesbedömning Den produktionsinriktade skötseln samt det ringa inslaget av 
grova gamla träd placerar objektet i den lägsta naturvärdes-
klassen. Blygsamt ädellövinslag. 

127  Åkerholmar Hennrikstorp Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 1,4 ha 

Allmän beskrivning Utmed den enskilda vägen mellan Lindåsen och Herrängen, 
närmare Herrängen, ligger dessa utspridda åkerholmar. Några 
av holmarna har pågående betesdrift. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av triviallöv, främst asp och vårtbjörk. Ett 
naturligt inslag av sälg, rönn och vildapel förekommer. 

Flora och fauna Ett starkt tillbakapressat fältskikt beroende på bl.a. kraftig 
avverkning samt i andra områden beroende på överslutna 
trädskikt. Fällmossa, Antitricia curtipendula är noterad på 
några block i objektet. 

Övriga noteringar Några av holmarna är utsatta för EU-anpassad kraftig 
gallring. 

Naturvärdesbedömning Endast ringa naturvärden, se ovan. 

128  Klibbalen Henrikstorp Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 3,2 ha 

Allmän beskrivning Utmed den enskilda vägen mellan Lindåsen och Herrängen 
ligger Henrikstorp. I kantzonen mot våtmarksområdet 
Bleckan samt vattendraget Gäddebäcken ligger detta delvis 
anlagda klibbalbestånd. Norra delen välskött yngre bestånd av 
produktionskaraktär. I östra delen äldre lövbestånd med visst 
barrinslag. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras följdriktigt av klibbal. Visst inslag av 
glasbjörk, jolster och sälg förekommer. Graninslag finns i 
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kantzonen av området. Buskskiktet består av gråvide samt 
uppslag av lövträd enl. ovan. 

Flora och fauna Ett starkt våtmarkspåverkat fältskikt med dominerande 
halvgräs. Talrika bestånd av gökblomster, ormbär och 
plattstarr förekommer. 

Övriga noteringar Området har tidigare varit öppen åkermark samt vissa år 
kraftigt försumpat. Objektet ansluter i norr mot ett större 
slutavverkningsområde. Flera relativt nyupptagna diken finns 
i området. 

Naturvärdesbedömning Ett yngre anlagt produktionsinriktat bestånd med ringa 
naturvärde på tidigare åkermark. 

129  Hagmarkslöv Lövvassa Klass: 3  

Kartbilaga: 29 Areal: 6,9 ha 

Allmän beskrivning Längst i väster på fastigheten Lövvassa och i anslutning till 
sjön Viken ligger detta nygallrade hagmarksbestånd. En 
kraftig och tydligt naturvårdsinriktad gallring är utförd i 
beståndet de senaste åren. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av huvudsakligen av äldre vårtbjörk och 
asp. En del ädellöv ingår såsom fågelbär ask och ek. Enstaka 
exemplar av oxel, hägg och vildapel förekommer. Grova 
tallar växer i strandzonen mot viken. 

Flora och fauna Ett rikt fältskikt med bl.a. blåsippa, ormbär, trolldruva och 
rödblära. 

Arter Storrams Polygonatum multiflorum (S) 2 
 Tandrot Dentaria bulbifera (S) 2 
 Kantarellmussling Plicatura crispa (S) 1 
 Trolldruva Actaea spicata (S) 1 

Hot/Skötsel Igenväxning samt upphörd betesdrift. Betesdrift samt natur 
vårdsröjningar 

Övriga noteringar Objektet är kraftigt gallrat dock med tydlig naturvårdsinriktad 
skötsel. Strandpartierna är fritt utvecklade med flera grova 
knotiga stammar. Vindskydd samt en eldplats finns 
iordningsställda för det rörliga friluftslivet i norra delen av 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Saknas. 
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130  Pommern Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 2,4 ha 

Allmän beskrivning Norr om torpet Pommern ligger detta starkt produktions-
inriktade lövbestånd. Beståndet är gallat för 5 år sedan och 
har delvis ett stort barrinslag. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk med visst inslag av asp. 
Områdesvis förekommer ett stort inslag av barrträd. 
Buskskiktet består huvudsakligen av uppslag av asp och björk 
samt visst naturligt inslag av brakved och rönn. 

Flora och fauna Ett artfattigt fältskikt av grästyp med stort inslag av piprör. 

Övriga noteringar Ett naturligt etablerat bestånd på tidigare åker och betesmark. 

Naturvärdesbedömning Den tydliga produktionsinriktningen placerar området i lägsta 
naturvärdesklassen. 

131  Betesmarken Hattorp Klass: 3  

Kartbilaga: 29 Areal: 2,9 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till torpet Hattorp väster om Ryholms slott ligger 
detta huvudsakligen betade delvis glesa lövbestånd. 
Huvuddelen av träden i beståndet är av hög ålder. Det finns 
ett flertal grova spärrgreniga och grova ekar i objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen glest stående grova björkar, 
aspar och ekar. Några ekar är mycket grova och spärrgreniga 
och med ett framtida högt naturvärde. I blötare partier växer 
några grova gråvidebuketter. I den södra delen finns ett stort 
inslag av inväxande gran. 

Flora och fauna I den norra delen växer betesmarksflora. Den södra delen är 
delvis försumpad med tuvtåtel och veketåg. De grova 
lövträden med sprickbark hyser många intressanta epifyter.  

Arter Brun nållav Chaenotheca phaeocphala (S) 1 
 Gulpudrad spiklav Calicium adspercum (S) 1 
 Grå punktlav Acrocordia gemmata (x) 1 

Hot/Skötsel Flera grova ekar är i stort behov av frihuggning. Inväxande 
gran i södra delen utgör et hot mot hela objektet. 

Övriga noteringar Tydliga spår av vildsvin syns i hela objektet. 
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Naturvärdesbedömning En totalhavererad mycket grov ek strax norr om torpet är 
objektets i särklass viktigaste nyckelelement. Extremt grov 
skorpbark, mängder av död ekved samt mycket mulm är 
mycket viktiga substrat vid naturvärdesbedömningen. 

132  Ädellöv Hattorp Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 7,5 ha 

Allmän beskrivning Väster om Ryholms slott och söder om torpet Hattorp ligger 
detta anlagda ädellövbestånd. Planterat för ungefär 15 år 
sedan. Beståndet röjt för 5 år sedan. 

Träd- och buskskikt Beståndet består av sedan 15 år planterad ek och lind. Till 
detta kommer ett naturligt inslag av björk, asp och klibbal. 
Det ingår ett mindre område med dominerande hassel. I den 
östra delen finns några försumpade stråk med naturligt 
etablerad klibbal. Sporadiska överståndare av ek och lärk 
förekommer. 

Flora och fauna Fältskikt är av grästyp med dominerande piprör. Delvis har 
objektet dock en lundartad flora med blåsippa och vitsippa. 
Talrika mossblock med rika mossfällar dominerande 
kakmossa, Hedvigia ciliata och fällmossa, Antitricia 
curtipendula och är noterade. 

Övriga noteringar Talrika sentida odlingsrösen förekommer i objektet. En del av 
de planterade ädellövplantorna är svårt viltbetade. 

Naturvärdesbedömning Objektet är av produktionskaraktär samt har ganska låg ålder. 
Få nyckelelement är noterade i objektet. 

133  Strandskog Ryholm Hattorp Klass: 2  

Kartbilaga: 29 Areal: 10,1 ha 

Allmän beskrivning Mellan Ryholms slott och Hattorp ligger denna relativt 
opåverkade strandskog med tillhörande sumpskog och 
sjöstrandssnår. En höglänt, oftast smal, strandremsa mot 
Viken med grov tall och klibbal. Det ingår även några 
höglänta partier med ädellövträd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av döda till döende glasbjörkar och 
klibbalar. Det ingår också några fastmarkspartier med främst 
ek och asp. Strandzonen mot vattnet består främst av grov tall 
och gamla grova klibbalar. Enstaka mycket grova ekar 
förekommer i delar av objektet. I de kraftigt försumpade 
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partierna växer talrika grova gråvidebuskar med mycket 
vedsvampar. 

Flora och fauna Områdesvis heltäckande bladvass. I de mest försumpade 
områdena rikligt med bred kaveldun och grenrör. Mycket 
talrika förekomster av kuddticka, Phellinus punctatus svart 
eldticka, Ph. niger, sprängticka, Inonotus obliquus. En större 
tallticka är noterad på en grov tall i strandzonen. 

Arter Fällmossa Antitrichia curtipendula (S) 2 
 Stubbspretmossa Herzogiella seligeri (S) 2 
 Tallticka Phellinus pini (S) 1 

Hot/Skötsel Bäver / Lämnas orört 

Övriga noteringar Ett stort antal grova lövträd är försedda med metallnät för att 
förhindra ytterligare bäverskador i objektet. 

Naturvärdesbedömning Ett förhållandevis opåverkat större strandskogsparti med god 
tillgång på döda träd och död ved. Flera träd med mycket hög 
ålder förekommer. Främst grova ekar samt tallar med 
pansarbark i strandzonen. Talrika vedsvampar förekommer i 
hela objektet. 

134  Åkerholmarna Ryholm Klass: 3  

Kartbilaga: 29 Areal: 2,6 ha 

Allmän beskrivning På fälten väster om Ryholms ladugård finns ett antal 
åkerholmar. Holmarna är förhållandevis opåverkade och 
utgör viktiga viltremisser i landskapet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består huvudsakligen av asp och björk av hög 
ålder. Det finns spridda förekomster av ek, sälg, rönn och tall. 
Flera döda till döende träd samt talrika lågor förekommer i 
objektet. 

Flora och fauna Ett förhållandevis torftigt fältskikt av gräs/ristyp. Den grova 
skorpbarken på de grova och döende träden hyser en 
intressant epifytflora. Talrika mindre mossblock med vackra 
mossfällar förekommer. Fällmossa, Antitricia curtipendula är 
noterad. 

Övriga noteringar På den södra holmen finns en väl underhållen lada. 

Naturvärdesbedömning Ett objekt av förhållandevis hög ålder hyser oftast viktiga 
naturvärden. Åkerholmarna är relativt opåverkade och således 
intressanta ur naturvärdessynpunkt samt av stort värde för 
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landskapsbilden. Objektet har påtaglig god tillgång på död 
ved. 

135  Ryholm södra parken Klass: 3  

Kartbilaga: 29 Areal: 3,1 ha 

Allmän beskrivning Söder om Ryholms slott och på ömse sidor om allèn mot 
slottet, ligger detta omväxlade ädellövbestånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av ädellövträd som ek, lind, ask, bok 
och lönn. Några hästkastanjer samt flera döende ädelbarrträd 
ingår också. Glest buskskikt av hassel, skogstry samt 
inplanterad rhododendron. 

Flora och fauna Parkartat fältskikt med bl.a. lundgröe och blåsippa 

Övriga noteringar Tidigare parkskött område. 

Naturvärdesbedömning Stort inslag av äldre ädellövträd. Flera försvagade och döende 
träd. Begränsad tillgång på lågor och död ved. Enstaka 
mycket grova ädellövträd i objektet 

136  Ryholm ekparken Klass: 3  

Kartbilaga: 29 Areal: 9,3 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till Ryholms slott samt öster om detsamma ligger 
detta förhållandevis stora ädellövbestånd. Hela området utsatt 
för produktionsinriktad skötsel. Således all gammal grov 
hassel, övrigt löv samt övrig underväxt bortröjd. Området ger 
ett parkartat intryck. 

Träd- och buskskikt Större område med beståndsbildande grov ek. Sporadiskt 
inslag av grov lind, ask, asp och björk. Sparsamt buskskikt av 
främst uppslag av hassel, lind och bok. Områdesvis talrika 
bestånd av skogstry. Mycket få barrträd i objektet. 

Flora och fauna Lundsartad flora med massförekomst av blåsippa, lundgröe 
och smultron. 

Övriga noteringar Hela objektet utsatt för produktionsinriktad skötsel. 
Ytterligare avverkningar förmodligen planerade då flera 
stammar försetts med olika snitselband. 

Naturvärdesbedömning Större ädellövskogsområde. Flera mycket grova ekar med 
höga naturvärden. Lundartat fältskikt med massförekomst av 
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blåsippa. Spontant inslag av övriga grova ädellövträd som: 
lind, ask, lönn, alm och fågelbär. 

137  Ungt lövbestånd Ryholm Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 12,5 ha 

Allmän beskrivning Öster om Ryholms ekpark ligger detta, välskötta och tydligt 
produktionsinriktade yngre lövbestånd. Relativt likåldrigt 
bestånd ( 20 år)  med inslag av mindre partier med ren gran . 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk, asp och klibbal. Spridda 
förekomster av ädellöv i hela objektet främst lind, bok och 
ek.Endast enstaka grövre lövträd i objektet. Svagt utbildat 
buskskikt beroende på beståndets låga ålder. Äkta fläder, 
skogstry och hassel är noterade i objektet. 

Flora och fauna Trivialt fältskikt, emedan beståndet är ungt och välslutet. 

Övriga noteringar Rustikt vilthägn i del av området. 

Naturvärdesbedömning Trivialt lövbestånd med låg ålder. Få grova lövträd i objektet. 
Visst ädellövinslag. Område med framtida högt naturvärde. 

138  Långa odlingsröset Ryholm Klass: 3  

Kartbilaga: 29 Areal: 1,3 ha 

Allmän beskrivning På västra sidan och parallellt med Ryholms allè ligger detta 
originella och sentida odlingsröse. Mycket begränsad 
stentippning i objektet på senare tid . Således mycket vackra 
mossfällar på stenblocken. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av asp med ett betydande inslag av ek 
och björk. Några av träden mycket grova och spärrgreniga. 
Ingår en mycket grov vildapel. Buskskiktet svagt utvecklat. 
Dock talrika förekomster av krusbär. 

Flora och fauna På de vackert draperade mossblocken dominerar 
cypressflätan totalt. Örtartad flora sporadisk då underlaget 
oftast består av block och sten. 

Hot/Skötsel Tippning i objektet. Lämnas orört. 

Övriga noteringar Granplantering utförd på östra sidan. Förmodligen i syfte att 
förbättra områdets egenskaper som viltremiss. I området har 
tidigare tippats trädgårdsavfall. 
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Naturvärdesbedömning Ett ganska opåverkat område. Dominerande grova lövträd 
med ganska hög ålder. Ingår en del mycket grova träd i 
objektet. God förekomst av lågor i olika nerbrytningsstadier 
samt en del grova lågor. 

139  Ryholms allé Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 2,7 ha 

Allmän beskrivning Mellan huvudbyggnaderna på Ryholm och Rya - Backgården 
löper denna säkert 100-åriga allè. Allèn är parkskött och ca 
10% av träden ersatta för ca: 20 år sedan. 

Träd- och buskskikt Allèn består till nästan 100 % av hästkastanj. Några av träden 
mycket grova och i några fall flerstammiga. 

Flora och fauna Trädens höga ålder samt den grova skorpbarken utgör ett 
utmärkt substrat för en intressant epifytflora. 

Övriga noteringar Allen utgör att mycket viktigt inslag i landskapsbilden. 

Naturvärdesbedömning Parkartad allè med få viktiga naturvärdeselement. Flera 
utmärkta hålträd i objektet. 

140  Ryholm, Backgårdshagen Klass: 3  

Kartbilaga: 29 Areal: 22,4 ha 

Allmän beskrivning Norr om bilvägen och söder om den enskilda vägen mellan 
Ryholms ladugård och Tegelbruket ligger detta stora 
omväxlande lövskogsområde. Större delen av beståndet 
avverkat för ca 20 år sedan. Ett mindre begbundet områden i 
nordost sparat samt en mindre aspdunge i sydvästra hörnet 
också undantagen från slutavverkningen. 

Träd- och buskskikt Beståndet i dag tvåskiktat. Överbestånd av grova lövträd, 
huvudsakligen ek, asp och klibbal. Några av överståndarna 
mycket grova med en brösthöjdsdiameter mellan 75 och 100 
cm. Underbestånd av asp och björk samt i försumpade 
områden klibbal i vackra buketter. 

Flora och fauna Några intressanta mossor noterade på de grövre mossblocken 
i de torrare partierna. Epifytfloran får ses som mycket 
intressant emedan de flesta av överståndarna är mycket grova 
och har en ansenlig ålder och oftast solexponerade. Tre vuxna 
vildsvin med ett antal kultingar observerade i anslutning till 
objektet. 
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Övriga noteringar Historiskt har området sedan mycket lång tid varit beskogat 
med lövträd. Avsikten har varit att låta lövbeståndet utgöra ett 
brandskydd för Ryholms ladugård i händelse av skogsbrand i 
de mer barrdominerade områden österut. Betongfundament 
från den nerlagda linbanan till torvtäkten vid Ålupet finns 
noterade (1920-talet). Delar av beståndet röjt i avsikt att 
anlägga ett nytt lövbestånd. 

Naturvärdesbedömning Området intressant så till vida att här sedan mycket lång tid 
varit beskogat med lövträd emedan skogsmarken i övrigt på 
Ryholm kraftigt dominerats av barrträd. Lövbeståndets 
funktion av att skydda bebyggelsen vid skogsbrand och vise 
versa skydda skogen vid eldsvåda på fastighetens byggnader. 
Objektets storlek samt förekomsten av grova lövträd höjer 
avsevärt naturvärdesstatus. Delar av området registrerade som 
nyckelbiotoper. 

141  Klibbalkärret Tegelbruket Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 3,6 ha 

Allmän beskrivning Bakom granskogen och sydost om Tegelbrukets 
småbarnskola ligger detta delvis avverkade klibbalkärr. 
Marken visar tydliga spår efter lertäktverksamhet. Stora delar 
av objektet kraftigt försumpade med några mindre 
vattensamlingar. Området angränsar till betesmarken som i 
sin tur ansluter till våtmarksområdet ” södra Viken”. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen glest stående av grova till 
medelgrova klibbalar. Mindre naturligt inslag av grova 
björkar och aspar. Underbestånd av främst klibbalbuketter 
kraftigt nerbetat av vilt. Buskskikt bestående av asp, björk, 
viden och brakved. 

Flora och fauna Fältskiktet uppbökat av vildsvin. 

Övriga noteringar Tidigare kraftig gallring har lämnat tydliga markskador i 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Den hårda gallringen med tillhörande terrängtransport har 
förstört alla eventuella naturvärden i området. 

142  Betat aspbestånd Ryholm Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 1,5 ha 
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Allmän beskrivning I anslutning till vägen från väster mot Beateberg och nära 
torpet Nolängen ligger detta bergbundna område med 
huvudsakligen grova aspar. Södra delen kraftigt betad av 
nötkreatur. Östra delen delvis avverkad. 

Träd- och buskskikt Den grova aspen dominerar stort trädskiktet. Naturligt inslag 
av vårtbjörk, sälg och rönn. Enstaka ekar och fågelbär i 
objektet. Buskskikt saknas p.g.a. kraftigt betestryck och 
avverkning. 

Flora och fauna Fältskiktet kraftigt nerbetat. Välutvecklade epifyter på de 
grova asparna. Bottenskikt saknas i stort sett p.g.a. klövtramp 
och betestryck. Rikt fågelliv i angränsande strandängar. 

Övriga noteringar Endast en betesmark skiljer objektet från nya 
våtmarksområdet ”Södra Viken”. Det kraftiga betestrycket 
resulterar i mycket god tillgång på bar jord. 

Naturvärdesbedömning Grov asp, relativt god tillgång på död ved samt enstaka grova 
ekar utgör objektets naturvärden. Ett allt för intensivt 
betestryck samt avverkningen sänker objektets 
naturvärdesstatus. 

143  Randskog Klass: 4  

Kartbilaga: 29 Areal: 2,7 ha 

Allmän beskrivning Utmed landsvägen mellan Ryholm och Beateberg och i 
anslutning till f.d. torrläggningsföretaget ”Södra viken” ligger 
detta relativt opåverkade bestånd. Ingår område med yngre 
glasbjörk i nordost. Södra delen av objektet av ren och 
produktionsskött glasbjörk. 

Träd- och buskskikt Glasbjörken dominerar stort i den östra delen av området. 
Randskogen mellan vägen och f.d. torrläggningsföretaget av 
naturlig strandskogskaraktär. Här dominerar förvisso björk 
och asp, men ett förhållandevis stort inslag av andra trädslag 
som gråal, klibbal, sälg, fågelbär, rönn och ek samt ett litet 
inslag av barrträd. Buskskiktet domineras av några grova 
gråvidesnår samt ett naturligt inslag av brakved och hassel. 

Flora och fauna I de opåverkade strandsnåren påträffas huvudsakligen 
förväntade arter som: grenrör, kaveldun och vassstarr. I de 
grova gråvide buketterna påträffas vedsvampar som kantöra 
Hymenochaete tabacina och kuddticka Phellinus punctatus. 
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Övriga noteringar Objektet endast marginellt stört av angränsande allmänna 
vägen. Beståndet utgör en viktig barriär mot det mycket 
produktionsinriktade granbeståndet på södra sidan om den 
allmänna vägen. 

Naturvärdesbedömning Ett förhållandevis litet objekt med måttliga naturvärden. De 
två mindre områdena med glasbjörk i öster av 
produktionskaraktär. Ev. naturvärden i de grova 
gråvidebuketterna i den förhållandevis opåverkade 
strandskogen. 

144  Lövbeståndet öster Arnäs Klass: 3  

Kartbilaga: 30 Areal: 5,2 ha 

Allmän beskrivning Öster om Arnäs gård och i anslutning till sjön Viken ligger 
detta stora och huvudsakligen produktionsskötta lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Det något glesa trädskiktet domineras av björk, asp och 
klibbal. I sydvästra delen planterad klibbal ( 20 år). Spridda 
förekomster av ädellövträd som lind, ek, fågelbär och ask. 
Strandzon med några mycket grova aspar och tallar. 
Överslutet buskskikt av främst hassel samt uppslag av rönn 
och klibbal. Områdesvis ogenomträngliga hallonsnår. 

Flora och fauna Fältskiktet tillbakapressat av hallonsnår enl. ovan. 
Områdesvis lundartat fältskikt med blåsippa och lundgröe. 

Arter Lundelm Elymus caninus (S) 2 
 Tandrot Dentaria bulbifera (S) 2 
 Fällmossa Antitrichia curtipendula (S) 1 

Hot/Skötsel Graninvandring. Gynna enstaka grova ädellövträd. 

Övriga noteringar En vacker lind står vid den allmänna vägen. 

Naturvärdesbedömning Produktionsinriktad skötsel av hela området. Litet 
ädellövinslag. Området delvis degenererat av heltäckande 
hallonsnår samt lövuppslag. De grova träden i strandzonen 
utgör områdets viktigaste naturvärdeselement. 

 

 

145  Lövungskogen Arnäs Klass: 4  
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Kartbilaga: 30 Areal: 1,6 ha 

Allmän beskrivning Söder om och i direkt anslutning till villabebyggelsen Arnäs 
ligger detta överslutna lövbestånd. Troligtvis naturligt 
föryngrat bestånd. Eventuellt en del gran planterat i södra 
delen. 

Träd- och buskskikt Det mycket likåldriga beståndet ( ca: 30 år) består av klibbal, 
björk och asp. Enstaka inslag av ask, ek och sälg. Kraftigt 
graninslag i södra delen. Svagt utbildat buskskikt med en del 
hassel. 

Flora och fauna Lundartad flora av örttyp. Stinksyska, ormbär, kärrfibbla samt 
strutbräken noterades. 

Övriga noteringar Två små bäckar/diken genomkorsar objektet. 

Naturvärdesbedömning Produktionsinriktat och mycket likåldrigt lövbestånd. Få 
ädellövträd samt inga grova eller gamla träd i objektet. 
Noterade signalarter med relativt låg naturvärdesstatus. 

146  Trångabacken Magderud Klass: 3  

Kartbilaga: 30 Areal: 2,8ha 

Allmän beskrivning En kilometer norr om Magderud utmed landsvägen mot 
Karlsborg ligger detta naturliga lövbestånd. Sydöstra delen av 
beståndet avverkat och ersatt med planterad gran. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av asp , björk och klibbal. Naturligt inslag 
av sälg, rönn och någon enstaka vildapel. Välutvecklat 
buskskikt av heltäckande hassel. 

Flora och fauna Fältskiktet domineras helt av liljekonvalj. Detta är en av 
kommunens absolut rikaste förekomster av liljekonvalj. 
Följearter som vispstarr och blåsippa också vanliga. 

Övriga noteringar Omgivande granbestånd delvis avverkade. Körväg genom 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Naturligt och opåverkat lövbestånd med välutvecklat 
underbestånd av hassel. Relativt god tillgång på död ved, 
främst grov död hasselved. Heltäckande liljekonvaljbestånd är 
också ett viktigt naturvärdeselement. 
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147  Ekarna Lövvassa Klass: 3  

Kartbilaga: 30 Areal: 6,8 ha 

Allmän beskrivning Utmed bilvägen mellan Beatebergs kyrka och Gammalrud 
ligger fastigheten Lövvassa. På vänster sida omvägen ligger 
detta nygallrade och inhägnade hagmarksområde. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av ett antal mycket grova ekar. Övriga 
delar av beståndet kraftigt gallrat. Återstår glest bestånd av 
främst ek, ask, björk och asp. Sporadiskt buskskikt av främst 
hassel. 

Flora och fauna Epifytfloran på de grova ekarna mycket intressant lavflora. I 
övrigt lundartad flora med blåsippa, hässlebrodd, tandrot, 
svart trolldruva och vispstarr. 

Arter Kopparspik Calicium salicinum (x) 3 
 Brun nållav Chaenotheca brachypoda (S) 2 
 Gulpudrad spiklav Calicium adspersum (S) 2 

Hot/Skötsel Igenväxning. Betesdrift, ädellövskogsskötsel. 

Övriga noteringar Objektet nyligen kraftigt gallrat med områdesvis kraftig 
spårbildning som följd. Naturvårdsavtal upprättat för 
området. Objektet registrerat som nvckelbiotop. 

Naturvärdesbedömning Ett värdefullt hagmarksområde med ett framtida mycket högt 
naturvärde. De gamla och grova ekarna är några av 
kommunens värdefullaste naturvärdeselement. 

148  Anlagt ädellöv Lövvassa Klass: 3  

Kartbilaga: 30 Areal: 1,7 ha 

Allmän beskrivning På fastigheten Lövvassa i östra delen mot Pukerud ligger 
detta anlagda ädellövbestånd. Sydvästra delen planterat med 
gran, nu kraftigt tillbakapressad av konkurreande löv samt 
viltbete. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av ett anlagt bestånd av lind, ek och 
fågelbär. Naturlig föryngring av ask, klibbal, asp och björk. 
Beståndets ålder ca 15 år. Glest överbestånd av klibbal och 
ask. Buskskikt i förekommande fall av ung hassel. 

Flora och fauna Glest fältskikt främst beroende på det överslutna 
lövbeståndet. 
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Övriga noteringar Delar av beståndet röjt för 5 år sedan.Beståndet tidigare 
inhägnat med hönsnät och överliggande el-stängsel. 

Naturvärdesbedömning Ett av kommunens få anlagda ädellövbestånd. Mark med 
mycket hög näringsstatus. Objekt med framtida högt 
naturvärde. 

149  Lövvassa Pukerud Klass: 3  

Kartbilaga: 30 Areal: 2,2 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till den allmänna vägen mot Karlsborg strax efter 
avtagsvägen mot Gammalrud ligger detta delvis skogsbetade 
lövbestånd. 

Träd- och buskskikt Här påträffas flertalet av våra skogslövträd utom bok och 
avenbok. Områdesvis dominerar asp och vårtbjörk samtidigt 
med ett stort inslag av ädellövträd främst ask, ek och fågelbär. 
Buskskikt av främst hassel samt talrika lövuppslag enligt 
ovan. 

Flora och fauna Rikt och lundartat fältskikt med blåsippa, tandrot och 
vispstarr. 

Arter Tandrot Dentaria bulbifera (S) 2 
 Läderskål Encoelia furfuracea (S) 1 

Hot/Skötsel Graninvandring / Betesdrift. 

Övriga noteringar Objektet svårt stormskadat. Nerblåsta träd omhändertagna 
med viss spårbildning som följd. 

Naturvärdesbedömning Stort inslag av ädellövträd samt några fina hasselbuketter i 
objektet. Flera signalarter noterade. Objektet registrerat som 
nyckelbiotop. 

150  Stenserud Klass: 3  

Kartbilaga: 30 Areal: 3,0 ha 

Allmän beskrivning Söder om gården Stenserud utbreder sig ett ganska 
omfattande hagmarksområde med delvis pågående betesdrift. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen glest stående lövträd med 
relativt stort ädellövinslag. Lövträden oftast gruppställda i 
odlingsrösena samt därtill enstaka solitärer. 

Flora och fauna Fältskiktet starkt påverkat av pågående betesdrift. 
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Övriga noteringar Den pågående betesdriften är helt avgörande för områdets 
framtida naturvärdesstatus. 

Naturvärdesbedömning Ett värdefullt hagmarksområde med torra till fuktiga delar 
som ger en bra spridning av småbiotoper. Förhållandevis stort 
ädellövinslag. Objektet är bitvis satt under igenväxning. Här 
behövs åtgärder som röjning för att återställa 
hagmarkskaraktären med företrädesvis ädla lövträd och 
blommande buskar. Hävden bör intensifieras. 

 
 
151  Stenserud II Klass: 2  

Kartbilaga: 30 Areal: 9,8 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till hagmarkerna i Stenserud och söder ut ligger 
detta lövdominerade skogsområde. Objektet ansluter till en 
stor kalyta i söder. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av en mängd olika trädslag där lövträden 
klart dominerar. Stort ädellövinslag varvid några grova 
tidigare hamlade askar utgör objektets viktigaste 
naturvärdeselement. Stort inslag av grov hassel. 

Flora och fauna Lundartat fältskikt med bl.a. rödblära och ormbär. 

Arter Almlav Gyalecta ulmi (NT) 2 
 Fjällig filtlav Peltigera praetextata (x) 2 
 Kantarellmussling Pictaturopsis crispa (s) 2 
 Blek kraterlav Gyalecta flotowii (NT) 1 
 Fyrflikig jordstjärna Geastrum quadrifidum (NT) 1 

Hot/Skötsel Produktionsskogsbruk. Frihuggning av tidigare hamlade askar 
samt några grova ädellövträd. 

Övriga noteringar Småkuperat område med några grova block. 

Naturvärdesbedömning Ett tidigare värdefullt hagmarksområde med några hamlade 
askar. En naturvårdsinriktad skötsel skulle ge objektet 
framtida mycket höga naturvärden. 
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152  Torpet NV. Mullsjön Klass: 4  

Kartbilaga: 30 Areal: 0,8 ha 

Allmän beskrivning Nordväst om Mullsjön ligger detta lilla lövskogsområde i 
anslutning till sommarstuga (f.d. torpställe). Ingår mindre 
alkärr i norra delen. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen glest stående medelgrova och 
delvis grova aspar och björkar. En del gran ingår i objektet. 
Naturligt inslag av enstaka rönnar, sälgar och fågelbär. Kärret 
domineras av klibbal. Buskskikt av några grova hasselbuskar 
samt förekomst av en i torrare partier. 

Flora och fauna Trivialt fältskikt av örnbräken, piprör och hallon. Bäckbräsma 
och skogssäv noterade i alkärret. Talrika eldtickor Phellinus 
igniarius i objektet. 

Övriga noteringar Enorm ansamling av lågor, i olika nerbrytningsstadier, i södra 
delen. Huvudsakligen bäverfällda träd 

Naturvärdesbedömning Litet objekt med få ädellövträd. Enstaka nyckelelement 
Endast en signalart påträffad. 

153  Blandbeståndet N. Mullsjön Klass: 4  

Kartbilaga: 30 Areal: 2,6 ha 

Allmän beskrivning Norr om Mullsjön ligger detta blandbestånd med ca 40% 
barrträd. Höglänt och torrt område med omgivande 
produktionsskog av gran. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av asp, björk, gran och tall. Björkar med 
grov skorpbark, aspar med rikliga asptickor samt talrika 
övriga epifyter. 

Flora och fauna Fältskikt av blåbärstyp. På gamla och döende lövträd ovanligt 
mycket av vedsvampar. 

Övriga noteringar Område av naturskogskaraktär. 

Naturvärdesbedömning Litet inslag av ädellövträd och grova lövträd. Inga signalarter 
funna. 
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154  Bäckmijlö Lidbäck Klass: 3  

Kartbilaga: 30 Areal: 1,4 ha 

Allmän beskrivning På östra sidan av Mullsjön ansluter en mindre bäck från 
fastigheten Lidbäck. Beståndet korsas av bilvägen mellan 
Abberud och Magderud. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av klibbal samt ett naturligt inslag av 
björk och asp. Enstaka ädellövträd förekommer, främst av ask 
och fågelbär. Buskskikt främst i östra delen av hassel, hägg, 
skogstry samt talrika uppslag av ask. 

Flora och fauna Lundartad flora med rik förekomst av vispstarr, blåsippa samt 
skogssäv. Bottenskiktet påverkat av bäck och 
sippervattenstråk med bl.a. källgräsmossa Brachythecium 
rivulare och rutlungmossa Conocephalum conicum 

Övriga noteringar Saknas. 

Naturvärdesbedömning En naturlig skogsbäck i lövskogsmiljö. Enstaka grova 
ädellövträd höjer avsevärt objektets naturvärdesstatus. 

155  Mullsjöberget Klass: 2  

Kartbilaga: 30 Areal: 1,4 ha 

Allmän beskrivning Öster om Beateberg ligger Mullsjön. På östra sidan av 
Mullsjön reser sig Mullsjöberget. På sydvästra sidan av berget 
finns en bergbrant med en nedanförliggande ravinskog av 
främst grova löv och ädellövträd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av grova aspar, björkar och askar. I 
södra delen övergår beståndet i ett rent granbestånd. 
Buskskikt av några grova hasselbuskar samt skogstry. 

Flora och fauna Lundartat fältskikt med blåsippa, tandrot, desmeknopp och 
trolldruva. 

Arter Stenporella Porella cordaeana (S) 3 
 Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus (S) 3 
 Kuddtrattmossa Amphidium mougeotii (x) 2 
 Platt fjädermossa Necera complanat (S) 2 
 Långfliksmossa Nowellin cuvifolia (S) 2 
 Trädporella xxxx 2 
 Blekfickmossa xxxx 1 
 Blåsflikmossa Lejeunea cavifolia (S) 1 
 Grön sköldmossa Buxbaumia viridis (NT) 1 
 Liten baronmossa Anomodon longifolius (S) 1 
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 Rävsvansmossa Thamnobryum alopecurum (x) 1 
 Trådbryum Bryum falccidium (x) 1 

Hot/Skötsel Produktionsskogsbruk. Angränsande produktionsbestånd 
avverkas. Gynna naturlig föryngring av ädellöv. Ingen död 
ved får forslas ut ur beståndet. 

Övriga noteringar Objektet tydligt påverkat av mörka bergarter. 

Naturvärdesbedömning Högintressant naturvärdesobjekt med stor artrikedom. 
Huvudsakligen orört område med god tillgång på död ved. 
Det geologiska underlaget bidrar till att höja objektets 
naturvärdesstatus. Ett stort antal signalarter noterade i 
objektet. 

156  Betad björkhage öster Mullsjön Klass: 4  

Kartbilaga: 30 Areal: 6,4 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till Mullsjöns östra strand och söder om gården 
Lidbäck ligger detta huvudsakligen betade hagmarksområde. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet i den västra delen mot sjön består huvudsakligen 
av ett vackert björkbestånd. Mindre grupp med barrträd i ett 
område närmast bilvägen. Den västra delen består av ett 
asp/tallbestånd med underväxt av täta enbuskesnår. 

Flora och fauna Ensartat och av betesdriften starkt påverkat fältskikt. 

Övriga noteringar Pågående betesdrift med får i objektet. 

Naturvärdesbedömning Vackert glest björkblandbestånd mot Mullsjön med stor 
betydelse för landskapsbilden. Inga ädellövträd noterade i 
objektet. 

157  Badplatsen Sågen Klass: 4  

Kartbilaga: 30 Areal: 5,8 ha 

Allmän beskrivning En kilometer norr om Beatebergs kyrka ner mot sjön Viken 
ligger Beatebergs badplats omgiven av det lövbestånd som 
här nedan beskrivs. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen olikåldrigt björkbestånd med 
visst inslag av främst klibbal och asp. Glest inslag av ädellöv, 
främst lönn och fågelbär. Buskskikt av främst uppslag av 
triviallöv samt en del hassel. Delvis granunderväxt samt norra 
delen anlagt granbestånd med överståndare av lövträd. 
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Flora och fauna Fältskiktet starkt påverkat av strandzonen mot Viken. 
Rankstarr samt svärdslilja noterade. 

Övriga noteringar Välhållen badplats vid Viken i objektet. Området stört av 
avverkning, främst i norra delen. 

Naturvärdesbedömning Björkbestånd av huvudsakligen låg ålder. Få gamla grova 
lövträd i objektet. Strandskogen mot Viken utgör objektets 
enda naturvärdeselement. 

158  Kanterud Klass: 4  

Kartbilaga: 30 Areal: 3,7 ha 

Allmän beskrivning Utmed den enskilda vägen mellan Högelid och Pukerud 
ligger fastigheten Kanterud. Söder om gården löper en 
surdråg i öst/västlig riktning, vilken utgör objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av huvudsakligen klibbal och glasbjörk 
Blygsamt inslag av ädellöv i norra delen. Naturligt inslag av 
sälg, rönn och gran. Buskskikt av viden, brakved samt en del 
hassel. I norra delen täta uppslag av ask. 

Flora och fauna För surdråg typisk flora med vattenklöver, missne och 
vänderot. I norra delen massförekomst av rankstarr. Blodlav 
Mycoblastus sanguinarius och kattfotlav Arthonia 
leucopellaea noterade på några klena och senvuxna granar. 

Övriga noteringar Objektet skogsdikat norr om vägen som skär genom objektet. 
Södra delen av objektet ej påverkat av modernt skogsbruk. 

Naturvärdesbedömning Mycket smalt objekt mellan produktionsskog av gran. Norra 
delen kraftigt påverkad av dikning. Mindre klibbalbestånd i 
norra delen av produktionskaraktär. 

159  Beatebergs kyrka Klass: 3  

Kartbilaga: 30 Areal: 4,3 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till den allmänna vägen och rakt väster om 
Beatebergs kyrka ligger detta olikåldriga lövbestånd. I 
området ingår en del mindre öppna gräsytor samt några 
mycket grova ekar och askar. 

Träd- och buskskikt Beståndet uppvisar en mycket stor variation i frågan om 
beståndsålder och trädslagssammansättning. Norra delen 
föryngringsavverkad för ca 20 år sedan. Idag röjningsskog av 
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främst ädellöv och hassel. Ädellövet dominerar även om det 
områdesvis finns delar med främst asp, björk och klibbal. 

Flora och fauna Lundartad flora delvis på fuktigt underlag. Rika bestånd av 
strutbräken. 

Arter Gullpudra Chrysosplenium alternifolium (S) 2 
 Hässleklocka Campanula latifolia (S) 2 
 Kärrfibbla Crepis paludosa (S) 2 

Övriga noteringar Området föryngringsavverkat i söder. Hela beståndet tidigare 
betat. 

Naturvärdesbedömning Utöver det rika ädellövinslaget utgör de mycket grova askarna 
och ekarna objektets viktigaste naturvärden . 
Sippervattenstråken samt den lundartade floran är andra 
viktiga naturvärdeselement. Flera signalarter noterade i 
objektet. 

160  Erkis Motion Klass: 4  

Kartbilaga: 30 Areal: 2,9 ha 

Allmän beskrivning Öster om Erkii Anderssons m. fl. tomter och norr om ett 
motionsspår ligger detta olikåldriga lövbestånd. Delar av 
beståndet består av anlagd björk. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av klibbal och asp. I norra delen ett 
anlagt björkbestånd med ett glest underbestånd av planterad 
ädelgran. Områdesvis ädellövinslag av främst ask och ek. 
Buskskikt av huvudsakligen hassel. Björnbär, krusbär och 
olvon noterade. 

Flora och fauna Delvis lundartad flora. En bäck/fuktdråg i södra delen med 
hasselsprötmossa Eurhynchium angustirete. Vänderot och 
grönstarr noterade. 

Övriga noteringar Objektet ansluter till några slutavverkningar. 

Naturvärdesbedömning Objektet påverkat av avverkningar i och i anslutning till 
objektet. Två mindre delar av objektet består av anlagda 
björkbestånd. Två stycken grova och spärrgreniga askar utgör 
objektets viktigaste naturvärdeselement. Några grova 
hasselbuskar samt ett relativt opåverkat surdråg är också 
viktiga naturvärden. 

161  Aspbeståndet????????? Klass: 4  
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Kartbilaga: 30 Areal: 2,8 ha 

Allmän beskrivning En kilometer söder om Beatebergs kyrka och på väster sida 
av vägen ligger detta välskötta aspbetånd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av ett yngre, välskött och starkt 
produktionsinriktat aspbestånd. Ingår enstaka ädellövträd 
främst ask och lind. Buskskikt av bl.a. skogstry, hassel samt i 
norra delen täta uppslag av lind. 

Flora och fauna Lundartad flora. Ormbär och ekbräken noterade. 

Övriga noteringar Objektet tidigare svårt viltbetat, främst av älg. 
Klapperstensstråk, eller liknande, i norra delen. 

Naturvärdesbedömning Ett starkt produktionsinriktat samt likåldrigt aspbestånd. Inga 
träd med hög ålder noterade i objektet. Lindinslaget utgör 
områdets enda naturvärde. 

162  Lövhagarna Abberud Klass: 4  

Kartbilaga: 30 Areal: 4,2 ha 

Allmän beskrivning Öster om Mullsjön ligger detta vidsträckta lövskogsområde, 
delvis avverkat. Hela beståndet gallrat och välskött samt betat 
med får och nötboskap. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen glest stående medelgrova och 
delvis klena aspar och björkar. Naturligt inslag av enstaka 
rönnar, sälgar och fågelbär. Buskskikt saknas. 

Flora och fauna Fältskiktet starkt påverkat av pågående betesdrift. 

Övriga noteringar Flera odlingsrösen och stenmurar samt några större block i 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Produktionsinriktad skötsel av hela området. Lövbestånd av 
förhållandevis låg ålder. Lågor och död ved saknas i objektet. 
Hela objektet välbetet vilket eventuellt kan höja objektets 
naturvärdesklass. 

163  väster Märrahagen Abberud Klass: 4  

Kartbilaga: 30 Areal: 2,0 ha 

Allmän beskrivning Mellan Abberud och Märrahagen på höger sida ligger detta 
unga lövbestånd. Området har tidigare varit åker eller 
ängsmark. 



119 
 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen glest stående medelgrova och 
delvis klena aspar och björkar. Naturligt inslag av enstaka 
rönnar, sälgar, askar och fågelbär. Buskskikt domineras av 
täta bestånd av yngre hassel och täta uppslag av ask. Hagtorn 
och en förekommer. 

Flora och fauna Lundartat fältskikt med täta vitsippemattor. Stinksyska, 
blåsippa och ormbär noterade. 

Övriga noteringar Flera odlingsrösen och stenmurar samt en gammal körväg i 
objektet. 

Naturvärdesbedömning Lövbestånd av förhållandevis låg ålder. Lågor och död ved 
saknas i objektet. Flera och upprepade avverkningar har 
förekommit i objektet den senaste tiden. 

164  randskog mot Noltorp Klass: 4  

Kartbilaga: 31 Areal: 4,8 ha 

Allmän beskrivning Strax söder om vägen mot Tidan samt vid infarten mot 
Uggletorp ligger detta lövbestånd av randskogskaraktär. Östra 
delen genomgallrad och delvis försumpade blandskog med 
upp mot 50 % barrträd. Sydvästra delen aspdominerat bestånd 
med pågående betesdrift. Objektet angränsar i norr mot 
ohävdad gräsmark. 

Träd- och buskskikt Tall och vårtbjörk dominerar i östra delen. Västra delen en 
randskog av asp med pågående skogsbete. Buskskiktet svagt 
utvecklat utom i centrala delen där täta ensnår utbreder sig. 
Bland enbuskarna finns ett antal grövre spärrgreniga tallar. 

Flora och fauna Huvudsakligen trivial fauna och flora i området. Emellertid 
en del vackra mossblock i den betade aspskogen. Gröngöling 
noterad vid inventeringen. Färskt gryt finns i objektet. 

Övriga noteringar Objektet stört av två kraftledningar samt ett större dike i 
centrala delen. 

Naturvärdesbedömning Den pågående betesdriften samt några vackra mossblock 
utgör viktiga naturvärden i området. En vacker stenmur samt 
en del hålaspar utgör också viktiga naturelement. 

165  Gallrat björkbestånd Skäggebolet Klass: 4  

Kartbilaga: 31 Areal: 1,3 ha 
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Allmän beskrivning Utmed den enskilda vägen söder ut från Skäggebolet ligger 
detta nygallrade björkbestånd. Pågående betesdrift i norra 
delen av beståndet. Vacker stenmur samt en döende sälg och 
en spärrgrenig grov tall i östra delen höjer områdets 
naturvårdsstatus. 

Träd- och buskskikt Vårtbjörken dominerar stort objektet. Sporadiskt inslag av 
främst asp. Samtliga barrträd bortgallrade vid den nyligen 
utförda gallringen. Buskskikt saknas på grund av pågående 
betesdrift och nyligen genomförd gallring. 

Flora och fauna Nerbetat fältskikt 

Övriga noteringar Objektet stört av tippning av avfall i östra delen. Mindre del i 
söder avverkat ( stormskada). 

Naturvärdesbedömning Pågående betesdrift i norra delen samt två spärrgreniga träd ( 
sälg och tall) utgör viktiga naturvärden i objektet. 

166  Aspbstånd Skäggebolet Klass: 3  

Kartbilaga: 31 Areal: 2,9 ha 

Allmän beskrivning Mellan de båda enskilda vägarna söder ut från Skäggebolet 
ligger detta naturliga och förhållandevis opåverkade 
aspbestånd. Objektet har en mycket oregelbunden form och 

utbreder sig mellan granplanteringar, betesmarker och tomter. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av medelgrov till grov asp. Ingår 
ett naturligt inslag av främst vårtbjörk. Högst sporadiska 
inslag av ädellövträd som ek, fågelbär och lönn. 
Förhållandevis liten ålders-och diameterspridning i objektet. 
Buskskiktet mycket trivialt och domineras av brakved och 
viden samt ett visst naturligt uppslag av asp. 

Flora och fauna Svagt utvecklat fältskikt. Vinterståndare av Jungfru Marie 
Nycklar noterade. Påfallande vidsträckta och stundom 
heltäckande mattor av Kranshakmossa Rhytidiadelphus 
triquetrus Fina bestånd av Fällmossa Antitricia curtipendula 
på några grova block i objektet. Asptickan Phellinus 
tremulare är vanlig på flera av de äldre och döende asparna 

Arter Fällmossa Antitricia curtipendula (-) 1 
 Jungfru Maria nycklar Dactylorhiza Maculata (-) 1 

Övriga noteringar Flera vackra stenmurar främst i kantzonerna av beståndet. 
Objektet stört i södra delen av ett större dike samt en 
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kraftledningsgata. Stormfällda aspar i beståndet upparbetade. 
Området hotat av omgivande täta granplanteringar. 

Naturvärdesbedömning Ett förhållandevis opåverkat aspbestånd med relativt hög 
ålder. Välutvecklade epifyter på de flesta asparna. Några 
grova block i området höjer områdets naturvårdsstatus. 
Naturligt och intressant bottenskikt 

167  Skara stift nygallrat Klass: 4  

Kartbilaga: 31 Areal: 6,4 ha 

Allmän beskrivning Mellan enskilda vägen söder ut från Skäggebolet och 
kommungränsen mot Skövde ligger detta nygallrade yngre 
lövbestånd. Relativt stort inslag av barrträd, främst tall. 
Beståndet områdesvis glest beroende på tidigare stormskador. 

Träd- och buskskikt Yngre asp och björk dominerar stort i området. Barrinslaget 
upp till 50% i vissa områden. Buskskiktet svagt till obefintligt 
efter intensiv drivning i objektet. 

Flora och fauna Trivial flora och fauna i objektet. 

Övriga noteringar Området starkt påverkat av nyligen genomförd gallring. Flera 
fungerande diken i objektet. Skrot och avfall stör området i 
söder. 

Naturvärdesbedömning Förutom den höga lövandelen saknas naturvärden i området. 

168  Aspdunge Uggletorp Klass: 4  

Kartbilaga: 31 Areal: 1,5 ha 

Allmän beskrivning Söder om gården Uggletorp och mellan de parallella enskilda 
vägarna söder ut ligger detta av betesmark omgivna 
aspbestånd. Beståndet ligger på en kulle med småblock i den 
centrala delen. Huvuddelen av objektet har pågående 
betesdrift. Södra delen av randskogskaraktär mellan 
betesmarken och vägen. 

Träd- och buskskikt Asp och vårtbjörk dominerar i området. Delvis nästan rent 
aspbestånd. Sporadiskt inslag av sälg och rönn. Enstaka 
ädellövträd som ek, lönn och fågelbär. Buskskikt i den betade 
delen saknas. Kraftigt buskskikt i östra delen av hägg, syren, 
viden och måbär 
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Flora och fauna Vackra mossfällar i den småblockiga betesmarken, där 
fältskiktet i huvudsak är nerbetat. Intressanta vedsvampar på 
några stormfällda sälgbuketter. 

Övriga noteringar I den obetade västra delen har förekommit en del tippning. 

Naturvärdesbedömning Den pågående betesdriften samt tillgången på död ved i olika 
nerbrytningsstadier utgör områdets viktigaste naturvärden. 

169  Igenväxningsmarken Slättenl Klass: 3  

Kartbilaga: 32 Areal: 2,7 ha 

Allmän beskrivning Sydväst om gården Aspetorp ligger torpet Slätten. Tidigare 
ängs och åkermarker, numera naturligt beskogade 
huvudsakligen med lövträd och buskage. Ingen skoglig eller 
annan åtgärd har utförts i området på de senaste 30 åren. 
Området försumpat i den centrala delen och ansluter till 
åkermark i norr. 

Träd- och buskskikt Aspdominerat område med ett visst inslag av vårtbjörk i 
torrare partier. Enstaka spärrgreniga och mycket gamla tallar 
ingår. Några lönnar och ekar i anslutning till det förfallna 
torpet. Buskskikt av huvudsakligen grov gråvide samt några 
större häggbuketter. 

Flora och fauna Gräsdominerat och relativt torftigt fältskikt. Jungfru Marie 
nycklar noterade. Intressanta mossfällar på blockbundet parti 
i väster. Grova döende gråvidebuketter med förväntade 
intressanta vedsvampar. 

Övriga noteringar En vacker, delvis välbevarad, stenmur samt några 
odlingsrösen noterade. 

Naturvärdesbedömning Områdets orördhet samt den rika tillgången på död ved höjer 
områdets naturvärdesstatus. Några gamla och mycket grova 
träd är också viktiga naturvärdeselement. 

170  Moamossen Klass: 4  

Kartbilaga: 32 Areal: 11,5x ha 

Allmän beskrivning Sydväst om Store mosse ligger detta vidsträckta och kraftigt 
försumpade lövskogsområde. Slutenhet och 
diameterspridningen är påtaglig i objektet, främst beroende på 
försumpningsgraden. Området avgränsas i öster av en 
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randskog av främst tall mot Store mosse. Dito i väster av 
produktionsinriktade barrbestånd. 

Träd- och buskskikt Glasbjörken dominerar stort i området. Visst naturligt inslag 
av vårtbjörk i mindre fuktiga partier. Tallinslaget ökar i 
kantzonen mot mosseplanet. Mindre områden med klibbal, 
främst i anslutning till större fungerande utloppsdike. 
Buskskiktet domineras stort av kraftigt nerbetade uppslag av 
främst glasbjörk. Områdesvis spontant uppslag av gran. 

Flora och fauna Synnerligen trivialt fält- och bottenskikt. Flätskikt domineras 
av grenrör samt några triviala starrarter. Bottenskiktet av 
vitmossor. 

Övriga noteringar Hela objektet visar tydliga spår av tidigare 
markavvattningsföretag. Ett fungerande stordike nord/sydlig 
riktning i centrala delen an området. Angränsande 
granbestånd i väster kraftigt stormskadade. 

 
Naturvärdesbedömning Högst måttliga naturvården i området. Främst beroende på 

ensartad trädslagsammansättning samt tidigare spår av 
dikning. 

171  Randlövskog N. Karlsskog. Klass: 4  

Kartbilaga: 32 Areal: 2,3 ha 

Allmän beskrivning I södra delen av Bellefors socken ligger Skäggebolet. Söder 
ut mot Degermossen ligger torpet Karlsskog. Objektet består 
av en försumpad igenväxningsmark i östra delen av 
Karlsskog. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av glasbjörk med ett litet naturligt 
inslag av asp, klibbal och sälg. Områdesvis ett stort inslag av 
gran. Buskskikt av delvis heltäckande granunderväxt. 

Flora och fauna Ensartat och försumpningspåverkat fältskikt. Delvis stort 
inslag av bladvass. 

Övriga noteringar Objektet ansluter i öster till en öppen igenväxningsmark med 
sporadiska lövuppslag 

Naturvärdesbedömning ”Anti”- naturvärdesobjekt utan naturvärdeselement eller 
signalarter. 

172  Glasbjörk på Aspetorpl Klass: 3  
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Kartbilaga: 32 Areal: 5,6 ha 

Allmän beskrivning Mellan de sydligaste åkermarkerna på Aspetorp och Store 
mosse ligger detta förhållandevis grovstammiga 
glasbjörkbestånd. Hela området försumpat trots talrika större 
diken. Extensiv skogsskötsel i området beroende på 
betydande drivningssvårigheter. 

Träd- och buskskikt Glasbjörken dominerar stort emedan ett visst inslag av 
vårtbjörk och asp i torrare partier. Glest bestånd med visst 
inslag av grov gran, varav flera stormfällda. Heltäckande 
granunderväxt i angränsande bestånd. Buskskikt av sporadisk 
brakved och viden samt uppslag av björk. 

Flora och fauna Större delen av området med heltäckande grenrör, 
Områdesvis massförekomst av revlummer. Trädspelande orre 
observerad. 

Övriga noteringar Delvis svårartad spårbildning efter försök till utforsling av 
vindfällda träd. Hela objektet genomkorsat av regelbundna 
större och mindre diken. 

Naturvärdesbedömning Beståndets höga ålder och storlek samt förekomst av flera 
mycket grova träd utgör områdets viktigaste naturvärden. 
Flera grova lövlågor är också viktiga nyckelelement i 
objektet. 

173  Strandskog utmed Tidan Klass: 3  

Kartbilaga: 32 Areal: 1,1 ha 

Allmän beskrivning Strax väster om den nya bron i Lagerfors, nedströms ån 
Tidan, ligger detta relativt opåverkade strandskogsområde. 
Objektet avgränsas i söder av en betesmark samt ett 
barrskogsbestånd, dito i söder av ån Tidan. 

Träd- och buskskikt Strandskog av dominerande asp. Strandzon mot Tidan av 
klibbal med ett visst inslag av alm, ask och ek Några mycket 
grova aspar med rik påväxt. God tillgång av död ved i olika 
nerbrytningsstadier i objektet. Litet naturligt inslag av grov 
gran i södra delen. 

Flora och fauna Naturlig och relativt opåverkad strandlinje med biotoptypiska 
arter som lundelm ocfh bäckbräsma. Området ovanför 
strandlinjen av lundskogskaraktär. God tillgång på död ved 
vedsvampar som borstticka Trametes hirsuta och 
pappersgröppa Byssomerulius corium noterade 



125 
 

Arter Bäckbräsma Cardamine amara (S) 2 
 Lundelm Elymus caninus (S) 2 
 Piskbaronmossa Anomodon attenuatus (S) 1 

Hot/Skötsel Uttransport av död ved / Förhindra graninvandring. 

Övriga noteringar Objektet stört av en kraftledning i västra delen. Något 
onaturligt mycket färska lågor i området. Inget virke 
upparbetat efter de senaste stormfällningarna. 

Naturvärdesbedömning Den naturliga och relativt opåverkade strandskogen samt den 
goda tillgången på död ved höjer områdets naturvårdsstatus. 
Inslaget av ädellövträd samt de grova asparna är också viktiga 
naturvärdeselement. 

174  NB Vargavadet Klass: 2  

Kartbilaga: 32 Areal: 2,4 ha 

Allmän beskrivning Utmed den allmänna bilvägen mellan Lagerfos och Ryholm 
och strax norr om Brobacka by ligger detta omväxlande 
lövbestånd. Beståndet gränsar på ömse sidor till 
Kronogårdsbäcken som ansluter till ån Tidan vid Vargavadet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av huvudsakligen grov björk och asp samt 
ett visst inslag av grov gran. Dock områdesvis ett betydande 
inslag av ädellöv, främst ask och ek. I fuktigare partier samt i 
åbrinken dominerar klibbalen. Buskskiktet domineras av grov 
hassel samt i vissa partier skogstry. 

Flora och fauna Svagt utbildat fältskikt p.g.a. det huvudsakligen slutna till 
överslutna beståndet. Dock områdesvis rika bestånd av 
underviol, svart trolldruva, kärrfibbla och lundelm. Artrikt 
bottenskikt. Se nedan samt fältblanketten. 

Arter Piskbaronmossa Anomodon attenuatus (S) 2 
 Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus (S) 2 
 Bäckradula Radula lindbergiana (-) 1 
 Sipperraggmossa Racomitrium aquaticum (-) 1 
 Sumpsiden mossa Plagiothecium ruthei (-) 1 
 Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides (S) 1 

Hot/Skötsel Avverkning / Förhindra graninvandring. 

Övriga noteringar Övergiven och raserad träkolsugn i södra delen av objektet. 
Området använt som festplats i början av seklet. Objektet 
registrerat som nyckelbiotop 
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Naturvärdesbedömning Områdets anslutning till naturlig bäck utgör ett viktigt 
naturvärde. Ädellövinslaget samt tillgången på grov hassel 
också viktiga naturvärdesslement. Förhållandevis god tillgång 
på död ved och grova block i objektet, därtill ett stort antal 
signalarter noterade. 

175  Vräkefors kvarn Klass: 3  

Kartbilaga: 32 Areal: 1,0 ha 

Allmän beskrivning I direkt anslutning och söder ut från Värkefors kvarn & såg 
ligger detta lövskogsområde med bäck och å- anslutning på 
två sidor. Området kraftigt igenväxt beroende på utebliven 
hävd. I objektet ingår ett antal relativt opåverkade å-holmar 
med grova klibbalar och lindar. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av ett antal grova till mycket grova 
ädellövträd samt grova klibbalar. Ask och lind är det 
vanligaste ädellövträdet. Tillkommer betydande inslag av 
alm, ek och fågelbär. Buskskikt består huvudsakligen av 
uppslag av trädslag enligt ovan. Hassel, fläder och olvon 
noterade. 

Flora och fauna Svagt utbildat fältskikt p.g.a. överslutet buskskikt. 
Områdesvis dominerande hallonsnår. Storrams och 
blekbalsamin noterade. 

Arter Lundelm Elymus caninus (S) 2 
 Storrams Polygonatum multiflorum (S) 2 
 Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides (S) 1 
Hot/Skötsel xxxxx 

Övriga noteringar Objektet stört av tippning och avfall, främst 
sågverksmaskiner och jordbruskredskap 

Naturvärdesbedömning Objektets grova ädellövträd med ett stort inslag av lind och 
närheten till vattendraget utgör de viktigaste naturvärdena. 
Lundartat fältskikt med bl.a. storrams. 

176  Strandskog Lagerfors 2 Klass: 2  

Kartbilaga: 32 Areal: 1,8 ha 

Allmän beskrivning På norra sidan av Tidan mellan Lagerfors bruk och Vräkefors 
ligger denna relativt orörda strandskog. Hela området sluttar 
mer eller mindre starkt ner mot vattendraget. Flera mindre 
sippervattenstråk med intressant flora finns i området. 
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Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av medelgrova och mycket högväxta 
klibbalar. I strandlinjen några säreget vuxna, grova buketter 
av främst klibbal. Några mycket grova, mäktiga aspar ingår 
varav några fällda av bäver. Litet inslag av ask och ek. 
Enstaka mycket grova granar i objektet. Naturligt inslag av 
triviallöv som björk, rönn och sälg. Buskskikt svagt utvecklat 
p g a. beståndets slutenhet. Dock relativt mycket hägg och 
skogstry samt en del hassel i västra delen. 

Flora och fauna Intressant flora främst i sippervattenstråken. Talrika bestånd 
av bäckbräsma, samt heltäckande områden med svalört främst 
i strandlinjen. I västra delen massförekomst av skavfräken. 

Arter Skavfräken Equisetum hyemale (x) 3 
 Lundelm Elymus caninus (S) 2 
 Trubbfjädermossa Homalia tricolomanoides (S) 2 
 Bäckbräsma Cardamine amara (S) 1 

Hot/Skötsel xxxxx 

Övriga noteringar Några mycket grova aspar fällda ner mot vattnet av bäver. 
Framtida mycket intressanta nyckelelement God tillgång på 
död ved i hela objektet. 

Naturvärdesbedömning Områdets orördhet samt den rika tillgången på död ved bidrar 
till att placera objektet i en hög naturvärdesklass. De enstaka 
mycket grova träden samt de talrika sippervattenstråken är 
också viktiga nyckelelement. 

177  Gäddenäs Klass: 4  

Kartbilaga: 33 Areal: 2,3 ha 

Allmän beskrivning Öster om gården Gäddenäs i anslutning till ”storskogen” 
ligger detta delvis försumpade lövbestånd. Beståndet 
gruppställt samt genomkorsat av ett par större diken. Hela 
beståndet med pågående betesdrift. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen glest stående medelgrova 
björkar. I södra delen dominerar aspen. Högre buskskikt av 
gråviden och häggbuskage. Lägre buskskikt nerbetat. 

Flora och fauna Synnerligen trivialt fältskikt av främst tuvtåtel och knapptåg. 

Övriga noteringar En skrotbil samt en del övrigt ” gårdsskrot” i området. 
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Naturvärdesbedömning Synnerligen torftiga naturvärden i området. Några stormfällda 
aspar samt några grova lövträd i kantzonen mot storskogen 
utgör objektets enda naturvärden. 

178  Hagmarksskog norr Ebbhult Klass: 3  

Kartbilaga: 33 Areal: 1,9 ha 

Allmän beskrivning Norr om Ebbhults tomt och söder om Ryholm ligger detta 
långsträckta hagmarksområde. Varierat och intressant område 
med pågående betesdrift. Talrika odlingsrösen i området samt 
ett stort inslag av ädellövträd som ask, ek och fågelbär. 
Skogsskötselmässigt opåverkat område med relativt gott om 
död ved och lågor i olika nerbrytningsstadier. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av asp och klibbal. Emellertid 
områdesvis ett betydande inslag av ädellövträd som ask, ek, 
lönn, och fågelbär. Naturliga askbuketter i en del av 
odlingsrösen. Buskskiktet kraftigt nerbetat och består främst 
av brakved, en och viden. Enstaka hasselbuskar förekommer. 

Flora och fauna Kompletteras. 

Övriga noteringar Fältskiktet kraftigt nerbetat. Hagmarksväxter som: 
backtimjam och liten blåklocka noterade. Bottenskikt 
förhållandevis intakt på främst block och rothalsar. 

Naturvärdesbedömning Betade hagmarksskogar innehåller generellt alltid vissa 
naturvärden. Ädellövinslaget bidrar också till att höja 
områdets naturvårdsstatus. Förhållandevis god tillgång på död 
ved och döda träd bidrar till områdets naturvärden. 

179  Alkärret Ebbhult Klass: 3  

Kartbilaga: 33 Areal: 1,8 ha 

Allmän beskrivning På höger sida om den enskilda vägen söder ut från Rya 
Backgården, strax söder om torpet Grönshult, ligger detta 
relativt långsträckta alkärr. Tidigare barrblandbestånd på 
ömse sidor om objektet avverkat och planterat med gran. På 
grund av stormen 2007, samt det efter avverkningen utsatta 
läget, finns det extremt mycket stormfällda stammar i 
objektet. 

Träd- och buskskikt Karaktäristiskt alkärr med dominerande klibbal. Visst 
naturligt inslag av främst glasbjörk och senvuxen gran. I 
mindre fuktiga partier betydande inslag av grova vårtbjörkar, 
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aspar och tallar. Trivialt buskskikt av brakved, viden samt 
uppslag av främst klibbal. 

Flora och fauna Ståndorten alkärr hyser oftast en intressant 
artsammansättning. I fältskiktet noteras I bottenskiktet noteras 
vida fällar av Stort hujamossa Thuidium tamariscum och 
praktbräkenmossa Plagiochila porelloides. 

Övriga noteringar Som tidigare nämnt hyser objektet ovanligt mycket 
stormfällda träd. Trots detta håller ändå alkärret god 
naturvärdesstatus. Objektet innehåller talrika äldre lågor, 
några mycket grova och i olika nerbrytningsstadier. 

Naturvärdesbedömning Alkärret i sig med det rörliga vattnet utgör ett viktigt 
naturvärde. Mängden av död ved utgör också en viktig 
naturvärdesparameter. Enskilda grova träd med hög ålder 
utgör också ett viktigt naturvärde. 

180  Gårdsmiljö Rya - Backgården Klass: 4  

Kartbilaga: 33 Areal: 2,5 ha 

Allmän beskrivning I anslutning till mangårdsbyggnaden och huvudsakligen 
sydväst där om ligger detta mycket varierande 
lövskogsområde. Några grova ädellövträd med relativt hög 
ålder, är skälet till att objektet redovisas. 

Träd- och buskskikt I gårdsmiljön dominerar ädellövträden främst av ek och ask. I 
sydvästra delen finns två områden med asp, det ena med 
medelgrov asp med god tillgång på död ved. Objektet ansluter 
till ett gräsmarksområde med enstaka solitärer av främst 
vårtbjörk och en. 

Flora och fauna De grova ädellövträden hyser en del intressanta epifyter. 
Tillgång på död aspved utgör ett viktigt substrat för många 
vedsvampar. Duvhök noterad vid inventeringstillfället. 

Övriga noteringar Ädellövområdet väster om gården underröjt. En del sten och 
block i området från stenröjning i omgivande åkrar. 

Naturvärdesbedömning De grova ädellövträden utgör objektets viktigaste 
naturvärden. 

 

181  Prod. best. ASP Ryholm Klass: 4  
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Kartbilaga: 33 Areal: 3,2 ha 

Allmän beskrivning På södra sidan av landsvägen mellan Ryholmsallén och 
Tegelbruket ligger detta välskötta och produktionsinriktade 
bestånd. Beståndet gallrat för ca 10 år sedan, ånyo gallrat 
2008 samt med pågående skogsbete. Beståndet mycket 
likåldrigt och med liten diameterspridning 

Träd- och buskskikt Aspen dominerar stort i området, men det finns ett visst inslag 
av björk och sälg. Objektet saknar grova träd och högst 
begränsad tillgång på död ved. 

Flora och fauna Fältskiktet svagt utvecklat främst beroende på sista säsongens 
ganska intensiva betesdrift. Några mindre och medelstora 
block med vackra mossfällar utgör objektets enda 
naturvärdeselement. 

Övriga noteringar Objektet angränsar på tre sidor till öppen betesmark. 
Förhållandevis viktig viltremiss. 

Naturvärdesbedömning Den påtagliga produktionsinriktningen samt likåldrigheten 
gör att beståndet i stors sett saknar naturvärden. 

182  Bestånd söder Tegelbruket Klass: 3  

Kartbilaga: 33 Areal: 3,6 ha 

Allmän beskrivning På vänster om vägen söderut från Tegelbruket ligger detta 
”naturvårdsskötta” bestånd. Huvudsakligen tidigare gammal 
åker och betesmark. 

Träd- och buskskikt Asp och björk dominerar i trädskiktet. Betydande inslag av 
fågelbär, vildapel, klibbal, och lönn. Träd av huvudsakligen 
hög ålder. Flera stammar med grov skorpbark. Buskskikt 
huvudsakligen nerröjt. Dock några grova, orörda videbuketter 
med högt naturvärde. 

Flora och fauna Lundartad flora med vida vitsippemattor. Några grova 
mossblock med bl.a fällmossa Antitricia curtipendula och 
trollhand Hypocreopsis lichenoides är noterad på några av de 
grova videbuketterna. Allélaven Anaptychia ciliaris är särskilt 
riklig på några av de grova asparna. 

Övriga noteringar Jordvall från det gamla invallningsföretaget i norra delen av 
objektet. 
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Naturvärdesbedömning Landskaps- och naturvårdsskött objekt. Bestånd av 
huvudsakligen hög ålder. Några grova och vackert draperade 
mossblock samt några grova och naturligt utvecklade 
gråvidebuketter är viktiga naturvärdessubstrat i objektet. 

183  Lindholmen Ryholm Klass: 2  

Kartbilaga: 33 Areal: 3,2 ha 

Allmän beskrivning Väster om Örlan , och i södra delen av våtmarken, söder om 
Viken ligger denna för trakten unika Lindholme. Hela 
området stenbundet av större och mindre block och höjer sig 
cirka 10 meter över omgivande våtmark. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av förhållandevis gamla och grova 
lindar och aspar. Områdesvis betydande inslag av björk och 
ek. Buskskiktet domineras av hassel samt rik förekomst av 
skogstry. Viden dominerar i kantzonen mot våtmarken. 

Flora och fauna Klart en av kommunens rikaste förekomster av blåsippa. Flera 
färgvarianter noterade, främst lila och röda blommor. Rik 
förekomst av hässlebrodd och vårärt i sluttningen mot öster. 
Vedsvampen (signalart) noterad riklig på en gammal hassel. 

Arter Hässlebrodd Milium effesum (x) 3 
 Fällmossa Antitrichia curtipendula (S) 2 
 Vårärt Lathyrus vernus (S) 2 
 Läderskål Encoelia furfuracea (S) 1 
 Lundelm Elymus caninus (S) 1 

Övriga noteringar Omfattande naturvårdsinriktade åtgärder utförda i området. 

Naturvärdesbedömning Gammal beståndsbildande lind har ett mycket högt 
naturvärde. Enstaka mycket grova lövträd i området. 
Lundartad flora med massförekomst av blåsippa. 

184  Strandskog utmed Örlan Klass: 3  

Kartbilaga: 33 Areal: 5,6 ha 

Allmän beskrivning Örlan är vattendraget som förbinder Viken och Örlen. 
Huvudsakligen strandskog av klibbal. Ingår angränsande 
försumpade områden. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av klibbal. Ingår mindre områden med 
asp och björk. Buskskiktet domineras av gråviden. Relativt 
stora områden med heltäckande och nästan ogenomträngliga 
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snår av gråviden och hägg. Litet inslag av hassel och 
skogstry. 

Flora och fauna Typiska stranskogsväxter som videört, besksöta och vasstarr. 
Flera döda och döende stammar av gråviden med intressanta 
vedsvampar svartticka Datronia mollis och tegelticak 
Daedaleopsis confragosa noterade. 

Arter Bäckbräsma Cardamine amara (S) 1 
 Lundelm Elymus caninus (S) 1 
 Långflikmossa Nowellia curvifolia (S) 1 

Hot/Skötsel xxxxx 

Övriga noteringar Flera äldre jordvallar vilkelrätt mot vattendraget i området. 
Vissa områden gran planterad mycket nära vattendraget. 
Tydliga spår av bäver i hela området. 

Naturvärdesbedömning Smal opåverkad strandzon. Mycket död ved i objektet. Flera 
kraftigt försumpade och opåverkade områden i objektet. 

185  Norra Storemosse Klass: 4  

Kartbilaga: 33 Areal: 6,0 ha 

Allmän beskrivning Norr om mosseplanet på Storemosse och söder om Ryholm 
ligger detta relativt stora blandskogsområde. Bestånd av 
relativt hög ålder. Beståndet delvis stormskadat med viss 
luckbildning som följd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen gamla och grova träd. 
Områdesvis dominerande barrträd. Grova glasbjörkar och 
grova aspar är de vanligaste lövträden. Svagt utbildat 
buskskikt med brakved och i fuktiga partier viden. 

Flora och fauna Relativt trivialt fältskikt med torvmarkspåverkad flora . 
Massförekomst av revlummer. 

Övriga noteringar Stormfällda träd upparbetade och uttransporterade med delvis 
svår spårbildning som följd. Tydliga spår av tidigare 
torvtäcktverksamhet i området. 

Naturvärdesbedömning Blandskogsbestånd, på torvmark, med delvis stort barrinslag. 
Sparsamt med döda träd och död ved i objektet. Delvis svår 
spårbildning i objektet. Inga signalarter påträffade 

186  Glasbjörkbestånd söder om sjön Viken Klass: 4  
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Kartbilaga: 33 Areal: 2,8 ha 

Allmän beskrivning Söder om Viken, utmed landsvägen söderut mot Mossebo, på 
vänster sida ligger detta lövbestånd. Objektet är dock skymt 
av en granridå utmed landsvägen. Tydliga spår av tidigare 
markavvattning samt beståndets likåldrighet visar att området 
tidigare varit uppodlat. Beståndet skött med tidigare 
produktionsinriktade röjningar och gallringar. 

Träd- och buskskikt Glasbjörken dominerar. Visst inslag av vårtbjörk i de mindre 
försumpade delarna. Enstaka inslag av ädellöv, främst ask, i 
västra delen. Området kraftigt försumpat p.g.a. höjd 
grundvattennivå( invallningsföretaget Ryholm öster upphör.) 
Därtill talrika sippervattenstråk från Stormossen i väster. 

Flora och fauna Riklig förekomst av dvärghäxört visar områdets höga 
näringsstatus. Morkulla noterad vid inventeringstillfället. 

Övriga noteringar Trädskiktets utvecklig starkt beroende av sjön Vikens 
vattenstånd. Objektet omgärdas av starkt produktionsinriktade 
barrbestånd. 

Naturvärdesbedömning Områdets tidigare produktionsinriktade skötsel samt 
nuvarande produktionskaraktär gör att objektet idag har låga 
naturvärden. 

 
187  Asparna söder torpet stora Skogatorp Klass: 3  

Kartbilaga: 34 Areal: 1,6 ha 

Allmän beskrivning Söder om torpet Stora Skogatorp och i direkt anslutning till 
tomtgränsen ligger detta blandbestånd med stort barrinslag. 
För ca 100 år sedan åker och ängsmarker. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av grova aspar samt ett stort barrinslag med 
ganska hög ålder. Ingår några grova vårtbjörkar. I surdrågen 
finns klibbal och glasbjörk. Buskskikt av huvudsakligen en, 
brakved och viden. 

Flora och fauna Barrskogsbetonat fältskikt med mycket blåbär. I öppna partier 
piprör. I fuktigare partier grenrör och missne. 

Övriga noteringar En stor gårdsruin finns i objektet. Omgivande 
produktionsskog av främst gran. 
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Naturvärdesbedömning De grova asparna utgör de viktigaste nyckelelementen i 
objektet. Förhållandevis opåverkat område med god tillgång 
på död ved i olika nerbrytningsstadier. Varierat bestånd med 
flera gläntor och luckor 

188  Stora Skogssjön norr Klass: 4  

Kartbilaga: 34 Areal: 1,2 ha 

Allmän beskrivning I östra delen av socknen ligger Stora Skogssjön. Två bäckar 
från Lögestensmarken ansluter till sjöns norra del. Objektet 
består av den strandsumpskog vid sjöns norra del. Höglänt 
parti i centrala delen med dominerande barrträd. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras följdriktigt av klibbal. Områdesvis 
stort inslag av barrträd. Glasbjörk förekommer i några 
områden. Buskskikt av gråvide och brakved. Tillkommer 
delvis täta bestånd av klibbaluppslag. Granunderväxt i hela 
objektet. 

Flora och fauna Fältskikt av sumpskogskaraktär. Högväxta carexarter, missne 
och bäckbräsma noterat objektet. 

Övriga noteringar Omgivande starkt produktionsinriktade barrbestånd. 

Naturvärdesbedömning Mindre strandsumpskog med stort barrinslag. Inga 
ädellövträd noterade i objektet. 

189  Torstentorp Klass: 2  

Kartbilaga: 34 Areal: 9,8 ha 

Allmän beskrivning I södra delen av Beatebergs socken och i västra delen av 
Vikaskogarna ligger detta, för våra trakter, unika 
lövskogsområde. Mörka bergarter och grönstensblock 
noterade i objektet. Hela området sluttar svagt mot väster. 
Talrika sippervattenstråk samt flera försumpade partier i 
området. Området rikt på kulturlämningar som odlingsrösen, 
stenmurar, odlingsterasser och körvägar. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras stort av högväxta klibbalar och askar. 
Områdesvis av ädellövskogskaraktär. Stort inslag av träd med 
hög ålder främst klibbal, asp och ask. I vissa områden 
dominerar vårtbjörken. Ingår enstaka mycket grova granar. 
Buskskiktet domineras av hassel i olika ålder, några mycket 
grova. 



135 
 

Flora och fauna Lundartad flora . Vid inventeringstillfället heltäckande 
bestånd av vitsippa och blåsippa. Vid källstråk rik förekomst 
av gullpudra. Talrika bestånd av stinksyska noterade. 

Arter Gullpudra Chrysosplenium alternifolium (S) 3 
 Stinksyska Stachys sylvatica (x) 3 
 Hasselticka Dichomitus campestris (S) 1 
 Vätteros Lathraea squamaria (S) 1 

Hot/Skötsel Granproduktionsskogsbruk. Underröjning av inväxande gran.. 
Frihuggning av enstaka grova ädellövsolitörer. Avverkning av 
planterad gran samt gran i kantzonerna. Gallring där ädellöv 
gynnas. 

Övriga noteringar Några mindre partier i området planterade med gran på 1950-
talet. 

Naturvärdesbedömning Ett relativt stort sammanhängande lövskogsområde i det för 
övrigt starkt grandominerade Beateberg. Hela beståndet med 
relativt hög ålder, bl.a därav god tillgång på död ved i olika 
nerbrytningsstadier. Talrika sippervattenstråk genom hela 
området vilket ger upphov till hög näringsstatus i området 
samt en mycket interssant flora. I objektet ingår ett större 
antal äldre och grova lövträd. Delar av objektet kan klassas 
som ädellövskog. 

190  Ölmestorp Klass: 2  

Kartbilaga: 34 Areal: 1,2 ha 

Allmän beskrivning I södra delen av kommunen och relativt nära ån Örlan ligger 
denna gamla löväng. Lövängen hävdad i förra seklet samt i 
början på vårt sekel. Hävden upphörde 1930-talet, men 
återupptogs på 1970-talet. Sedan dess har ängen skötts med 
slåtter och bete. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av sju grova askar. Fyra av askarna 
omhamlade i modern tid. Tre av askarna inte hamlade de 
senaste 70 åren. Några yngre askar nyhamlade. I västra delen 
dominerar glasbjörken med visst inslag av ask och klibbal. 
Buskskit av några mycket grova hasselbuskar. I övrigt svagt 
buskskikt på grund av slåtter och betesdrift. 

Flora och fauna Lundartad flora med massförekomst av gullviva. Rik 
förekomst även av nordlundarv samt ett stort område med 
desmeknopp.. Flera arter av vaxskivlingar noterade på den 
betade ängen. 
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Arter Almlav Gyalecta ulmi (NT) 2 
 Brödkorgsvamp Crucibulum laeve (x) 1 
 Desmeknopp Adoxa moschatellina (S) 1 
 Gulvit blekspik Sclerophora nivea (S) 1 
 Klängmossa Homomallium imcurvatum (x) 1 
 Vitskivlav Buellia alboatra (S) 1 

Hot/Skötsel Igenväxning. Fortsatt röjning, slåtter och betesdrift. Gallring 
av lövbeståndet för förbättrad betesdrift. 

Övriga noteringar Kraftig avverkning ( gallring) utförd i objektet före 2005. 
Tidigare förekomst av hasselmus i objektet. 

Naturvärdesbedömning De sju grova, tidigare hamlade, askarna är unika för vår 
kommun och har ett mycket högt naturvärde. Områdets 
skötsel med slåtter och betesdrift är också viktiga 
naturvärdesinsitament. Förekomsten av mindre allmänna arter 
samt flera signalarter höjer också objektets naturvärdesstatus. 
En naturlig och relativt opåverkad bäck igenom området är 
också ett viktigt naturvärdeselement. 

191  Lövbestånd väster Ölmestorp Klass: 4  

Kartbilaga: 34 Areal: 1,9 ha 

Allmän beskrivning Utmed den enskilda vägen mellan Kvarnbolet och Ölmestorp 
ligger detta välskötta och produktionsinriktade lövbestånd. 
Området gallrat för ca 5 år sedan. Svårforcerad underväxt av 
främst askuppslag. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet domineras av björk, i norra delen kraftigt inslag 
av ask. Sporadiskt inslag av ek, lönn och klibbal. Buskskikt 
dominerad av askuppslag. 

Flora och fauna Några sippervattenstråk genom objektet med intressant 
bottenskik. Källgräsmossa Brachythecium rivulare, 
,hasselsprötmossa Eurhynchium angustirete samt stor 
thujamossor Thuidium tamariscinum noterade. 

Övriga noteringar Välskötta fågelholkar i objektet. Kattuggla noterad. 

Naturvärdesbedömning Den tydligt produktionsinriktade skötseln samt beståndets 
låga ålder förpassar objektet till lägsta naturvärdesklassen. 
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192  Betesmarken Kullerud Klass: 3  

Kartbilaga: 34 Areal: 12,6 ha 

Allmän beskrivning Öster om gården Kullerud ligger detta välbetade och glesa 
lövskogsområde. Ingår en del öppna gräsytor samt talrika 
odlingsrösen i objektet. 

Träd- och buskskikt Trädskiktet består av tämligen glest stående medelgrova 
lövträd. Relativt stort inslag av ädellövträd, främst fågelbär 
och lönn. Flera lövträd med ett bukettformat växtsätt samt 
några grova kandelaberbjörkar. Buskskikt högst sporadiskt. 
Huvudsakligen nerbetat. 

Flora och fauna Block och odlingsrösen med vackra epiliter. Korallav noterad. 
Talrika vaxskivlingar noterade i objektet. 

Arter Vaxskivlingar Hypocenomyce spp. (S) 2 
 Korallav Sphaerophorus globosus (S) 1 

Hot/Skötsel xxxxx 

Övriga noteringar Bebott gryt i norra delen av området. 

Naturvärdesbedömning Välbetet lövskogområde med öppna gräsytor. Betydande 
ädellövinslag. Obetydlig eller ringa avverkning utförd i 
objektet den senaste tiden. Flera signalarter påträffade i 
objektet. 

193  Glasbjörkbestånd norr om Aspemossen Klass: 4  

Kartbilaga: 35 Areal: 2,5 ha 

Allmän beskrivning I norra spetsen av Aspamossen och inte så långt från Tibro 
kommungräns ligger detta starkt produktionsinriktade 
björkbestånd med mycket högt grundvattenstånd. Fler gamla 
och igenväxta diken i området. Beståndet underröjt varvid 
gran och tall röjts bort. 

Träd- och buskskikt Yngre glasbjörk dominerar stort i området. Underväxt av 
barrträd bortröjda. Mycket högt grundvattenstånd i objektet. 
Buskskikt svagt utvecklat huvudsakligen bortröjt. Sporadiskt 
och naturligt inslag av klibbal i objektet. Karaktäristiskt 
inslag av senvuxen tall i kantzonen mot mosseplanet. 

Flora och fauna Svagt utvecklat fältskikt p.g.a. mycket högt vattenstånd. Inga 
anmärkningsvärda arter. Noterade biotopsypiska arter som 
grenrör. Tjäder noterad på korsande skogsbilväg. 
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Övriga noteringar Objektet något stört av en korsande skogsbilväg. Objektet 
avgränsas av igenväxningsmarker i norr och mosseplanet i 
söder. 

Naturvärdesbedömning Området hyser inga speciella naturvärden när ett mycket 
produktionsinriktat bestånd. Emellertid har lövskogen 
gynnats på bekostnad av de i övrigt i området förhärskande 
barrskogsmonokulturerna. 
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Arbetsmetod fältinventering 
Fältarbete och sammanställning 

 
Inventering sker av de områden som vid flygbildstolkningen markerats på fältkartan, objekt över 
2 ha med undantag för ädellövbiotoper som inventeras vid en storlek över 1 ha. En fältblankett 
används där information om varje bestånds struktur, geografi och biologi fylls i (se nedan). I fält 
görs även en preliminär naturvärdesbedömning. Då hela kommunen fältinventerats görs den 
slutgiltiga naturvärdesbedömningen vilket innebär vissa justeringar av den preliminära. 

Förklaringar till fältblankett 

 
Skogstyp: En beskrivning av de olika skogstyperna finns i SNV:s rapport ”Sydsvenska lövskogar 
och andra lövbärande marker”. Skogstyperna kvantifieras i en fyrgradig skala enligt följande:  
 

1 = 1–25% av arealen 
2 = 26–75% 
3 = 76–99% 
4 = 100%. 

 
I samband med angivelse av förekommande skogstyper anges om hela eller delar av objektet 
utgörs av ädellövskog. Områden som utgör ädellövskog (SVL § 22-23) är skogsbestånd som 
består av lövträd till minst 70 % och ädla lövträd till minst 50 % av grundytan och vars areal är 
minst 0,5 ha (=ÄLS fältblankett) eller trädbestånd (hagmarker) på betesmark och som har lövträd 
till minst 70 % och ädla lövträd till minst 50 % av grundytan. Av de ädla lövträden ska minst 10 
träd per hektar ha en diameter av minst 30 cm på en höjd av 1,3 meter över marken. Markens 
areal ska uppgå till minst 1 hektar (=ÄLH på fältblankett). Till de ädla lövträden räknas ek, lind, 
alm, ask, lönn, bok, avenbok och fågelbär. 
 
Slutenhet: Här noteras objektets genomgående kronslutenhet. Glest motsvarar en 
krontäckningsgrad upp till 50 %, halvslutet mellan 50 och 70 % och slutet mer än 70 %. 
 
Trädslag: Här noteras först förekommande trädslag kvantifierat i fyra klasser efter hur stor 
procentandel av grundytan trädslaget utgör: 
 

1 = 1–25 % av grundytan 
2 = 26–50 % 
3 = 51–75 % 
4 = 76–100 % 
 

Ifall något trädslag utgör 50% eller mer av grundytan anges dominerande grovleksklass. 
Dominerande avser virkesvolym. De olika grovleksklasserna är: 
 

1 = klen  
2 = normal  
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3 = grov  
4 = mycket grov  

För de olika trädslagen följs diameterkrav för respektive trädslag enligt nedanstående tabell. 
 
  Klass 1 

klen 

Klass 2 

normal 

Klass 3 

grov 

Klass 4 

mycket grov 

Trädslag 
cm cm cm cm 

     
Alm 5 – 14 15 – 39 40 – 75 > 75 
Ask 5 – 14 15 – 39 40 – 75 > 75 
Bok 5 – 14 15 – 59 60 – 100 > 100 
Ek 5 – 14 15 – 59 60 – 100 > 100 
Lind 5 – 14 15 – 59 60 – 100 > 100 
Lönn 5 – 14 15 – 39 40 – 75 > 75 
Fågelbär 5 – 14 15 - 29 40 – 75  > 75 
Gråal 5 – 14 15 – 29 30 – 50 > 50 
Klibbal 5 – 14 15 – 29 30 – 60 > 60 
Asp 5 – 14 15 – 29 30 – 60 > 60 
Björk 5 – 14 15 – 29 30 – 60 > 60 
Sälg 5 – 14 15 – 29 30 – 60 > 60 
Gran 5 – 14 15 – 59 60 – 100 > 100 
Tall 5 – 14 15 – 59 60 – 100 > 100 
Hägg 5 – 14 15 - 29 40 – 75  > 75 
Oxel 5 – 14 15 – 59 60 – 100 > 100 
Rönn 5 – 14 15 - 29 40 – 75  > 75 
 
Förutom grovleksklass noteras för varje trädslag mängd mycket grova träd, mängd mycket gamla 
träd, mängd stående död ved, mängd grov stående död ved, mängd lågor, mängd grova lågor, 
mängd nyfallna lågor, mängd ”medelålders” lågor och mängd gamla lågor. Mängderna 
kvantifieras här i en tregradig skala där:  
 
   1 = 1-5 träd / ha 
   2 = 6-10 träd / ha 
   3 = > 10 träd / ha 
 
De olika nedbrytningsgraderna hos lågorna definieras enligt nyfallen = bark kvar, medelålders = 
bark släppt, ej helt mosstäckt och äldre = täckt av mossor, börjar ev. tappa struktur. 
I fri text under trädslag finns möjlighet att beskriva föryngring, eventuella särdrag hos den döda 
veden etc. 
 
Buskskikt: Samtliga påträffade buskarter noteras. På fältblanketten finns kryssrutor för brakved, 
getapel, druvfläder, olvon, kaprifol, skogstry, nypon, slån, krusbär, hassel, en, vide och hagtorn. 
Förekomst noteras i en tregradig skala där: 
 

1 = enstaka  
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2 = medelrik 
3 = rik  
 

Då tyngdpunkten vid värdeklassificeringen läggs vid trädskiktet görs ingen omfattande 
buskskiktsinventering. 
 
Fältskikt: Vid uppgifter om fältskiktet görs en indelning efter näringsgradient (ristyp - örtristyp - 
örttyp) och fuktighetsgradient (fuktig - frisk - torr). Dessutom kan blöt typ, lundörttyp och 
betesmark noteras. Angivelse av fältskikt görs enligt en tregradig skala där: 
 

1 = 1–25 % av markytan 
2 = 25–75 % 
3 = >75 % 
 

Liksom vid buskskiktet läggs inte någon tyngdpunkt vid fältskiktsinventeringen då värde-
klassificeringen främst styrs av naturvärden förekommande i trädskiktet. 
 
Naturlig störning och hävd: Under naturliga störningsfaktorer noteras viktiga bestånds-danande 
störningar. Föreslagna störningar är viltbete, storm, vattenstörning, ras/skred, insektsangrepp, 
svampangrepp, brand, intern beståndsdynamik, nuvarande bete, upphört bete (om möjligt 
noteras ungefärlig tid då betet upphörde) och slåtter. Störningens eller hävdens omfattning 
uttrycks i tre klasser där: 
 

1 = ringa påverkan 
2 = stark lokal påverkan 
3 = stark generell påverkan 

 
Ingrepp: Under ingrepp noteras förekomst av för lövskogsbiotopen negativ mänsklig påverkan 
såsom avverkning, plockhuggning (stubbar), röjning, gallring, barrplantering, dikning, 
bebyggelse/tomtmark, kraftledning, väg, soptipp och stenbrott. Ingreppets omfattning uttrycks i 
tre klasser där: 
 

1 = ringa påverkan 
2 = stark lokal påverkan 
3 = stark generell påverkan  

 
Nyckelelement: Karaktärsgivande nyckelelement noteras här. Föreslagna nyckelelement är 
större å, bäck/rännil, vattenfall/mindre fors, källa/källpåverkad mark (inkluderar över-
silningsmark), rikkärr, sumphål/kärr, strandsump, strand, blockrik mark, lodyta, bergvägg, 
rasbrant, hällmarker, ravin, skogsbryn/brynvegetation, odlingsröse, stenmur, lövängsrest och 
tunt. Vid nyckelelementen lodyta och bergvägg noteras väderstreck. Nyckelelement knutna till 
träden behöver ej vara karaktärsgivande utan noteras enligt en tregradig skala där: 
 
   1 = 1-5 träd / ha med resp. nyckelelement 
   2 = 6-10 träd / ha 
   3 = >10 träd / ha 
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Föreslagna nyckelelement knutna till träd är träd med bohål, träd med större risbo, grov 
sprickbark, mulm, hamlade träd och rotvältor. 
 
 
 
 
 

 

 

Artlista: Förekomst av listade arter noteras (artlista se fältblanketten). Förekomst noteras i en 
tregradig skala där: 
 

1 = enstaka  
2 = medelrik 
3 = rik  
 

Valet av arter har främst gjorts bland mossor, lavar och svampar och då framförallt bland arter 
som är lätta att identifiera i fält. Ingen särskild sökinsats bör utföras efter enskilda arter, upp-
giften ska endast utgöra stöd för naturvärdesbedömningen. Artlistan är inte specifikt anpassad 
efter Mariestads kommun och förändringar kan diskuteras. 
 
Andra hotade arter eller naturvårdsintressanta arter: Här finns möjlighet att notera andra 
påträffade hotade eller intressanta arter vilka ej finns med på artlistan. 
 
Faunaobservationer: Eventuella observationer av fåglar, insekter eller däggdjur som är 
intressanta ur naturvårdsaspekt noteras här. 
 
Rekreationsvärde: Under rekreationsvärde anges om området är viktigt för det rörliga 
friluftslivet, eventuella utmärkta leder, väl använda stigar, närhet till bebyggelse och tätort etc. 
 
Klassificering: I fält görs en preliminär klassificering och objektet placeras i en av fyra klasser. 
Vid bedömningen läggs störst vikt vid naturvärden knutna till trädskiktet. Mindre vikt läggs vid 
fältskiktet och buskskiktet. En motivering till bedömningen lämnas i fri text. Här beskrivs också 
eventuell hotbild och eventuella akuta åtgärder. 
 
Områden där man vid fältbesöket inte kan notera några lövskogsnaturvärden förs inte till någon 
av ovanstående klasser. Markering om detta görs på flygbildstolkningsblanketten och ingen 
vidare information insamlas. Till denna ”skrotningsklass” hör exempelvis områden som har 
bebyggts, avverkats eller planterats med barrträd. Även områden där man vid flygbilds-
tolkningen har överskattat lövandelen och objektet innehåller mindre än 50 % löv alternativt är en 
hagmark där träden står för glest leder till att dessa faller ur inventeringen. För områden 
tillhörande klass 4 (låga naturvärden) görs enbart en notering om skogstyp. 
 
Under fältarbetet nyupptäckta lövområden som missats vid flygbildstolkningen medtages. 
Områdena inventeras och gränserna tolkas senare in från flygbilder.  
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Beskrivning av objektet i fri text: På fältblanketten finns plats för en beskrivning i fri text för 
varje objekt. 
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  FÄLTBLANKETT LÖVSKOGSINVENTERING TÖREBODA KOMMUN 
IDENTITET 
Objektsnummer/delobjektsnummer 
      

Objektsnamn 
      

Ekonomiskt kartblad 
      

Inventerare 
      

Inventeringsdatum 
      

  

 
SKOGSTYP 
  Brantskog av ädellövrik typ   Hässlen   Klibbalstrandskog 
  Brantskog av ädellövfattig typ   Hyggessuccessioner, lövrik typ   Klibbalkärr 
  Ek-tall-skog av bergig typ   Sek lövskog frisk-torr    Klibbalskog översilningstyp 
  Ekskog av ristyp   Sek lövskog fuktig   Björkskog på gamla mossodlingar 
  Ekhage   Blandädellöv-lund         
  Blandlövhage av ask-alm-typ   Ek-hassellund         
  Blandlövhage asp-björk   Parker, alléer, vårdträdsmiljöer   ÄLS    ÄLH  
  Igenväxt äng/hage, lind-ek   Lövrik myrmark   ÄLS del    ÄLH del 
  Igenväxt äng/hage, ask-alm   Sjöstrandsnår     ej ÄLS    ej ÄLH 
 
SLUTENHET 

 slutet  halvslutet  glest        
 
TRÄDSLAG 
a - dominerande grovleksklass, b - mängd mycket grova träd, c - mängd mycket gamla träd, d - mängd stående död ved, e - mängd grov stående död ved, f 
- mängd lågor, g - mängd grova lågor, h - mängd nyfallna lågor, i - mängd medelgamla lågor, j - mängd gamla lågor 
   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j    a   b   c   d   e   f   g   h   i   j 
  Alm                       Gråal                     
  Ask                       Klibbal                     
  Bok                        Asp                     
  Ek                        Björk                     
  Lind                       Sälg                      
  Lönn                       Rönn                      
  Fågelbär                       Gran                      
  Hägg                       Tall                      
  Oxel                                                  
 ___________________________________________________________________________________________ Föryng
ring, ev trädslagsbyte:        
 Antal 
träd med diameter över 1m:        
 
BUSKSKIKT 
  Brakved   Kaprifol   Krusbär   Hagtorn 
  Getapel   Skogstry   Hassel         
  Druvfläder   Nypon   En         
  Olvon   Slån   Vide           
 Kommentar:        
 
FÄLTSKIKT 
  Torr ristyp   Frisk ristyp   Fuktig ristyp   Blöt typ 
  Torr örtristyp   Frisk örtristyp   Fuktig örtristyp   Lundörttyp 
  Torr örttyp   Frisk örttyp   Fuktig örttyp   Betesmark 
 Kommentar:        
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NATURLIG STÖRNING OCH HÄVD 
  Viltbete   Storm   Vattenstörning   Ras/skred 
  Insektsangrepp   Svampangrepp   Intern beståndsdynamik   Brand 
  Nuvarande bete   Upphört bete (ev tidpunkt)   Slåtter         
 
INGREPP 
  Avverkning   Plockhuggning (stubbar)   Röjning   Gallring 
  Barrplantering   Dikning   Bebyggelse/tomtmark   Kraftledning  
  Väg   Soptipp   Stenbrott     …………………… 
 
 
NYCKELELEMENT 
  Större å   Sumphål/kärr   Bergvägg (väderstr.      )   Odlingsröse 
  Bäck/rännil   Strandsump   Rasbrant   Stenmur 
  Vattenfall/mindre fors   Strand   Hällmarker   Lövängsrest 
  Källa, källpåverkad mark   Blockrik mark   Ravin   Tunt jordtäcke 
  Rikkärr   Lodyta (väderstreck      )   Skogsbryn/ brynveg,         
Nyckelelement knutna till träd, kvantifieras: 
  Träd med bohål   Träd med större risbo   Grov sprickbark   Mulm  
  Hamlade träd   Rotvältor   Myrstack > 1 m                
 
ARTLISTA  
MOSSOR SVAMPAR LAVAR KÄRLVÄXTER 

  Anomodon sp.   Amanita phalloides   Acrocordia gemmata   Blåsippa 
  Antitrichia curtipendula   Cantarellus aurora   Arthonia vinosa   Bäckbräsma 
  Bazzania trilobata   Cortinarius subg. Phlegm   Bacidia rubella   Gullpudra 
  Brachythecium rivulare   Craterellus cinereus   Calicium adspersum   Hässlebrodd 
  Conocephalum conicum   Craterellus cornucopioides   Chaenotheca phaeocephala   Hässleklocka 
  Frullania tamariscii   Dicomitus campestris   Chaenotheca brachypoda   Lundelm 
  Herzogiella seligeri   Encoelia furfuracea   Cliostomum corrugatum   Lundslok 
  Homalia trichomanoides   Fistulina hepatica   Collema spp   Långsvingel 
  Homalothecium sericeum   Geastrum sp.   Cyphelium inquinans   Missne 
  Leucobryum glaucum   Gyroporus cyanescens   Gyalecta ulmi   Rankstarr 
  Neckera complanata   Hygrocybe sp.   Hypocenomyce spp.   Skogsstarr 
  Nowellia curvifolia   Inonotus rheades   Leptogium spp.   Skogssäv 
  Rhytadiadelphus   Lacatarius volemus   Lobaria pulmonaria   Skärmstarr 
  Plagiochila major   Lycoperdon echinatum   Nephroma spp   Stinksyska 
  Plagiothecium undulatum   Phellinus populicola   Parmeliella triptophylla   Storgröe 
  Porella spp   Plicatura crispa   Peltigera collina   Sårläka 
  Rhytidiadelphus triquetrus   Pseudocratarellus undulatus   Schismatomma decolorans   Tandrot 
  Sphagnum squarrosum   Sarcoscypha coccinea   Sclerophora spp.   Tibast 
  Thudium tamariscinum      Sphaerophorus globosus   Tvåblad 
  Ulota crispa     Vårärt 
 
ANDRA HOTADE ELLER NATURVÅRDSINTRESSANTA ARTER:       
 
FAUNAOBSERVATIONER:       
 
REKREATIONSVÄRDE:       
 
PRELIMINÄR KLASSIFICERING 
  KLASS 1   KLASS 2  KLASS 3  KLASS 4  
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 Motivering  :      
 Eventuell hotbild, eventuella akuta åtgärder:       
 

BESKRIVNING AV OMRÅDET I FRI TEXT       
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Arbetsmetod naturvärdesbedömning 
 
Naturvärdet indelas i klasserna 1 – 4 och klasserna avser högsta, mycket högt, högt och lågt 
naturvärde. 
 
Definition av ädellövskog ska vara enligt Skogsvårdslagen SFS 1979:429, 22-23 §§. Ange på 
fältblankett och i databas om det är ädellövskog enligt punkt 1 (skogsbestånd) eller punkt 2 
(ädellövhagmark). 

Naturvärdesklasser 

 
Utgångspunkter för urval av områden är huruvida bestånden har lövträd vars grundyta är 50% 
eller mer. 
 
Varje bestånd klassificeras efter en fyragradig skala enligt följande: 

1. Högsta naturvärde  
2. Mycket högt naturvärde  
3. Högt naturvärde  
4. Lågt naturvärde 
 

Kriterier för klassificering av lövskogar 

 
Klassningen är en process som börjar redan vid flygbildstolkningen, fortsätter med preliminär 
bedömning i fält för att slutföras vid en genomgång av samtliga inventerade objekt. 
 
Vid klassning av objekt används nedanstående blankett. Där görs en bedömning över i vilken 
grad objektet uppfyller de olika huvudkriterierna vilka redovisas nedan. Viktning sker efter en 
tregradig poängskala: 
 
 1 = Låg 
 2 = Måttlig 
 3 = Hög 
 
Viktningen görs subjektivt och både mängd och kvalitet vägs in.  
 
Sedan görs en sammanräkning av poängen till stöd för naturvärdesklassningen. Ett klass  - 1 - 
objekt uppfyller normalt väl flera huvudkriterier, medan ett klass - 4 - objekt normalt knappt 
uppfyller ett enda. Ett enskilt huvudkriterium kan dock ha ett sådant värde att det lyfter objektet 
till en högre klass. I så fall frångås poängräkningssystemet vid den slutliga klassningen 
 
Huruvida stödkriterier uppfylls markeras också på blanketten. Dessa är till hjälp om objektet står 
och väger mellan två olika naturvärdes klasser. 
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Huvudkriterier 
 

Stödkriterier 
 

 
Kulturpåverkan 
Storlek 
Hotade arter 
Kontinuitet 
Representativitet 
Successionsstadium 
Säregenhet 
Mångformighet 
Sällsynthet 
Förutsättningar för bevarandet av 
naturvärdena 
Potential 
Hävd 
 

 
Kulturhistoriska värden 
Symbol- och identitetsvärde 
Utförd dokumentation och forskning 
Värde för undervisning 
Värde som genresurs 
Värde för friluftsliv, rekreation och 
naturupplevelser 
Värde för landskapsbild 
 

 

Huvudkriterier 

 
Kulturpåverkan 
Ju mindre påverkan, desto högre värde. Registrering sker av ingrepp som skogliga åtgärder, 
vägar, bebyggelse, kraftledningar etc. Ingreppen avser åtgärder som påverkat miljön eller som 
påverkar förutsättningar för skogliga naturvärden. 
 
Storlek 
Ju större areal, desto högre värde. De inventerade objekten är minst 1 hektar. 
 
Hotade arter 
Ju fler hotade arter och i större mängd, desto högre värde. Ju mer hotad en art är, desto högre 
värde ger den. 
 
Kontinuitet 
Ju längre kontinuitet, desto högre värde. Kontinuiteten kan gälla såväl vuxna träd som slutet 
trädbestånd, lågor, torrträd, gammelträd eller störningar som brand och översvämning. 
 
Representativitet 
Ju mer utbredd en skogstyp är eller har varit i den naturgeografiska regionen, desto högre värde 
(geografisk representativitet). Ju mer ett bestånd har ett typiskt utseende och artsammansättning, 
desto högre värde (typrepresentativitet). 
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Successionsstadium 
Ju senare successionsstadium och ju högre ålder, desto högre värde. Särskilt viktigt vid 
bedömningen är trädens ålder. Mycket grova träd ger också särskilda kvaliteter, liksom tillgång 
till död ved. 
 
Säregenhet 
Unika objekt med avvikande, märkliga och särpräglade lövbestånd kan ges ett högt värde, särskilt 
om särprägeln medför förekomst av hotade arter. 
 
Mångformighet 
Högre mångformighet innebär ofta högre värde. Mångformigheten kan avse naturtyper, element, 
strukturer, avvikande substrat eller arter. Om det finns gott om en art som regionalt är ovanlig är 
en likformighet och större mängd fördelaktigare och ger högre värde än flera vanliga arter. 
 
Sällsynthet 
Förekomst av sällsynta skogstyper ger högre värde. Förekomst av signalarter ger högre värde, ju 
fler och i större mängd, desto högre värde. 
 
Förutsättningar för bevarandet av naturvärdena 
Ju högre förutsättningar för att bevara naturvärdena, desto högre värde. Skogstypen och områdets 
omgivningar inverkar båda på hur bästa kantlinje, form och läge skall vara för att bevara 
naturvärdena. Dessutom har ökad närhet till annan värdefull lövskog betydelse för 
förutsättningarna för bl.a. spridning av arter. 
 
Potential 
Ju högre förutsättningar att utveckla naturvärdena inom området, desto högre värde. Närhet till 
andra lövbestånd – oavsett ålder - är gynnsammare än omgivning med åkrar och 
granplanteringar. 
 
Hävd 
Marker som hävdas med bete eller slåtter värderas, enligt vad som kan bedömmas i fält, efter 
hävdens kontinuitet och kvalitet. Slåttermarker värderas som särskilt värdefulla. 
 

Stödkriterier 

 
Kulturhistoriska värden 
Kulturhistoriska och biologiska bevarandeintressen sammanfaller ofta, särskilt på de lövbärande 
naturbetesmarkerna där både natur- och kulturmiljövärden är beroende av fortsatt öppethållande 
och hävd. 
 
Symbol- och identitetsvärde 
Finns området omtalat i konst, litteratur och/eller i musik eller på ett annat påtagligt sätt ger den 
egna hembygden ett speciellt särdrag förhöjer detta värdet. 
 
Utförd dokumentation och forskning 
Gjorda investeringar i undersökningar och dokumentation (forskning) höjer områdets värde. 
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Värde för undervisning 
Utnyttjas området i undervisning förhöjs värdet. 
 
Värde som genresurs 
Utnyttjas området som genresurs eller är det särskilt lämpligt för att utnyttjas som genresurs 
förhöjs värdet. 
 
Värde för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser 
Utnyttjas området för friluftsliv, rekreation och naturupplevelser eller om särskilda insatser eller 
planering gjorts för området förhöjs värdet. 
 
Värde för landskapsbild 
Har området speciellt tilltalande landskapsbild förhöjs värdet. 
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BLANKETT FÖR NATURVÄRDESKLASSNING 

 
Objektsnamn 
      

Objektsnummer 
      

 
HUVUDKRITERIER 
Uppfyllelse värderas från låg (1p) till hög (3p) 

STÖDKRITERIER  
Uppfyllelse markeras 

 

Kulturpåverkan   Kulturhistoriska värden   

Storlek    Symbol- och identitetsvärde   

Hotade arter   Utförd dokumentation/forskning   

Kontinuitet   Värde för undervisning   

Representativitet   Värde som genresurs   

Successionsstadium   Värde för friluftsliv och rekreation   

Säregenhet   Värde för landskapsbild   

Mångformighet    

Sällsynthet    

Förutsättningar för bevarande    

Potential    

Hävd    

 
 
Poängsumma för huvudkriterier * Områdets naturvärdesklass 
 
      
 

 
      
 

 
*Redovisas i rapporten 
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6 Objektsförteckning 

6.1 Inventerade objekt sorterat efter objektnamn 

 
Objektnamn Klass Objektnr Kartblad 
Abborrtjärnen 4 5 2 
Alkärret Ebbhult 3 179 33 
Anlagt björk/granbestånd n. Lanthöjden 4 95 23 
Anlagt ädellöv Lövvassa 3 148 30 
Anna Sörmans åkerholmar 4 100 23 
Anneberg grönelid 4 23 7 
Arnäs by, öster bebyggelsen.  3 144 30 
Asparna söder torpet St.Skogatorp 3 187 34 
Aspbestånd söder Skäggebolet 3 166 31 
Aspbeståndet 4 161 30 
Aspbetstånd öster Bäck 4 56 16 
Aspdungar söder Uggletorp  4 168 31 
Aspetorps holmar 3 119 28 
Badplatsen Sågen 4 157 30 
Bestånd söder Tegelbruket. 3 182 33 
Betad björkhage öster Mullsjön. 4 156 30 
Beteshagarna nv. Sidden 4 82 22 
Beteshagarna Vallabyn 4 77 21 
Betesmarken Hattorp 3 131 29 
Betesmarken Kullerud 3 192 34 
Betet , bergbundet aspbestånd RYHOLM 4 142 29 
Björkbeståndet Remmestorp 4 86 22 
Björkhagarna öster Stångs bro 4 84 22 
Blandbeståndet Norr om Mullsjön 4 153 30 
Blandbeståndet Randstorp 4 83 22 
Blandskogen St Lindåsen 4 22 7 
Bodarna Mösundet 4 42 14 
Bredebolet 4 31 8 
Brånäng 4 14 5 
Bålerud Sisjön 4 20 6 
Båstebacken 3 53 16 
Båstebacken Lindarna 2 54 16 
Bäcken Ålsjön - Velen 4 26 7 
Bäckmiljö Lidbäck 3 154 30 
Dammen Gullhagen. 4 78 21 
Ekhagarna Säckestad 4 73 20 
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Objektnamn Klass Objektnr Kartblad 
Erkis Motion 4 160 30 
Fd Älgarås vattenverk 3 2 1 
Fredriksdal Månsarud 4 38 12 
Fredsbergs mosse N O 4 32 10 
Fredsbergs mosse norr 4 13 4 
Friaån Boda 4 35 11 
Fårhagarna Rotkilen 3 58 17 
Fägre Boda 2 101 23 
Fägre-Boda norr 3 102 23 
Gallrat Björkbestånd Skäggebolet 4 165 31 
Glasbjöekbeståndet söder om sjön Viken 4 186 33 
Glasbjörkbestånd norr om Aspemossenen 4 193 35 
Glasbjörkbeståndet på Aspetorp 3 172 32 
Glömserud 4 37 12 
Gotorp__Delvis grandominerat 4 113 27 
Grova eken Sveneby 3 110 26 
Gårdsmiljö Rya - Backgården 4 180 33 
Gårälgen 3 66 18 
Hagmarken norr Ebbhult 3 178 33 
Hagmarkslöv Lövvassa 3 129 29 
Hajstorp 3 16 5 
Hallandsbergsparken 2 50 15 
Halnatorp 3 103 24 
Hedvigsbadet 3 112 27 
Holmen 3 88 22 
Hovaån N Sandbräckan 4 1 1 
Hovaån Segolstorp 3 3 1 
Hubberudssjön 4 36 12 
Humstorps åkerholmar 4 79 21 
Håsentorp I 4 11 4 
Håsentorp II 3 12 4 
Igenväxningsmarken vid torprt Slätten 3 169 32 
Kanalbanken öster Wassbacken 4 91 22 
Kanaljorden Tåtorp-Lanthöjden 2 98 23 
Kanterud 4 158 30 
Kilagården aspdungar 3 60 17 
Klibbalbeståndet Halna 4 93 23 
Klibbalen Henrikstorp 4 128 29 
Klibbalkärr Säckestad 3 69 20 
Klibbalkärret Tegelbruket 4 141 29 
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Objektnamn Klass Objektnr Kartblad 
Klibbalstrandskog Möckeltorp 3 121 28 
Klibbalstrandskog norr Bellefors bilvägsbro 3 118 28 
Kylle Borgåsen 4 80 21 
Lanthöjden ÖN. 3 97 23 
Lanthöjden öster 4 96 23 
Levsäng Friaån 3 34 10 
Lilla Näset 4 41 13 
Lillehult 3 17 6 
Lindbeståndet Hallandsberg 2 57 16 
Lindholmen Ryholm 2 183 33 
Långa Odlingsröset Ryholm 3 138 29 
Långåker Bruket 3 33 10 
Lövbestånd Tåtorp 4 126 29 
Lövbestånd väster Ölmestorp. 4 191 34 
Lövbeståndet öster Arnäs.  3 104 24 
Lövblandbestånd Sveneby 4 108 26 
Lövdunge öster Hagen 4 85 22 
Lövdungen Säckestad 4 74 20 
Lövhagarna II Abberud 4 162 30 
Lövskogen runt Lusastugan 3 111 27 
Lövungskogen Arnäs ???Ungt lövbestånd 4 145 30 
Lövvassa/Pukerud NB 3 149 30 
Lövvassa; Grova ekarna 2 147 30 
Malinhall, f.d. festplats 3 125 29 
Moamossen 4 170 32 
Mullsjöberget 2 155 30 
Myste L Pjungserud 4 27 7 
Mäloset 4 8 2 
N Bredebolet Sänningen 4 28 7 
N Kroksjön 4 7 2 
N Pjungserud 4 25 7 
NB.. Vargavadet 2 174 32 
NO Jula mosse 4 72 20 
Nolsjön V Pjungserud 4 24 7 
Nordtorp 3 4 2 
Norr om Stora Skogssjön  4 188 34 
Norra Storemosse 4 185 33 
NV avtal Moängen 3 114 28 
Nyängen NMånsarud 4 39 12 
Ormskogen syd 4 61 17 
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Objektnamn Klass Objektnr Kartblad 
Ormskogen, Nordhagen 4 62 17 
Park vid Sveneby kyrka och herrgård 3 107 26 
Pommern 4 130 29 
Prod. best. ASP Ryholm 4 181 33 
Prod. björk ö. Töreboda 4 63 17 
Pälsa Karla 4 99 23 
Randlövskog mot Noltorp  4 164 31 
Randlövskog N.Karlsskog 4 171 32 
Randskog utmed landsväg 4 143 29 
Remmestorp parken 3 87 22 
Rotkilen 4 59 17 
Rud Riksberg 4 15 5 
Ryholm ekparken 3 136 29 
Ryholm strand mot Hattorp 3 133 29 
Ryholm södra parken 4 135 29 
Ryholm; ladugården 3 140 29 
Ryholms allé 4 139 29 
Ryholn unga lövbeståndet 4 137 29 
Rödeken Sveneby 4 109 26 
Rödjan 4 65 18 
Rölsa 4 75 20 
S Bålerud 4 21 6 
S. Slätte Nolgården 4 19 6 
Siken 4 122 28 
Sjöbråten 4 40 13 
Spigården 4 6 2 
Stenserud 3 150 30 
Stenserud II 3 151 30 
Stora produktionsbestånd 4 167 31 
Strandskog S Säckestad 3 70 20 
Strandskog s. Söhaga 4 48 15 
Strandskog Tåtorp 3 124 29 
Strandskog utmed Tidan 3 173 32 
Strandskog utmed Örlan 3 177 33 
Strandskog utmed Örlan 3 184 33 
Strandskog västra Ymsen 4 52 16 
Strandskog Ymsen Långåker 3 44 15 
Strandskogen n. Hallandsberg 4 51 15 
Strandskogen n. Säckestads gård 3 47 15 
Strandskogen s Borrud 3 43 15 
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Objektnamn Klass Objektnr Kartblad 
Strandskogen s. Hallandsberg 4 49 15 
Strandskogen sv. Unden ,Hallerud 4 29 8 
Strandskogen Tidan Lagerforsbruk 2 2 176 32 
Sveneby norra hagar 3 106 26 
Södra Bredebolet 4 30 8 
Torpet NV. Mullsjön  4 152 30 
Torsberg 3 89 22 
Torstentorp 2 189 34 
Trångabacken Magderud 3 146 30 
Trästenaberget 3 76 21 
Udda stugområde 4 94 23 
Undens v strand 3 10 3 
Unga lövbeståndet s. Folkskolan 4 117 28 
Unga lövbeståndet Stång 4 81 22 
Ungskogen s. Säckestad 4 71 20 
V Björnamossen 4 9 3 
v. diktalen" Tåtorp" 4 123 29 
Wassbacken Fägrebäcken 3 90 22 
Wassgårdsholme 3 120 28 
Vräkefors kvarn. 3 175 32 
Väster Märrahagen, Abberud 4 163 30 
Västeräng Slätte 4 18 6 
Ymseborg 2 45 15 
Åkerholmar Hennrikstorp. 4 127 29 
Åkerholmar Sveneby 4 105 26 
Åkerholmarna Krustorp 4 115 28 
Åkerholmarna Ryholm 3 134 29 
Åkersberg 4 64 18 
Ädellöv Fallabacken 3 116 28 
Ädellöv Hattorp 4 132 29 
Ädellövbeståndet Säckestad 2 68 20 
Ädellövbeståndet v. Ymsjöholm 2 55 16 
Äldre lövskog Halna 3 92 23 
Ängafallet 4 67 18 
Ölmestorp 2 190 34 
Ön Killingen i norra Ymsaen 2 46 10 
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6.2 Inventerade objekt sorterat efter klassning 

 
Klass Objektnamn Objektnr Kartblad 

2 Ymseborg 45 15 
2 Ön Killingen i norra Ymsaen 46 10 
2 Hallandsbergsparken 50 15 
2 Båstebacken Lindarna 54 16 
2 Ädellövbeståndet v. Ymsjöholm 55 16 
2 Lindbeståndet Hallandsberg 57 16 
2 Ädellövbeståndet Säckestad 68 20 
2 Kanaljorden Tåtorp-Lanthöjden 98 23 
2 Fägre Boda 101 23 
2 Lövvassa; Grova ekarna 147 30 
2 Mullsjöberget 155 30 
2 NB.. Vargavadet 174 32 
2 Strandskogen Tidan Lagerforsbruk 2 176 32 
2 Lindholmen Ryholm 183 33 
2 Torstentorp 189 34 
2 Ölmestorp 190 34 
3 Fd Älgarås vattenverk 2 1 
3 Hovaån Segolstorp 3 1 
3 Nordtorp 4 2 
3 Undens v strand 10 3 
3 Håsentorp II 12 4 
3 Hajstorp 16 5 
3 Lillehult 17 6 
3 Långåker Bruket 33 10 
3 Levsäng Friaån 34 10 
3 Strandskogen s Borrud 43 15 
3 Strandskog Ymsen Långåker 44 15 
3 Strandskogen n. Säckestads gård 47 15 
3 Båstebacken 53 16 
3 Fårhagarna Rotkilen 58 17 
3 Kilagården aspdungar 60 17 
3 Gårälgen 66 18 
3 Klibbalkärr Säckestad 69 20 
3 Strandskog S Säckestad 70 20 
3 Trästenaberget 76 21 
3 Remmestorp parken 87 22 
3 Holmen 88 22 
3 Torsberg 89 22 
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Klass Objektnamn Objektnr Kartblad 
3 Wassbacken Fägrebäcken 90 22 
3 Äldre lövskog Halna 92 23 
3 Lanthöjden ÖN. 97 23 
3 Fägre-Boda norr 102 23 
3 Halnatorp 103 24 
3 Lövbeståndet öster Arnäs.  104 24 
3 Sveneby norra hagar 106 26 
3 Park vid Sveneby kyrka och herrgård 107 26 
3 Grova eken Sveneby 110 26 
3 Lövskogen runt Lusastugan 111 27 
3 Hedvigsbadet 112 27 
3 NV avtal Moängen 114 28 
3 Ädellöv Fallabacken 116 28 
3 Klibbalstrandskog norr Bellefors bilvägsbro 118 28 
3 Aspetorps holmar 119 28 
3 Wassgårdsholme 120 28 
3 Klibbalstrandskog Möckeltorp 121 28 
3 Strandskog Tåtorp 124 29 
3 Malinhall, f.d. festplats 125 29 
3 Hagmarkslöv Lövvassa 129 29 
3 Betesmarken Hattorp 131 29 
3 Ryholm strand mot Hattorp 133 29 
3 Åkerholmarna Ryholm 134 29 
3 Ryholm ekparken 136 29 
3 Långa Odlingsröset Ryholm 138 29 
3 Ryholm; ladugården 140 29 
3 Arnäs by, öster bebyggelsen.  144 30 
3 Trångabacken Magderud 146 30 
3 Anlagt ädellöv Lövvassa 148 30 
3 Lövvassa/Pukerud NB 149 30 
3 Stenserud 150 30 
3 Stenserud II 151 30 
3 Bäckmiljö Lidbäck 154 30 
3 Aspbestånd söder Skäggebolet 166 31 
3 Igenväxningsmarken vid torprt Slätten 169 32 
3 Glasbjörkbeståndet på Aspetorp 172 32 
3 Strandskog utmed Tidan 173 32 
3 Vräkefors kvarn. 175 32 
3 Strandskog utmed Örlan 177 33 
3 Hagmarken norr Ebbhult 178 33 
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Klass Objektnamn Objektnr Kartblad 
3 Alkärret Ebbhult 179 33 
3 Bestånd söder Tegelbruket. 182 33 
3 Strandskog utmed Örlan 184 33 
3 Asparna söder torpet St.Skogatorp 187 34 
3 Betesmarken Kullerud 192 34 
4 Hovaån N Sandbräckan 1 1 
4 Abborrtjärnen 5 2 
4 Spigården 6 2 
4 N Kroksjön 7 2 
4 Mäloset 8 2 
4 V Björnamossen 9 3 
4 Håsentorp I 11 4 
4 Fredsbergs mosse norr 13 4 
4 Brånäng 14 5 
4 Rud Riksberg 15 5 
4 Västeräng Slätte 18 6 
4 S. Slätte Nolgården 19 6 
4 Bålerud Sisjön 20 6 
4 S Bålerud 21 6 
4 Blandskogen St Lindåsen 22 7 
4 Anneberg grönelid 23 7 
4 Nolsjön V Pjungserud 24 7 
4 N Pjungserud 25 7 
4 Bäcken Ålsjön - Velen 26 7 
4 Myste L Pjungserud 27 7 
4 N Bredebolet Sänningen 28 7 
4 Strandskogen sv. Unden ,Hallerud 29 8 
4 Södra Bredebolet 30 8 
4 Bredebolet 31 8 
4 Fredsbergs mosse N O 32 10 
4 Friaån Boda 35 11 
4 Hubberudssjön 36 12 
4 Glömserud 37 12 
4 Fredriksdal Månsarud 38 12 
4 Nyängen NMånsarud 39 12 
4 Sjöbråten 40 13 
4 Lilla Näset 41 13 
4 Bodarna Mösundet 42 14 
4 Strandskog s. Söhaga 48 15 
4 Strandskogen s. Hallandsberg 49 15 
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Klass Objektnamn Objektnr Kartblad 
4 Strandskogen n. Hallandsberg 51 15 
4 Strandskog västra Ymsen 52 16 
4 Aspbetstånd öster Bäck 56 16 
4 Rotkilen 59 17 
4 Ormskogen syd 61 17 
4 Ormskogen, Nordhagen 62 17 
4 Prod. björk ö. Töreboda 63 17 
4 Åkersberg 64 18 
4 Rödjan 65 18 
4 Ängafallet 67 18 
4 Ungskogen s. Säckestad 71 20 
4 NO Jula mosse 72 20 
4 Ekhagarna Säckestad 73 20 
4 Lövdungen Säckestad 74 20 
4 Rölsa 75 20 
4 Beteshagarna Vallabyn 77 21 
4 Dammen Gullhagen. 78 21 
4 Humstorps åkerholmar 79 21 
4 Kylle Borgåsen 80 21 
4 Unga lövbeståndet Stång 81 22 
4 Beteshagarna nv. Sidden 82 22 
4 Blandbeståndet Randstorp 83 22 
4 Björkhagarna öster Stångs bro 84 22 
4 Lövdunge öster Hagen 85 22 
4 Björkbeståndet Remmestorp 86 22 
4 Kanalbanken öster Wassbacken 91 22 
4 Klibbalbeståndet Halna 93 23 
4 Udda stugområde 94 23 
4 Anlagt björk/granbestånd n. Lanthöjden 95 23 
4 Lanthöjden öster 96 23 
4 Pälsa Karla 99 23 
4 Anna Sörmans åkerholmar 100 23 
4 Åkerholmar Sveneby 105 26 
4 Lövblandbestånd Sveneby 108 26 
4 Rödeken Sveneby 109 26 
4 Gotorp__Delvis grandominerat 113 27 
4 Åkerholmarna Krustorp 115 28 
4 Unga lövbeståndet s. Folkskolan 117 28 
4 Siken 122 28 
4 v. diktalen" Tåtorp" 123 29 
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Klass Objektnamn Objektnr Kartblad 
4 Lövbestånd Tåtorp 126 29 
4 Åkerholmar Hennrikstorp. 127 29 
4 Klibbalen Henrikstorp 128 29 
4 Pommern 130 29 
4 Ädellöv Hattorp 132 29 
4 Ryholm södra parken 135 29 
4 Ryholn unga lövbeståndet 137 29 
4 Ryholms allé 139 29 
4 Klibbalkärret Tegelbruket 141 29 
4 Betet , bergbundet aspbestånd RYHOLM 142 29 
4 Randskog utmed landsväg 143 29 
4 Lövungskogen Arnäs ???Ungt lövbestånd 145 30 
4 Torpet NV. Mullsjön  152 30 
4 Blandbeståndet Norr om Mullsjön 153 30 
4 Betad björkhage öster Mullsjön. 156 30 
4 Badplatsen Sågen 157 30 
4 Kanterud 158 30 
4 Erkis Motion 160 30 
4 Aspbeståndet 161 30 
4 Lövhagarna II Abberud 162 30 
4 Väster Märrahagen, Abberud 163 30 
4 Randlövskog mot Noltorp  164 31 
4 Gallrat Björkbestånd Skäggebolet 165 31 
4 Stora produktionsbestånd 167 31 
4 Aspdungar söder Uggletorp  168 31 
4 Moamossen 170 32 
4 Randlövskog N.Karlsskog 171 32 
4 Gårdsmiljö Rya - Backgården 180 33 
4 Prod. best. ASP Ryholm 181 33 
4 Norra Storemosse 185 33 
4 Glasbjöekbeståndet söder om sjön Viken 186 33 
4 Norr om Stora Skogssjön  188 34 
4 Lövbestånd väster Ölmestorp. 191 34 
4 Glasbjörkbestånd norr om Aspemossenen 193 35 
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6.3 Inventerade objekt sorterat geografiskt efter kartblad från norr till söder 

 
Kartblad Objektnr Objektnamn Klass 

1 1 Hovaån N Sandbräckan 4 
1 2 Fd Älgarås vattenverk 3 
1 3 Hovaån Segolstorp 3 
2 4 Nordtorp 3 
2 5 Abborrtjärnen 4 
2 6 Spigården 4 
2 7 N Kroksjön 4 
2 8 Mäloset 4 
3 9 V Björnamossen 4 
3 10 Undens v strand 3 
4 11 Håsentorp I 4 
4 12 Håsentorp II 3 
4 13 Fredsbergs mosse norr 4 
5 14 Brånäng 4 
5 15 Rud Riksberg 4 
5 16 Hajstorp 3 
6 17 Lillehult 3 
6 18 Västeräng Slätte 4 
6 19 S. Slätte Nolgården 4 
6 20 Bålerud Sisjön 4 
6 21 S Bålerud 4 
7 22 Blandskogen St Lindåsen 4 
7 23 Anneberg grönelid 4 
7 24 Nolsjön V Pjungserud 4 
7 25 N Pjungserud 4 
7 26 Bäcken Ålsjön - Velen 4 
7 27 Myste L Pjungserud 4 
7 28 N Bredebolet Sänningen 4 
8 29 Strandskogen sv. Unden ,Hallerud 4 
8 30 Södra Bredebolet 4 
8 31 Bredebolet 4 
10 32 Fredsbergs mosse N O 4 
10 33 Långåker Bruket 3 
10 34 Levsäng Friaån 3 
11 35 Friaån Boda 4 
12 36 Hubberudssjön 4 
12 37 Glömserud 4 
12 38 Fredriksdal Månsarud 4 
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Kartblad Objektnr Objektnamn Klass 
12 39 Nyängen NMånsarud 4 
13 40 Sjöbråten 4 
13 41 Lilla Näset 4 
14 42 Bodarna Mösundet 4 
15 43 Strandskogen s Borrud 3 
15 44 Strandskog Ymsen Långåker 3 
15 45 Ymseborg 2 
10 46 Ön Killingen i norra Ymsaen 2 
15 47 Strandskogen n. Säckestads gård 3 
15 48 Strandskog s. Söhaga 4 
15 49 Strandskogen s. Hallandsberg 4 
15 50 Hallandsbergsparken 2 
15 51 Strandskogen n. Hallandsberg 4 
16 52 Strandskog västra Ymsen 4 
16 53 Båstebacken 3 
16 54 Båstebacken Lindarna 2 
16 55 Ädellövbeståndet v. Ymsjöholm 2 
16 56 Aspbetstånd öster Bäck 4 
16 57 Lindbeståndet Hallandsberg 2 
17 58 Fårhagarna Rotkilen 3 
17 59 Rotkilen 4 
17 60 Kilagården aspdungar 3 
17 61 Ormskogen syd 4 
17 62 Ormskogen, Nordhagen 4 
17 63 Prod. björk ö. Töreboda 4 
18 64 Åkersberg 4 
18 65 Rödjan 4 
18 66 Gårälgen 3 
18 67 Ängafallet 4 
20 68 Ädellövbeståndet Säckestad 2 
20 69 Klibbalkärr Säckestad 3 
20 70 Strandskog S Säckestad 3 
20 71 Ungskogen s. Säckestad 4 
20 72 NO Jula mosse 4 
20 73 Ekhagarna Säckestad 4 
20 74 Lövdungen Säckestad 4 
20 75 Rölsa 4 
21 76 Trästenaberget 3 
21 77 Beteshagarna Vallabyn 4 
21 78 Dammen Gullhagen. 4 
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Kartblad Objektnr Objektnamn Klass 
21 79 Humstorps åkerholmar 4 
21 80 Kylle Borgåsen 4 
22 81 Unga lövbeståndet Stång 4 
22 82 Beteshagarna nv. Sidden 4 
22 83 Blandbeståndet Randstorp 4 
22 84 Björkhagarna öster Stångs bro 4 
22 85 Lövdunge öster Hagen 4 
22 86 Björkbeståndet Remmestorp 4 
22 87 Remmestorp parken 3 
22 88 Holmen 3 
22 89 Torsberg 3 
22 90 Wassbacken Fägrebäcken 3 
22 91 Kanalbanken öster Wassbacken 4 
23 92 Äldre lövskog Halna 3 
23 93 Klibbalbeståndet Halna 4 
23 94 Udda stugområde 4 
23 95 Anlagt björk/granbestånd n. Lanthöjden 4 
23 96 Lanthöjden öster 4 
23 97 Lanthöjden ÖN. 3 
23 98 Kanaljorden Tåtorp-Lanthöjden 2 
23 99 Pälsa Karla 4 
23 100 Anna Sörmans åkerholmar 4 
23 101 Fägre Boda 2 
23 102 Fägre-Boda norr 3 
24 103 Halnatorp 3 
24 104 Lövbeståndet öster Arnäs.  3 
26 105 Åkerholmar Sveneby 4 
26 106 Sveneby norra hagar 3 
26 107 Park vid Sveneby kyrka och herrgård 3 
26 108 Lövblandbestånd Sveneby 4 
26 109 Rödeken Sveneby 4 
26 110 Grova eken Sveneby 3 
27 111 Lövskogen runt Lusastugan 3 
27 112 Hedvigsbadet 3 
27 113 Gotorp__Delvis grandominerat 4 
28 114 NV avtal Moängen 3 
28 115 Åkerholmarna Krustorp 4 
28 116 Ädellöv Fallabacken 3 
28 117 Unga lövbeståndet s. Folkskolan 4 
28 118 Klibbalstrandskog norr Bellefors bilvägsbro 3 
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Kartblad Objektnr Objektnamn Klass 
28 119 Aspetorps holmar 3 
28 120 Wassgårdsholme 3 
28 121 Klibbalstrandskog Möckeltorp 3 
28 122 Siken 4 
29 123 v. diktalen" Tåtorp" 4 
29 124 Strandskog Tåtorp 3 
29 125 Malinhall, f.d. festplats 3 
29 126 Lövbestånd Tåtorp 4 
29 127 Åkerholmar Hennrikstorp. 4 
29 128 Klibbalen Henrikstorp 4 
29 129 Hagmarkslöv Lövvassa 3 
29 130 Pommern 4 
29 131 Betesmarken Hattorp 3 
29 132 Ädellöv Hattorp 4 
29 133 Ryholm strand mot Hattorp 3 
29 134 Åkerholmarna Ryholm 3 
29 135 Ryholm södra parken 4 
29 136 Ryholm ekparken 3 
29 137 Ryholn unga lövbeståndet 4 
29 138 Långa Odlingsröset Ryholm 3 
29 139 Ryholms allé 4 
29 140 Ryholm; ladugården 3 
29 141 Klibbalkärret Tegelbruket 4 
29 142 Betet , bergbundet aspbestånd RYHOLM 4 
29 143 Randskog utmed landsväg 4 
30 144 Arnäs by, öster bebyggelsen.  3 
30 145 Lövungskogen Arnäs ???Ungt lövbestånd 4 
30 146 Trångabacken Magderud 3 
30 147 Lövvassa; Grova ekarna 2 
30 148 Anlagt ädellöv Lövvassa 3 
30 149 Lövvassa/Pukerud NB 3 
30 150 Stenserud 3 
30 151 Stenserud II 3 
30 152 Torpet NV. Mullsjön  4 
30 153 Blandbeståndet Norr om Mullsjön 4 
30 154 Bäckmiljö Lidbäck 3 
30 155 Mullsjöberget 2 
30 156 Betad björkhage öster Mullsjön. 4 
30 157 Badplatsen Sågen 4 
30 158 Kanterud 4 
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Kartblad Objektnr Objektnamn Klass 
30 160 Erkis Motion 4 
30 161 Aspbeståndet 4 
30 162 Lövhagarna II Abberud 4 
30 163 Väster Märrahagen, Abberud 4 
31 164 Randlövskog mot Noltorp  4 
31 165 Gallrat Björkbestånd Skäggebolet 4 
31 166 Aspbestånd söder Skäggebolet 3 
31 167 Stora produktionsbestånd 4 
31 168 Aspdungar söder Uggletorp  4 
32 169 Igenväxningsmarken vid torprt Slätten 3 
32 170 Moamossen 4 
32 171 Randlövskog N.Karlsskog 4 
32 172 Glasbjörkbeståndet på Aspetorp 3 
32 173 Strandskog utmed Tidan 3 
32 174 NB.. Vargavadet 2 
32 175 Vräkefors kvarn. 3 
32 176 Strandskogen Tidan Lagerforsbruk 2 2 
33 177 Strandskog utmed Örlan 3 
33 178 Hagmarken norr Ebbhult 3 
33 179 Alkärret Ebbhult 3 
33 180 Gårdsmiljö Rya - Backgården 4 
33 181 Prod. best. ASP Ryholm 4 
33 182 Bestånd söder Tegelbruket. 3 
33 183 Lindholmen Ryholm 2 
33 184 Strandskog utmed Örlan 3 
33 185 Norra Storemosse 4 
33 186 Glasbjöekbeståndet söder om sjön Viken 4 
34 187 Asparna söder torpet St.Skogatorp 3 
34 188 Norr om Stora Skogssjön  4 
34 189 Torstentorp 2 
34 190 Ölmestorp 2 
34 191 Lövbestånd väster Ölmestorp. 4 
34 192 Betesmarken Kullerud 3 
35 193 Glasbjörkbestånd norr om Aspemossenen 4 
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7 Artlista 
 
Träd 

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

Brakved Frangula alnus 
En Juniperus communis 
Getapel Rhamnus cathartica 
Gråvide Salix cinerea 
Gullregn Laburnum sp. 
Hagtorn Crataegus spp. 
Hassel Corylus avellana 
Hägg Prunus padus 
Häggmispel Amelanchier spicata 
Krusbär Ribes uva-crispa 
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