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INLEDNING
Följande inventering är genomförd på uppdrag av länsstyrelsen i
Älvsborgs län. Fältarbetet utfördes under april 1987.

METODIK
Flygbildstolkningen har utförts av Birgitta Rödström. Underlag för tolkningen har varit
svartvita flygbilder i skala 1:30 000, samt för begränsade delar IR-färgbilder i samma skala.
Samtliga bilder är fotograferade under sommaren 1982. En första preliminär avgränsning av
lövskogsbestånden markerades på topografiska kartan i samband med tolkningen.
Beståndavgränsningarna har senare preciserats på kartor i skala 1:20000 vid fältinventeringen.
Samtliga lövskogsbestånd större än 2 ha finns med i redovisningen. Under fältarbetet
noterades uppgifter om trädslagsfördelning trädens grovlek och ålder samt eventuella
genomförda skogsvårdsåtgärder. Vidare antecknades översiktliga uppgifter om busk- och
fältskiktets sammansättning samt övriga företeelser som har stor betydelse för
naturvärdesbedömningen.
Ytterligare uppgifter om flors och fauna har tillförts genom muntliga uppgifter och enkäter
samt genom befintligt litteraturmaterial.

REDOVISNING
Till varje bestånd lämnas en kort beskrivning där skogstypen eller för vissa områden flera
förekommande skogstyper anges.
Aktuella skogstyper inom Svenljunga kommun är följande.
1. Bokskog.
2. Ekskog.

Mer än 50 % bok.
Mer än eller lika med 50 % ek.
a) Hedekskog. Med fältskikt av ristyp.
b) Ängsekskog. Med fältskikt av gräs-örttyp.

3. Björkskog.

Mer än 50 % björk.

4. Alskog.

Mer än 50 % al.

5. Blandskog av triviallövträd.

Blandskog av asp, rönn, sälg, björk och al etc.

6. Ekhage.

Mer än 70 % av hagmarksträden utgörs av ek.

7. Hagmark med blandade lövträd.

Inget av hagmarksträden uppgår till 70 %.

8. Björkhage.

Mer än 70 5 av hagmarksträden utgörs av björk.

9. Ädellövskog.

Mer än 50 % blandade ädellövträd.

10. Blandlövskog med ädellövinslag. Mer än 70 % lövträd varav minst 30 % ädellövträd.
Indelningen får ses som en förenkling av verkligheten och medger således ingen fullständig
återgivning av alla variationer inom bestånden.
I vissa fall har objekten indelats i delområden som har försetts med bokstavsbeteckningar
inom respektive objekt.
För de bestånd som utgör ädellövskog i juridisk mening (dvs. mer än 50 % ädellövträd och
mer än 70 % lövträd totalt) har bokstavskombinationen ÄLL angetts. Då endast delar av
beståndet utgöra av ädellövskog anges ÄLL (delar).
Härpå följer en kort beskrivning av skogens sammansättning där följande beteckningar
används: stort inslag (mer än 20 %), inslag (mer än 10 %), litet inslag (mindre än 10 %) samt
enstaka (mindre än 5 %). Motsvarande beteckningar gäller för buskskiktet, dock ej lika strikt.
För trädgrovlek används begrepp som slyskog, ungskog, medelgrov skog, grov skog/träd samt
mycket grov skog/träd. Beteckningarna baseras på subjektiv uppskattning och termerna har
anpassats till det som är brukligt för respektive trädslag. Ekar med 30-50 cm stamdiameter
klassas här som grova medan alar med denna diameter klassas som mycket grova. Mycket
grova ekar bör överstiga 1 m i stamdiameter.
För fältskiktet har beteckningarna örttyp och ristyp använts. Ristypen motsvarar ungefär
hedseriens vegetationstyper och örttyp ungefärligen ängsseriens. Fältskiktstyperna har sedan
ytterligare indelats längs en fuktighetsgradient i torr örttyp - frisk örttyp - fuktig örttyp och på
motsvarande sätt för ristyperna.
Under rubriken Fauna och flora har diverse uppgifter om beståndets växt- och djurliv
tillfogats. Vissa av uppgifterna har inhämtats under inventeringen och andra har tagits ur
litteraturen och/eller lämnats av olika personer. Uppgifterna är ej insamlade på något enhetligt
sätt men kan trots detta i vissa fall ge goda indikationer på ett bestånds naturvärde.

NATURVÄRDESBEDÖMMING
Skogsbestånden har klassats i en tregradig skala där klass 1 motsvarar det högsta naturvärdet.
Klass 1-objekten är enligt författarens bedömning så värdefulla att de förtjänar skydd i form av
naturreservat eller liknande. Många av klass 3-objekten borde å andra sidan kunna bevaras
genom tillämpning av 21 § skogsvårdslagen.
Vid klassningen har ej använts något poängsystem eller liknande utan den är en subjektiv
sammanvägning av ett stort antal faktorer såsom:

- Storlek. Ett stort område bedöms värdefullare än ett litet.
- Skogens mognad som ekosystem. Ett mått härpå har varit trädens ålder och grovlek, liksom
förekomst av sena successionsstadier som torrakor, lågor, innanrötade träd och träd med
bohål.
- Områdets variationagrad. Förekomst av småbiotoper som block, lodytor, bäckar, källor,
skogsbryn, stränder, vattenfall, andra våtmarker etc.
- Frihet från vissa mänskliga ingrepp såsom avverkningar, gallringar, röjningar, vägar,
bebyggelse, kraftledningar etc.
- Representativitet resp.sällsynthet. Representativa skogstyper - i Svenljunga kommun främst
den suboceaniska hedekskogen - har värderats högt eftersom den pekar på ett av de möjliga
klimaxstadierna i denna del av Sverige. Skogstyper som är i stort sett sällsynta har också
erhållit höga värden antingen de är naturliga ekosystem eller kultur skapade
- Vid bedömningen av hagmarker har artdiversiteten värderats högt och därvid har
innanrötade träd, boträd och riklig epifytflora skattats högt.

ALLMÄNT OM LÖVSKOGARNA I SVENLJUNGA KOMMUN
Större, sammanhängande lövakogsbestånd är sällsynta inom Svenljunga kommun. Totalt sett
omfattar lövskogarna endast en bråkdel av kommunens skogsareal. Fördelningen är tämligen
jämn, men med huvudsaklig koncentration till dalgångarna och kring de större gårdarna.
Denna inventering omfattar lövskogar större än 2 ha. Övriga, icke inventerade områden utgörs
av smala lövskogsridåer utmed åkerkanter, skogsbryn, de flesta sjöar och vattendrag samt
spridda smådungar i betes- och odlingslandskapet.
Det dominerande trädslaget är ek, som finns med i de flesta bestånd och som även bildar egna
bestånd i form av hedekskogar och ekhagar. Rena ädellövskogsbestånd finns sparsamt
framförallt i kommunens södra delar. Vanligare är blandlövskogar med ädellövinslag.
Generellt sett kan sägas att andelen ädellövträd är påfallande hög vilket sannolikt hör samman
med kommunens sydvästliga läge.
Alskogar
På flera ställen utmed de större åarna, Ätran, Lillån, Assman och Stångån, finns vackra
albestånd med både klibbal och gråal. Skogen är dock vanligen ganska ung och alarna saknar
oftast utpräglad sockelbildning. Vanligen finns också varierande andel andra lövträd
inblandade samt ofta också hög andel gran. Här bör särskilt omnämnas områdena nr 71, 107
och 114.
Bokskogar
Förutom vid Ragö på Såkens nordsida längst upp i kommunens norra del är boken
huvudsakligen koncentrerad till de södra delarna. Här förekommer den ganska allmänt dels

som enstaka träd i blandande bestånd dels som rena bokskogar. Vanligast är typen hedbokskog
med dåligt utvecklat busk- och fältskikt.
På några ställen finns mycket gamla bestånd av grov bok, där den epifytiska floran ofta är
mycket väl utvecklad med flera sällsynta moss- och lavarter. Av särskilt intresse utgör
bestånden nr 33, 35, 86, 93 och 157.
Ädellövskogar
Som tidigare sagts är ädellövträd, ask, alm, lind och lönn, förhållandevis vanligt
förekommande. Rena ädellövskogsbestånd är dock sällsynt (undantaget bok- och ekbestånd).
Alla dessa bestånd, nr 25, 39, 51 och 170, får bedömas som intressanta.
Ekskogar
Både hedekskog och ängsekekog förekommer, hedekskogarna är dock vanligast. Bestånden
har varierande ålder, varav en del med tämligen lång skoglig kontinuitet, och är ofta
beteshävdade. Intressanta områden är nr 12, 27 och 52.
Hagmarker
Skogtäckta hagmarker finns i stor omfattning i Svenljunga kommun. Dominerande trädslag är
ek, ofta med grova - mkt grova träd. Vanligt är också förekomst av grova - mkt grova
(åtminstone tidigare hamlade) ädellövträd främst saker i hagmarker samt som alléer i anslutning till dessa områden. Dessa mycket gamla träd hyser vanligen en mycket rik och
sällsynt epifytisk lav- och mossflora.
Hagmarkerna utgör också ett mycket tilltalande landskapsestetiskt inslag i denna till största
delen barrskogsdominerade kommunen. Områden med speciellt intresse är nr 25, 159, 170 och
189.

FLORA OCH FAUNA
Inventeringen genomfördes under april månad då kärlväxtfloran ännu ej hunnit att utvecklas.
Därför koncentrerades intresset mer på lavflorans sammansättning. I första hand noterades
arter som är känsliga för föroreningar och/eller har speciella krav på ekologiska miljöer och
lång skoglig kontinuitet.
Svenljunga kommun är belägen inom den mest nederbördsrika delen av södra Sverige.
Årsmedelnederbörden ligger kring 900-1000 mm. Detta återspeglar sig bl.a. i lavflorans
rikedom och sammansättning. Generellt sett kan sägas att lavfloran är mycket rik med flera
sällsynta och utrotningshotade arter.
Följande beteckningar används för litteraturuppgifter och enskilda uppgiftslämnare under
rubriken flora och fauna i beståndsbeskrivningarna:
(OA) Ove Almborn, 1948.

(EA) Erik Andersson
(L-EA) Leif Erik Aronsson Nordgårdsvägen 4, 510 30 Viskafors.
(UB) Uno Berggren, 1962.
(ÅC) Åke Carlsson, 1974.
(GD) Gunnar Degelius, 1935.
(CS & IS) C. Sandberg & I. Söderberg, 1942.

I några fall har återfynd gjorts i samband med fältarbetet. Detta har i texten markerats med
utropstecken efter uppgiftslämnarens beteckning.
Lokalangivelserna för många av litteraturuppgifterna är bristfälliga. I dessa fall har
uppgifterna noterats på alla närliggande områden. På utbredningskartorna år dock endast en
markering gjord för varje angivet fynd i litteraturen,
Några av de mest intressanta kärlväxternas och lavarnas förekomst finns redovisade på
följande kartor. Lavarna har det gemensamt att de för sin överlevnad kräver lång skoglig
kontinuitet, är känsliga för föroreningar samt är mer eller mindre utrotningshotade i landet
(Floravårdskommittén för lavar, 1987).
Utbredningskartorna baserar sig, för lavarna, på resultaten från fältinventeringen, samt för
övriga växter på uppgifter hämtade från litteratur och enskilda personer.

BESKRIVNING AV OMRÅDEN
1.

Lövskog vid Mellom Mossöje.

Landskapsbild: Ett mindre lövskogsparti omgivet av barrskog. Gränsar i söder till Åsarmossen
och i nordöst till en liten åkerlapp.
Skogstyp: Blandlövskog med litet ädellövinslag.
Klen björk dominerar. Inslag av rönn. Bitvis Stort inslag av gran. Enstaka grova ekar samt
enstaka sälg och apel. Området är nyligen gallrat.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: Klass 3.

2.

Lövskog vid Ågärdet.

Landskapsbild: Litet lövskogsparti i en ostsluttning inne bland bebyggelsen. Gränsar till ett
hygge i norr.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov-grov ek tillsammans med klen björk och asp i glest bestånd. Enstaka gran och tall.
Buskskikt: Saknas mest.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

3.

Lövskog söder om Överlida.

Landskapsbild: Små, spridda ytor med lövskog och hagmark bland bebyggelse. Omges till stor
del av åker- och betesmarker samt i öster av bebyggelse och i väster av barrskog.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag ÄLL.
Medelgrov-grov ek. Stort inslag av klen björk. Enstaka gran och tall samt klen lönn. Området
är nyligen röjt och gallrat.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

4.

Hallångens strand söder om Överlida.

Landskapsbild: Smal lövskogsridå utmed Stora Hallångens västsida.
Skogstyp: Björkskog.
Medelgrov björk dominerar. Inslag av klibbal och ek.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

5.

Lövskog väster om Mjöbäck.

Landskapsbild: Litet lövskogsparti i ostsluttning inne bland bebyggelsen. Gränsar i nordväst
till barrskog. Omges för övrigt av bebyggelse.

Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av klen björk och asp. Enstaka gran och tall.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Linnea (EA).
Bedömning: Klass 3.

6.

Ekskog vid Snärsås.

Landskapsbild: Två kullar med gles lövskog. Omges av åker- och betesmarker. Gränsar i
nordväst till barrskog.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av björk och asp. Enstaka gran och grov sälg.
Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Kransrams (EA).
Bedömning: Klass 2. Vacker, betad hedekskog som utgör ett betydelsefullt landskapsestetiskt
inslag i odlingslandskapet. Träden är tämligen gamla och kan fungera som refuger för epifyter
med krav på lång kontinuitet.

7.

Ekskog vid Moghult.

Landskapsbild: Lövskogstäckt kulle som omges av åker- och betesmarker.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov björk. Enstaka rönn och asp.
Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk blåbärsristyp.
Bedömning: Klass 2. Vacker, betad hedekskog som utgör ett betydelsefullt landskapsestetiskt
inslag i odlingslandskapet. Träden är tämligen gamla och kan fungera som refuger för epifyter
med krav på lång kontinuitet.

8.

Lövskogar vid Stora Brostorp.

Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd i lätt kuperad terräng. Omges av barrskog och
hyggen, samt gränsar i öster till en åkerlapp.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog.
Klen-medelgrov ek. Inslag av klen björk, asp och gran. Enstaka rönn och sälg.
Buskskikt: Glest med brakved.
Fältskikt: Frisk blåbärsristyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Bitvis stort inslag av gran och tall. Inslag av asp. Litet
inslag av ek. Enstaka rönn.
Buskskikt: Tätt med brakved. Rikligt med sly av ek, björk och asp.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

9.

Lövdungar vid Inganäs.

Landskapsbild: Lövskogstäckt kulle utmed riksvägen. Gränsar i väster till barrskog, i nordväst
till ett bygge samt i norr och i söder till åkermark.
Skogstyp: Blandlövskog med stort ädellövinslag, ÄLL (delar).
Medelgrov asp och björk dominerar. Stort inslag av medelgrov-grov ek som bitvis dominerar
helt. Inslag av grov lind. Enstaka rönn, sälg, gran och tall. Området betas.
Buskskikt: Bitvis tätt med brakved, hassel samt enstaka en.
Fältskikt: Omväxlande frisk gräs-ristyp och gräs-örttyp.
Flora och fauna: Kambräken (UB). Lunglav på ek och asp.
Bedömning: Klass 2. Vacker, betad blandlövskog med tämligen lång kontinuitet. Skogen är
ålders- och trädslagsmässigt varierande. Lämplig biotop för bl.a. hackspettar och nötkråka.

10.

Lövskog söder om Inganäsasjön.

Landskapsbild: Smal lövskogsridå utmed Inganäsasjöns väst- och sydsida. Gränsar i väster till
åkermark.

Skogstyp: Björkskog.
Medelgrov björk i glest bestånd. Inslag av asp och tall.
Buskskikt: Glest med brakved.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

11.

Ekskog vid Holmarp.

Landskapsbild: Glest lövskogsbestånd som huvudsakligen omges av åkermark. Gränsar i syd
till en liten, barrskogstäckt våtmark och i norr till ett litet barrskogsbestånd.
Skogstyp: Hedekskog med stort barrinslag. ÄLL (delar)
Klen-medelgrov ek i täta bestånd. Enstaka grova ekar. Inslag av grov gran och tall samt av
björk. Enstaka rönn och asp. Området betas.
Buskskikt: Glest med enstaka hassel, främst utmed kanterna.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

12.

Ekskogar sydost om St. Abborrasjön.

Landskapsbild: Ett av kommunens största sammanhängande ekbestånd. Beläget i lätt kuperad
terräng. Omges av barrskog och byggen. nordvästra delen finns ett par öppna ängspartier med
gles lövskog.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog. ÄLL
Klen-medelgrov ek med inslag av grova ekar. Inslag av medelgrov-grov björk samt gran och
asp. Enstaka rönn och sälg.
Perifera delar i norr domineras av täta bestånd med klen björk på fuktigt underlag. Här och var
finns enstaka hålträd. Vid besöket observerades många hackspettar.
Buskskikt: Glest med hassel och enstaka brakved.
Fältskikt: Omväxlande frisk grästyp och gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Öppna ängsytor omväxlande med lövdungar vid en ödegård. Kring denna växer enstaka grova
askar, lönnar och tallar.

Buskskikt och fältskikt: Samma som föregående.
Flora och fauna: Intressant lavflora på gamla ädellövträd.
Område a): Lavarna Lopadium disciforme och Bacidia fusca på ek.
Område b): Almlav på ask. Lunglav på lönn och ek. Läderlappslav Caloplaca obscurella, och
Leptogium teretiusculum på lönn.
Bedömning: a) Klass 1. Mycket vacker, gammal hedekskog med rik och intressant lavflora.
Områdets storlek och trädens ålder gör det till en mycket lämplig biotop för bl.a. hackspettar.
b) Klass 2. Biotopmässigt varierande, halvöppet område med omväxlande ängsytor, dungar,
trädridåer och enstaka gamla vårdträd. Lämpligt för bl.a. smågnagare och ett flertal fågelarter.
Intressant lavflora på gamla vårdträd.

13.

Hagmark vid Reaskäl, Mellangården.

Landskapsbild: Spridda, små, glest lövskogstäckta kullar omgivna av åkermark. De södra
kullarna gränsar i öster till Storemossen och i söder till barrskog.
Skogstyp: Björkhage, blandlövskog.
Klen björk i glest bestånd. Inslag, bitvis stort, av asp. Inslag av gran och tall. Enstaka rönn och
sälg. Övergår mot sydväst i blandlövskog. Delar av området betas.
Buskskikt: Glest med en och brakved.
Fältskikt: Frisk-fuktig grästyp.
Flora och fauna: Klockgentiana vid Älesjön (UB). Blylav och grynlav (GD, CS & IS). Västlig
njurlav (CS & IS).
Bedömning: Klass 3.

14.

Hagmark och lövskog vid Bocksbol.

Landskapsbild: Glesa lövskogsbestånd i ett småkulligt moränlandskap med blockrik morän.
Gott om odlingsrösen. Gränsar i norr och väster till Hulta mosse. Mot söder och öster
dominerar barrskog.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen-medelgrov björk dominerar. Inslag av medelgrov ek samt gran och tall. Enstaka rönn och
asp.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk ristyp.

Område b)
Skogstyp: Ekhage ÄLL.
Medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av klen-medelgrov björk. Litet inslag av rönn. Enstaka
apel, grov ek samt gran och tall utmed kanterna. Området betas.
Buskskikt: Glest med hassel och brakved samt enstaka en.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) klass 2. Området är småkuperat och estetiskt mycket tilltalande. De många odlingsrösena
kan fungera som lämpliga bo- och övervintringsplatser för grod- och kräldjur. Gränsar i norr
till en våtmark vilket ökar förutsättningarna för stor artdiversitet inom området.

15.

Hagmark vid Björstorp.

Landskapsbild: Spridda lövskogabestånd i sluttningar och på små kullar. Omges främst av
åkermark. Gränsar i norr och öster till barrskog.
Skogstyp: Ekhage ÄLL.
Medelgrov ek i glest bestånd. Litet inslag av klen björk. Enstaka gran, tall och grov ek.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa och skogsfibbla. (EA).
Bedömning: Klass 2. Mycket vackra, betade ekhagar. Viktiga landskapsestetiska inslag i
området.

16.

Lövskogar vid Målhult.

Landskapsbild: Glest lövskogsbestånd i lätt kuperad terräng kring ett par öppna ängspartier.
Omges av barrskog.
Område a)
Skogstyp: Parkliknande blandlövskog med ädellövinslag. ÄLL
Mycket grov ask och grov lönn i glest bestånd. Enstaka björk, rönn, sälg och apel. Enstaka
grov klibbal i bäckravinen.
Buskskikt: Mest glest med hassel, bitvis tätt med framförallt hägg.
Fältskikt: Frisk örttyp.

Område b)
Skogstyp: Hedekskog
Klen-medelgrov ek i tätt bestånd. Stort inslag av björk. Inslag av gran. Enstaka rönn och grov
ek. Mot kanterna och i svackor stort inslag av asp samt enstaka sälg.
Buskskikt: Glest med brakved och enstaka en.
Fältskikt: Frisk blåbärsristyp.
Flora och fauna: Område a): Lönnlav, läderlappslav och Leptogium teretiusculum på lönn.
Lunglav på ask.
Bedömning: a) Klass 2. Framförallt den stora rikedomen på mycket gamla vårdträd med
intressant lavflora motiverar högt skyddsvärde.
b) Klass 3.

17.

Lövskog vid Yttre Målhult.

Landskapsbild: Ett litet, glest lövskogsparti i en sydsluttning. Omges av åker- och
betesmarker. Gränsar i söder till barrskog.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen björk dominerar större delen. Bitvis stort inslag av klen ek. Inslag av gran, sälg samt klen
asp. På fuktiga ställen inslag av klibbal. Enstaka grov asp och ek.
Buskskikt: Bitvis tätt med hassel
Fältskikt: Omväxlande torr-frisk gräs-örttyp och ristyp samt fuktig örttyp.
Flora och fauna: Pannaria mediterranea på lönn strax utanför området.
Bedömning: Klass 3.

18.

Lövskogar och hagmark vid Håkanshult.

Landskapsbild: Spridda lövdungar i kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk, asp och ek. Stort inslag av gran och tall. Enstaka rönn, grov ek och asp
samt utmed vägen grov lind. Litet inslag av klibbal på fuktiga partier. Området betas.
Buskskikt: Med enstaka en eller saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.

Område b)
Skogstyp: Blandlövskog, hedekskog.
Klen björk och asp i tätt bestånd. Inslag av klen ek. Litet inslag av klibbal. Övergår på kullarna
i hedekskog med klen ek i täta bestånd, samt enstaka lind.
Buskskikt: Glest med brakved och hassel. Fältskikt: Frisk-fuktig grästyp.
Område c)
Skogstyp: Ekhage ÄLL.
Medelgrov-grov ek i mycket glest bestånd. Enstaka klen björk och rönn. Området betas.
Buskskikt: Glest med en eller saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa (UB).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

19.

Hagmarker vid Lindhult.

Landskapsbild: Spridda lövdungar i lätt kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.
Medelgrov-grov ek i tätt bestånd. Litet inslag av klen asp och björk, främst mot kanterna.
Enstaka unggran och lönn. Övergår mot nordväst i ekhage. Området betas.
Buskskikt: Glest med en och lönnsly.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: Björkskog.
Björksly i tätt bestånd. Mot norr med medelgrov björk. Inslag av sälg.
Område c)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med stort ädellövinslag.
Grov ek dominerar. Inslag av sälg. Enstaka lönn. Enstaka grov lind utmed vägen. Området
betas.
Buskskikt: Med hassel.
Fältskikt: Frisk gräs-örtryp.

Flora och fauna: Lunglav på lönn vid husen.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 2. Vacker hagmark med gamla ädellövträd vilka kan fungera som refuger för epifyter
med krav på lång kontinuitet.

20.

Holsjön söder om Holsljunga.

Landskapsbild: Smal lövskogsbård utmed Holsjöns östra strand.
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av sälg och klen klibbal. Bitvis inslag av medelgrov tall.
Buskskikt: Tätt med brakved samt sly av al, björk och sälg.
Fältskikt: Fuktig grästyp.
Flora och fauna: Spikblad och Carex oéderi ssp. pulchella. (EA).
Bedömning: Klass 3.

21.

Björkskog vid Arnås.

Landskapsbild: Spridda lövdungar i lätt kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Björksumpskog.
Klen björk i tätt bestånd. Inslag av tall. Litet inslag av gran. Enstaka grov ek utmed kanterna.
Buskskikt: Tätt med brakved.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen asp och björk. Stort inslag av klen-medelgrov ek samt gran. Enstaka rönn.
Buskskikt: Med brakved.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.
Område c)
Skogstyp: Ekhage ÄLL.
Grov ek i mycket glest bestånd. Enstaka björk.

Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

22.

Lövridå utmed Lilla Hallångens västsida.

Landskapsbild: Smal lövskogsridå på en udde utmed Lilla Hallångens västsida.
Skogstyp: mBjörkskog.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka klen asp och unggran. Bitvis tätt med unga
tallplantor. Området är nyligen röjt och gallrat. Övergår mot söder i tätare blandlövskog.
Buskskikt: Saknas mest.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ris- och ristyp.
Bedömning: Klass 3.

23.

Björkskog vid Överlida.

Landskapsbild: Sammanhängande lövskogsbestånd i kuperad terräng utmed Stora Hallångens
nordsida. Gränsar i väst till ett barrbestånd på en kulle och i norr till bebyggelse.
Skogstyp: Björkskog.
Klen björk i glest bestånd på fuktigt underlag. Inslag av tall och gran. Övergår upp mot vägen
i ekdominerad skog med medelgrov ek, enstaka grov ek och inslag av björk. Området är
nyligen röjt och gallrat.
Buskskikt: Med enstaka enar eller saknas.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

24.

Hagmark vid Fjärhult.

Landskapsbild: Glesa lövskogsbestånd i kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Ekhage ÄLL.
Grov ek i glest bestånd. Enstaka medelgrov björk och asp samt grov rönn. En grov lind.
Enstaka hålträd. Området hetsa.

Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Område b)
Skogstyp: Hedekskog.
Bitvis klen ek i tätt bestånd. Inslag av klen asp och gran. Enstaka sälg samt grov rönn och ek.
Bitvis medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av klen medelgrov björk och asp. Enstaka unggran.
Delar av området betas.
Buskskikt: Glest med brakved. Bitvis tätt med rönnsly.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

25.

Hagmark vid Annelsred.

Landskapsbild: Ett litet lövskogsbestånd i en ostsluttning. Gränsar i öster till åkermark och i
väster till barrskog.
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog.
Klen-medelgrov björk dominerar. Inslag av gran. Litet inslag av asp, rönn (varav en del grova)
och tall. Mot söder litet inslag av grov ek. Enstaka sälg, apel och grov björk. Hagmarken
korsas av en bäck. Området beteshävdas.
Buskskikt: Glest med brakved samt enstaka hassel.
Fältskikt: Torr-frisk-fuktig grästyp.
Bedömning: Klass 3.

26.

Hagmark vid Stora Skog sydväst om Skogasjön.

Landskapsbild: Sammanhängande lövskogspartier omväxlar mosaikartat med ädellövskogstäckta hagmarker i lätt kuperad terräng. Omges av barrskog. Gränsar i norr till
Skogasjön.
Skogstyp: Ädellövskog ÄLL som bitvis övergår i hagmark med ädellövskog ÄLL.
Grov ek i glest bestånd dominerar. Litet inslag av grov lind. Enstaka grov ask, lönn och alm
samt mycket grov ek, lind och björk. Mot kanterna inslag av björk. Övergår mot nordost i
blandlövskog av trivialtyp. Området betas. Enstaka torrakor och flera grova lågor. Gott om
hålträd.
Buskskikt: Bitvis tätt med hassel, brakved, slån och enstaka en.

Fältskikt: Frisk örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa, sloknunneört, desmeknopp, granspira och kransrams (EA).
Lönnlav, korallblylav, skinnlav och Pannaria mediterranea på ask. Almlav på lönn. Lunglav
på ek, ask, lönn och lind. Skrovellav och västlig njurlav på ek.
Bedömning: Klass 1. Ett mycket variationsrikt område. Öppna, betade ängsytor varierar med
lövträdsdungar och ridåer. Stor rikedom på mycket gamla ädellövträd. Den rika epifytiska
lavfloran tyder på lång skoglig kontinuitet. Detta samt rikedomen på torrakor, lågor och
hålträd skapar lämpliga biotoper för en mängd organismer såsom svampar, slemsvampar,
mossor och lavar samt även insekter, smågnagare och många fågelarter. Området är dessutom
landskapsestetiskt mycket tilltalande.

27.

Hagmarker vid Kattarp.

Landskapsbild: Gamla beteshagar med öppna, betade ängspartier och odlade ytor omväxlande
med dungar av blandlövskog på rösen och bergklackar. En del ytor har varit igenvuxna med
barrträd, men är nu åter röjda och gallrade.
Område a)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Sammansättning varierande med hägg, klen asp och björk, sälg, rönn, grov ask, ek, lind och
lönn, enstaka gran, fågelbär. Området betas.
Buskskikt: Med hassel och hägg.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk och klibbal dominerar. Inslag av medelgrov-grov ask. Enstaka rönn,
hägg, apel samt grov lönn och ek. Enstaka grova lågor och hålträd förekommer. Området är
nyligen röjt och gallrat.
Buskskikt: Glest med hassel, brakved och hägg.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

28.

Ekskog vid Låkhult.

Landskapsbild: Små, spridda lövdungar och bårder i odlingslandskap.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL, blandlövskog.

Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av grov ek. Litet inslag av klen björk. Enstaka tall,
gran och grov asp. Delar av området nyligen röjda. Övergår mot SO i blandlövskog med
medelgrov asp och björk samt inslag av rönn, ek och gran. Kring husen finns öppna
ängsmarker med dungar av ädellövskog. Grov lind, ask, ek och rönn samt stora, grova
hasselbuskar.
Buskskikt: Glest med brakved eller saknas. Gott om eksly.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Lunglav på ek och ask. Almlav på ask. Sotlav på lind. Blåsippa.
Bedömning: Klass 2. Variationsrik skog med ett flertal gamla ädellövträd. God biotop för
artrik fågelfauna bl.a. hackspettar och nötkråka.

29.

Hagmark vid Siggebo.

Landskapsbild: Mycket glest lövskogsbestånd i en vackert kuperad hagmark med många
odlingsrösen samt några stora moränblock. Gränsar i väst till en våtmark, i norr till barrskog
samt öster till åkermark.
Skogstyp: Ekhage ÄLL, hedekskog.
Grov ek i mycket glest bestånd. Enstaka rönn och björk. Övergår i hedekskog med klenmedelgrov ek i tätt bestånd. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

30.

Hyndarpsån vid Stora och Lilla Hyndarp.

Landskapsbild: Lövskogsbård utmed Hyndarpsån, som har ett vackert meanderlopp på denna
sträcka.
Skogstyp: Blandlövskog av sumptyp, alskog.
Klen björk och klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd. Litet inslag av gran. Enstaka rönn, sälg
samt grov hägg. Området är delvis röjt. Övergår mot söder i ren alskog.
Buskskikt: Bitvis tätt med brakved och Salix sp.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

31.

Ekskogar vid Kleven sydväst om Mårdaklevs kyrka.

Landskapsbild: Smal lövskogsbård i en talusbrant nedanför ett mäktigt stup. Övergår mot
sydväst i en flackt sluttande beteshage. Omges i norr och väster av barrskog. Gränsar i söder
till bebyggelse.
Skogstyp: Ängsekskog, hedekskog ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av grov björk. Enstaka rönn, lönn, sälg samt grov
bok och mkt grov björk. Utmed vägen en allé med grov bok och ek. Enstaka grova lågor och
torrakor.
Buskskikt: Bitvis tätt med hägg, brakved, hassel och fläder. Fältskikt: Frisk örttyp.
Övergår i väster i hedekskog med medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov
björk samt grov gran (bitvis stort inslag).
Buskskikt: Tätt med brakved och enstaka hassel.
Fältskikt: Torr- frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Jordgubbe och storrams (UB).
Bedömning: Klass 3.

32.

Lövskogar vid Bråtås.

Landskapsbild: Spridda lövdungar och bårder som kringgärdar små åkerlappar. Hela området
omges av barrskog.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.
Klen-medelgrov ek i mest tätt bestånd. Inslag av klen asp. Litet inslag av klen-medelgrov
björk. Enstaka gran, spel, lönn, tall, alm, grov asp, ek, lind och ask. Övergår i blandlövskog
med stort ädellövinslag. Enstaka torrakor och hålträd förekommer.
Buskskikt: Glest, bitvis tätt, med hassel, hägg samt enstaka en och fläder.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog med stort ädellövinslag.
Medelgrov-grov ek dominerar. Inslag av klen-medelgrov asp. Litet inslag av lind, lönn och
medelgrov björk, samt enstaka alm. Området är delvis röjt och gallrat.
Buskskikt: Glest, mot söder tätt med hassel.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.

Flora och fauna: Kambräken, getrams, kranstams och knärot (UB).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Fin blandlövskog med förutsättningar för ett rikt fågelliv.

33.

Lövskog vid Vallen.

Landskapsbild: Mycket vacker blandlövskog i en ostsluttning som genomdras av flera
fuktstråk och en bäck. Omges av åkermark samt i söder av barrskog.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov björk och asp tillsammans med medelgrov klibbal på fuktiga partier. Inslag av
klen-medelgrov ek. Litet inslag av gran. Enstaka rönn samt grov ek, asp, tall och björk. Här
och var finns stråk med tät björk- och klibbalsumpskog. Enstaka lågor och hålträd förekommer. Delar av området är nyligen röjda och gallrade.
Buskskikt: Omväxlande tätt och glest med brakved, hägg samt på några ställen hassel.
Fältskikt: Huvudsakligen torr-frisk gräs-ristyp bitvis frisk-fuktig örttyp.
Flora och fauna: Kambräken, gullpudra och blåsippa (UB).
Bedömning: Klass 2. Mycket vacker blandlövskog. Omväxlande med många småbiotoper
vilket ger gods förutsättningar för rik och varierad fågelfauna.

34.

Ädellövskogar vid Åsebo.

Landskapsbild: Spridda, små ädellövskogsbestånd omgivna av barrskog. Norra delen med
spridda lövdungar i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Ädellövskog ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov bok, lind och ask. Enstaka gran
och lönn. Vid gården finns en alle med grov-mkt grov, hamlad ask och lönn.
Buskskikt: Glest med hassel. Bitvis tätt med sly av ask, björk, sälg och lönn.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Bokskog ÄLL.
Medelgrov-grov bok i glest bestånd. Enstaka tall, gran, medelgrov ek samt mkt grov bok.
Enstaka torrakor och lågor förekommer.
Buskskikt: Saknas.

Fältskikt: Torr-frisk gräs-ris och gräs-örttyp.
Flora och fauna: Fältgentiana och blåsippa (UB).
Område a): Lavarna Leptogium teretiusculum på ask samt Lopadium disciforme på ek.
Område b): Lunglav riklig på bok. Bokvårtlav (Almb) på bok.
Bedömning: a) Klass 2. Rikedomen på gamla vårdträd med intressant lavflora motiverar högt
skyddsvärde.
b) Klass 1. Mycket fin bokskog med lång kontinuitet och intressant lav- och mossflora. Den
enda lokalen i kommunen där fertil lunglav noterats. Förmodligen kommunens äldsta
bokskog.

35.

Ekskog NV Skeppshult.

Landskapsbild: Smala lövskogsbårder kring en åkerlapp. Omges av tät barrskog.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.
Klen-medelgrov ek i tätt bestånd. Inslag av unggran. Litet inslag av klen björk. Enstaka lönn,
medelgrov-grov asp, samt grov bok och ek. Övergår mot sydöst i blandlövskog med björk, asp
och sälg. Delar av området är röjda och gallrade.
Buskskikt: Tätt med hassel.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Blåsippa och gullpudra (UB). Bokvårtlav (Almb). Lunglav och korallblylav
på lönn.
Bedömning: Klass 2. Vacker hedekskog med skyddsvärd lavflora.

36.

Ädellövskog vid Skeppshult.

Landskapsbild: Sammanhängande ädellövskogsbestånd i ostsluttning utmed riksvägen.
Kringgärdas av tät barrskog.
Skogstyp: Bokskog ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Inslag, bitivis stort av gran samt inslag av grov bok.
Bitvis akt täta bestånd av klen bok, På fuktiga partier i branten inslag av björk och klibbal. I
kanten mot vägen stort inslag av björk, sälg och rönn. Enstaka torrakor och lågor förekommer.
Buskskikt: Saknas mest, bitvis med hassel. Bitvis tätt med boksly.
Fältskikt: Gräs-örttyp eller saknas.
Flora och fauna: Blåsippa och gullpudra (UB). Tallört (CS & IS). Bokvårtlav (Almb). Lunglav
riklig på bok. Traslav och korallblylav på bok. Kort parasitspik på bok utmed vägen.

Bedömning: Klass 1. Kommunens största bokbestånd. Skogen har tämligen lång kontinuitet
och intressant lavflora.

37.

Hagmarker och ekakog vid Boda.

Landskapsbild: Spridda lövdungar på kullar i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog ÄLL (delar).
Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov björk. Enstaka unggran samt grov ek,
björk och lind. En grov bok. Övergår mot norr i tät slyskog med björk, rönn och ek.
Buskskikt: Glest med hassel. Bitvis tätt med sly.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Ekhage ÄLL.
Glesa dungar med grov ek i odlingslandskap. Området betas delvis.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

38.

Ekskog vid Sandhem SV Boda.

Landskapsbild: Lövskogstäckt kulle i odlingslandskap.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.

Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av gran och klen-medelgrov björk. Enstaka
lind, rönn, asp och tall. Området betas.
Buskskikt: Glest med hassel. Rikligt med sly av lind, ek och rönn.
Fältskikt: Torr frisk gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

39.

Hagmark vid Hjalmsås.

Landskapsbild: Gles lövskog som omges av ung barrskog.
Skogstyp: Ekhage ÄLL.
Medelgrov ek i glest bestånd. Litet inslag av klen björk samt grov ek. Enstaka lind, sälg, rönn,

grov apel samt mot kanterna grov asp. En mkt grov rönn och en grov ask. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Lunglav sparsamt på ek. Lönnlav på apel och ask. Korallblylav på apel.
Bedömning: Klass 2. Framförallt landskapsestetiska kvaliteter motiverar högt skyddsvärde.

40.

Lövskogar och hagmarker vid Tånghult.

Landskapsbild: Hagmarker samt spridda lövträdsdungar och bårder i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Bokskog ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Litet inslag av gran. Enstaka grov ek och bok.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr örttyp
Område b)
Skogstyp: Övergår mot nordost i hedekskog.
Medelgrov-grov ek i tätt bestånd. Inslag av björk och gran. Enstaka rönn, bok och tall. Bitvis
inslag av asp. Mot norr bitvis stort inslag av björk. Området är röjt och gallrat.
Busk- och fältskikt: Som ovan.
Område c)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk och ek i ganska tätt bestånd. Inslag av klen asp. Enstaka tall och
unggran. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Område d)
Skogstyp: Björkhage.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Litet inslag av klen-medelgrov ek. Enstaka klen tall.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs- och gräs-ristyp.
Område e)
Skogstyp: Blandlövskog.

Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av tall, rönn, sälg och asp. Enstaka gran. Delar
betas.
Buskskikt: Glest-tätt med brakved och en.
Fältskikt Frisk gräs- och gräs-ristyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.
d) Klass 3.
e) Klass 3.

41.

Ätran vid Skåpanäs.

Landskapsbild: Lövridåer i sluttningarna ner mot Ätran.
Skogstyp: Alskog.
Klen klibbal i tätt bestånd. Inslag av klen björk. Enstaka sälg, gran, asp och grov klibbal.
Buskskikt: Bitvis tätt med hägg.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

42.

Hagmark vid Gåsekila.

Landskapsbild: Litet lövskogsbestånd i odlingslandskap.
Skogstyp: Ekhage ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av klen-medelgrov björk. Enstaka rönn. Gott om
odlingsrösen. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs- och gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

43.

Ekskog vid Mallantorpet.

Landskapsbild: Lövskogsbestånd på en kulle som i nordväst gränsar till barrskog. För övrigt
omges kullen av åkermark.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.

Klen-medelgrov ek i glest-tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av gran. Litet inslag av klenmedelgrov björk och asp. Bitvis inslag av gråal. Enstaka tall, sälg. Södra delen av området
betas.
Buskskikt: Glest med hassel, brakved och en.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

44.

Ekskog nordnordost om Granhallatorp.

Landskapsbild: Ett mindre lövskogsbestånd som till stor del omges av tät barrskog. Gränsar i
väst till ett bygge och i norr till åkermark.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.
Medelgrov ek i glest bestånd. Litet inslag av klen-medelgrov björk samt unggran. Enstaka
klibbal.
Buskskikt: Glest med brakved. Mot SV tätt med brakved och hassel. Rikligt med sly av björk
och ek.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

45.

Lövskog vid Granhallatorp.

Landskapsbild: Spridda lövdungar Och bårder i västsluttning i odlings landskap.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag ÄLL (delar).
Klen-medelärov björk och klibbal dominerar. Inslag av grov ek samt gren (bitvis stort inslag).
Litet inslag av rönn och grov lönn. Enstaka sälg, spel, alm samt grov, hamlad ask. Bitvis
dungar med tätt sly och enstaka grova träd. Här och var stort inslag av barrträd. Delar av
området är röjda och gallrade.
Buskskikt: Glest, bitvis mkt tätt, med hassel och en. Bitvis tätt med eksly.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Smörbollar (ES). Blåsippa. Skinnlav på ask.
Bedömning: Klass 3.

46.

Hagmarker vid Stora Snärsbo.

Landskapsbild: Spridda lövdungar på kullar i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Ekhage ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av lind, rönn och sälg. Området betas.
Buskskikt: Saknas mest.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog.
Täta slybestånd av asp och björk. Inslag av gran.
Buskskikt: Tätt med brakved.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Område c)
Skogstyp: Björkhage.
Medelgrov björk i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov ek. Enstaka tall, asp och gran samt
grov lind.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: a) Klass 2. Fina beteshagar som är viktiga för landskapsbilden.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

47.

Ekskog vid Bållatorp.

Landskapsbild: Sammanhängande lövskogsbestånd i svagt kuperad, mot sydväst sluttande
terräng. Norra delen omges av åkermark, och södra delen av barrskog.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.
Medelgrov ek i tätt bestånd. Stort inslag av medelgrov-grov asp. Inslag av medelgrov björk.
Litet inslag av gran. Enstaka grov ek. Vid torpet enstaka grov ask, lönn och sälg. Bitvis
mycket täta bestånd av dominerande klen asp och björk. Delar av området har nyligen blivit
röjda och gallrade. Bitvis finns gott om torrakor och hålträd. Större delen av området betas.
Buskskikt: Glest med brakved och enstaka hassel. Rikligt med eksly.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 2. Vacker, delvis betad hedekskog. Storleken och variationsrikedomen med

bl.a. många torrakor och hålträd ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv.

48.

Hagmarker vid Backagården och Lilla Snärsbo.

Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd i svagt kuperat odlingslandskap. Vackert beteslandskap med flera odlingsrösen.
Område a)
Skogstyp: Björkhage.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka ek och asp. beståndet har nyligen blivit röjt och
gallrat.
Buskskikt: Glest med en eller saknas.
Fältskikt: Frisk-fuktig grästyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen asp och björk i tätt bestånd. Inslag av medelgrov ek. Litet inslag av gran. Enstaka tall,
rönn samt grov björk och asp. Enstaka hålträd förekommer.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Område c)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov björk och ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov asp. Enstaka tall. Enstaka hålträd
förekommer. Området betas.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

49.

Lövskogar vid Eriksberg, Åsen.

Landskapsbild: Gammal igenväxande betesmark med täta lövskogsbestånd i en nordvästsluttning. Delar med stort barrinslag. Gränsar i söder, väster och norr till åkermark, i
nordväst och väst till barrskog.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.

Klen björk och klen-medelgrov asp i tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av medelgrov-grov ek
och gran. Enstaka rönn, tall, grov-mkt grov asp. Här och var finns torrakor och lågor. Enstaka
hålträd förekommer.
Buskskikt: Tätt med främst brakved. Enstaka hassel.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ris typ.
Område b)
Skogstyp: Hedekskog ÄLL, blandlövskog.
Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av gran. Enstaka björk och tall. Övergår i ett mindre
parti av blandlövskog på fuktigt underlag med klen björk och asp samt gran och sälg. Vissa
ytor är röjda och gallrade.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Lunglav på ek strax utanför området.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Fin hedekskog med förutsättningar för ett rikt fågelliv.

50.

Hagmark väster om Ramnasjön.

Landskapsbild: Spridda lövdungar och bårder i ostsluttningen ner mot Ramnasjön. Omges av
åkermark.
Område a)
Skogstyp: Björkhage.
Medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka klibbal. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk-fuktig grästyp.
Område b)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog.
Klen-medelgrov björk och asp i glest bestånd. Inslag av klibbal. Enstaka ek. Området betas.
Buskskikt: Glest med hassel och en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

51.

Hagmark och lövskogar vid Julåsa.

Landskapsbild: Sammanhängande lövskogsbestånd i en småkuperad västsluttning ner mot
Ramnasjön. Omväxlande betad och icke betad mark. Gott om odlingsrösen. Gränsar i öster till
barrskog, i väster till sjön samt i norr och söder till åkermark.
Område a)
Skogstyp: Ekhage ÄLL, blandlövskog med ädellövinslag, björksumpskog.
Grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov gran, grov asp samt klen-medelgrov ek.
Enstaka rönn, hägg, klen-medelgrov björk, grov ask, lind och lönn samt mkt grov asp.
Beståndet har nyligen blivit röjt. Området betas.
Buskskikt: Glest med hassel eller saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Övergår mot Ny i tät blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk och asp i tätt bestånd på ogallrade delar och i glest bestånd på gallrade
delar. Inslag av gran och tall. Litet inslag av medelgrov-grov ek. Enstaka grov lind, ask och
lönn samt mkt grov rönn. Delar av området är gallrade och röjda. Enstaka hålträd.
Buskskikt: Glest med hassel, brakved och hägg.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-ristyp.
Flora och fauna: Område a): Lunglav tämligen allmän på ek, ask, lönn och asp. Skrovellav på
2 ekar.
Bedömning: a) Klass 3. Särskild hänsyn bör tas för att värna lavfloran.
b) Klass 3.

52.

Ädellövskog nordväst om Grobosjön.

Landskapsbild: Sammanhängande ädellövskogsbestånd i östsluttningen ner mot Grobosjön.
Omges av hyggen och ung barrskog. Samt en lövskogsbård utmed Grobosjöns västsida.
Område a)
Skogstyp: Ädellövskog, ÄLL.
Medelgrov-grov ek dominerar. Inslag, bitvis stort av medelgrov björk, grov asp och rönn.
Enstaka gran samt grov och mycket grov lönn, ask och ek, framförallt i kanterna ut mot gården
Grobo. Bitvis täta bestånd av klen asp. Här och var finns lågor, och det är gott om hålträd.
Buskskikt: Tätt med stora gamla haaselbuskar.
Fältskikt: Lundartad örttyp.

Område b)
Skogstyp: Björksumpskog.
Klen björk i tätt bestånd, på fuktigt underlag utmed sjön.
Flora och fauna: Område a): Ormbär (EA). Blåsippa (UB). Lunglav, almlav, traslav,
Coniocybe pallida och Bacidia accedens på ask.
Bedömning: a) Klass 2. Vacker, gammal ädellövskog. Intressant lavflora på gamla, hamlade
askar. Lämplig häcknings- och födosöksbiotop för ett flertal fågelarter bl.a. hackspettar och
nötkråka.
b) Klass 3.

53.

Ekskog sydväst om Grobosjön.

Landskapsbild: Lövskogstäckt kulle som omges av öppna betesmarker.
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Klen-medelgrov ek i täta bestånd. Litet inslag av asp och björk. Enstaka rönn, apel, gran och
grova ekar. Bitvis uppslag av asp- och björksly.
Buskskikt: Glest med hassel. Tätt med betat eksly.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Blomskägglav på ek.
Bedömning: Klass 2. Vacker hedekskog med intressant lavflora.

54.

Hagmark och ekskog vid Guttorp.

Landskapsbild: Spridda lövträdsdungar i kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL (delar).
Klen-medelgrov ek i tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av klen-medelgrov björk. Inslag av
unggran. Enstaka spel, rönn (varav en del grova) samt grov ek. Området betas.
Buskskikt: Mest glest med brakved, björnbär och enstaka hassel. Här och var tätt med ek- och
björksly. Fältskikt: Torr-frisk, bitvis fuktig gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Stort inslag av klen asp. Enstaka lönn, ek, rönn, tall,
gran, sälg, apel, hägg och grov björk. Delar av området är nyligen röjda. Området betas.

Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Flora och fauna: Brudborste (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Betydelsefullt område för landskapsbilden.

55.

Hagmark vid Stenhestra söder om Hestra.

Landskapsbild: Mindre lövskogsbestånd i en öst- och sydsluttning. Gränsar i öst och syd till
Ebbarpamossen samt i väster till en åkerlapp.
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Bitvis dominerar grov ek i glest bestånd, bitvis klen ek i tätt bestånd. Inslag av klen-medelgrov
björk. Enstaka hägg, gran, tall och rönn. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk örttyp.
Flora och fauna: Brudborste och slåtterblomma (EA).
Bedömning: Klass 2. Kuperad beteshage med många odlingsrösen. Landskapsestetiskt
värdefullt område.

56.

Skogspartier vid Brännabo.

Landskapsbild: Spridda lövträdsdungar i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Grov ek i glest bestånd. Inslag av klen-medelgrov björk, asp och rönn. Enstaka lönn. Mot
väster bitvis stort barrinslag.
Buskskikt: Saknas. Fältskikt: Frisk örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag, ÄLL (delar).
Grov ek dominerar. Inslag av björk och asp samt gran och tall.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örtryp.

Område c)
Skogstyp: Blandlövskog med stort barrinslag.
Klen björk i tätt bestånd. Inslag av sälg och al. Stort inslag av gran.
Flora och fauna: Klockvintergröna (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

57.

Lövskog vid Nedergården.

Landskapsbild: Glesa lövträdsdungar i svagt kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av björk. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog på fuktigt underlag.
Klen-medelgrov björk och klibbal. Inslag av asp och rönn. Enstaka grov klibbal. Mot kanterna
enstaka grov sälg och ek.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Flora och fauna: Backsippa (UB). Smörbollar (EA).
Bedömning: a) Klass 2. Vacker beteshage med flera odlingsrösen. Värdefullt område för
landskapsbilden.
b) Klass 3.

58.

Hagmark vid Grimstorp.

Landskapsbild: Litet lövskogsbestånd på en kulle som i norr gränsar till åker och i söder till
våtmark samt ett bygge.
Skogstyp: Björkhage.

Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov tall. Enstaka klen-medelgrov

asp samt enstaka rönn. Området betas.
Buskskikt: Saknas över större delen, enstaka enar.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Bedömning: Klass 3.

59.

Hagmark vid Bergsbolm.

Landskapsbild: Litet lövskogsbestånd kring en åkerlapp. Kringgärdas av tät barrskog.
Skogstyp: Björkhage.
Glest ungbjörkbestånd på fuktigt underlag. Litet inslag av gran och tall samt asp. Området är
nyligen röjt.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Fuktig gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

60.

Beteshagar vid St Haga.

Landskapsbild: Spridda lövskogsholmar i svagt kuperat beteslandskap.
Område a)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog.
Medelgrov-grov björk och asp dominerar. Stort inslag av gran och tall. Enstaka medelgrov ek
samt rönn. Kring husen enstaka grov ek.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog
Klen-medelgrov björk dominerar. Bitvis inslag av gran. Litet inslag av medelgrov ek. Enstaka
rönn, sälg samt grov björk och asp.
Buskskikt: Glest med hassel och en.
Fältskikt: Omväxlande frisk gräs- och örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa (UB). Backsippa, brudborste, grönvit nattviol och ängsstarr (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

61.

Hagmark vid Hultet.

Landskapsbild: Lövskogsbestånd på en drumlinrygg. Omgivet av åkermark.
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av björk. Enstaka ask. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Flora och fauna: Kärrfibbla (EA).
Bedömning: Klass 2. Vacker, betad ekhage. Utgör ett landskapsbildmässigt värdefullt inslag i
odlingslandskapet.

62.

Lövskog vid Backgården.

Landskapsbild: Lövskog på sydöstsluttningen av en drumlin. Omgiven av åkermark samt i
sydväst av barrskog.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag, ekhage, ÄLL (delar).
Klen björk, klibbal och asp dominerar, främst mot kanterna. Bitvis stort inslag av gran. Inslag
av grov ek. Enstaka ask, apel och rönn. Övergår mot väster alltmer i ekhage. Blandlövskogen
är nyligen kraftigt dikad.
Buskskikt: Glest med hassel och brakved samt enstaka skogsolvon.
Fältskikt: Omväxlande frisk gräs-ristyp och gräs-örttyp samt fuktig ört typ.
Flora och fauna: Jungfru Marie nycklar och rödklint (EA).
Bedömning: Klass 3.

63.

Hagmarker och lövskog vid Revesjöholm.

Landskapsbild: Spridda, glesa lövträdsdungar på kullar i kuperat odlingslandskap, samt en
lövskogsbård kring Kyrkesjön.
Område a)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i bitvis glest, bitvis tätt bestånd. Litet inslag av björk och asp. Enstaka tall
och sälg. Området betas.

Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs- och gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog av sumptyp.
Klen björk och klibbal i en bård utmed sjön. Bitvis stort inslag av gran. I sydväst ett tätt
bestånd av klen björk på fuktigt underlag.
Område c)
Skogstyp: Björkhage.
Medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av asp. Enstaka ek och klibbal.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Strutbräken (EA). Blåsippa, nattviol, knärot, fältgentiana och kransrams
(UB). Västlig njurlav och blylav (GD, CS & IS). Område a): Gammelgranslav och sotlav på
ek.
Bedömning: a) Klass 2. Vackra ekhagar med stora landskapsbildmässigt stora värden.
Rikedom på gamla träd som kan fungera som refuger för känsliga epifyter. Lämplig
födosöksbiotop för bl.a. hackspettar.
b) Klass 3.
c) Klass 3. Betydelsefullt för landskapsbilden.

64.

Hagmarker vid Revesjö stommen.

Landskapsbild: Lövträdsdungar på kullar och sluttningar i kuperat odlingslandskap.
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av björk och asp. Litet inslag av gran. Enstaka rönn
och lönn. Området betas utom i söder.
Buskskikt: Glest med hassel och enstaka en eller saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Klockvintergröna (EA). Västlig njurlav och blylav (GD, CS & IS). Lunglav
på grov alm och lönn i en alle.
Bedömning: Klass 3. Betydelsefullt för landskapsbilden.

65.

Lövskogar vid Bergagärde.

Landskapsbild: Ett par lövträdsdungar i en bäckravin. Huvudsakligen omgivet av barrskog.

Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov björk dominerar. Inslag av ek och gran. Bitvis stort inslag av asp. Enstaka rönn.
Buskskikt: Glest med hassel och enstaka en. Fältskikt: Frisk gräs-ristyp och gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog.
Klibbal, björk och asp dominerar. Litet inslag av ek, sälg och rönn. Enstaka gran och mycket
grov ask. Kring bäcken dominerar tät björkskog med inslag av asp samt enstaka ek och gran.
Buskskikt: Glest med hägg, brakved och hassel samt enstaka en.
Fältskikt: Omväxlande frisk-fuktig gräs-ristyp och fuktig örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa och backsippa (UB). Trolldruva, kranarams, kambräken och grönvit
nattviol (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

66.

Hagmark vid Karkashult.

Landskapsbild: Lövskog kring en bäck i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog, björkhage.
Klen björk och asp dominerar. Inslag av klibbal. Enstaka sälg, tall och unggran. Området är
nyligen röjt. Övergår i söder i björkhage.
Buskskikt: Glest med brakved och enstaka enar.
Fältskikt: Frisk-fuktig grästyp.
Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov ek dominerar. Litet inslag av björk och grov asp. Enstaka rönn.
Buskskikt: Glest med en, eller saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Backsippa och höskallra (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

67.

Bäckravin vid Hid.

Landskapsbild: Lövskog i en brant bäckravin ner mot Ätran.
Skogstyp: Björkskog.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Inslag av klibbal. Enstaka asp. Området betas och är
nyligen röjt och gallrat.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Blylav (GD). Backsippa (L-E A, A). Gullpudra och vårfingerört (UB).
Bedömning: Klass 3.

68.

Ätran vid Lerbäcksbo.

Landskapsbild: Lövridå kring Ätran som här har ett vackert meanderlopp med flera korvsjöar.
Omges av åkermark.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal och gråal i tätt bestånd. björk samt hägg. Enstaka sälg.
Buskskikt: Med hägg eller saknas.
Fältskikt: Fuktig gräs-örtttyp.
Flora och fauna: Knärot (UB). Vattenpest, bäckveronika, dyblad och vattenaloe (KS).
Vattenblink, nålsäv och korsandmat (EA).
Bedömning: Klass 3.

69.

Ätran vid Överbyn.

Landskapsbild: Lövridå kring Ätran som har här ett vackert meanderlopp med flera korvsjöar.
Omges av åkermark.
Område a)
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal och gråal i tätt bestånd. Bitvis stort inslag av hägg. Inslag av sälg.
Bitvis inslag av medelgrov-grov asp, björk och gran. Enstaka tall, grov klibbal och utmed
kanterna grov ek.
Buskskikt: Bitvis tätt med hägg.

Fältskikt: Fuktig örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov-grov björk och klibbal i tätt bestånd. Inslag av medelgrov-grov ek samt gran och
klen rönn och sälg.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Gullpudra, springkorn, lundarv och rankstarr (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

70.

Lövskog vid Hissebo.

Landskapsbild: Spridda lövträdsdungar i svagt kuperat odlingslandskap.
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen björk och asp i tätt bestånd. Inslag av unggran samt bitvis av klen al. Enstaka asp,
fågelbär, klen ask samt grov ek. Bitvis tätt med björksly på igenväxande åkermarker.
Buskskikt: Mycket tätt med brakved och enstaka hassel.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

71.

Ätran nordöst om Östra Frölunda.

Landskapsbild: Alridå utmed Ätran som här har ett vackert meanderlopp med flera korvsjöar.
Omges av åkermark.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal och gråal i tätt bestånd. Bitvis stort inslag av hägg. Inslag av sälg.
Enstaka klen björk. Delar av området betas.
Buskskikt: Bitvis tätt med hägg.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Bedömning: Klass 3.

72.

Ätran vid Kinnahus söder om Östra Frölunda.

Landskapsbild: Lövridå utmed Ätran som här bar ett vackert meanderlopp med flera
korvsjöar. Samt lövskogsparti på en kulle utmed Ätran. Omges av åkermark.
Skogstyp: Alskog, hagmark med blandlövskog.
Klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd på bägge sidor Ätran. Inslag av grov klibbal samt hägg
och sälg. Litet inslag av medelgrov björk. Enstaka grov-mkt grov ek och rönn.
Buskskikt: Bitvis glest, bitvis tätt med framförallt hägg.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Övergår kring fornlämningen i hagmark med blandlövskog. Medelgrov-grov ek samt klenmedelgrov björk i glest bestånd. Inslag av tall. Enstaka sälg, apel och rönn. Detta område
betas.
Buskskikt: Glest med fläder eller saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Desmeknopp (UB). Backsippa vid Mölneby, vattenblink, rödblära och
strandveronika (EA).
Bedömning: Klass 3.

73.

Blandlövskog vid Ällebäckstorp.

Landskapsbild: Lövridå utmed en bäckravin.
Skogstyp: Alskog, blandlövskog.
Medelgrov-grovklibbal i glest bestånd utmed böcken. Inslag av hägg och björk. Enstaka rönn,
grov sälg och ask samt mkt grov klibbal. Övergår norr om husen i blandlövskog med sälg,
björk och asp samt inslag av gran. Enstaka torrakor, gott om hålträd.
Buskskikt: Tätt med hägg. Bitvis tätt med asp, björk och alsly.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa och kransrams (UB)
Bedömning: Klass 3.

74.

Ätran SO Ällebäckstorp.

Landskapsbild: Lövridå utmed en bäckravin ner mot Ätran.
Skogstyp: Alskog.

Klen-medelgrov klibbal och gråal i tätt bestånd. Inslag av björk, sälg och hägg.
Bedömning: Klass 3.

75.

Lillån SO Mölneby.

Landskapsbild: Lövridå utmed Lillån som hör har ett vackert meanderlopp med flera
korvsjöar.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal och gråal i tätt bestånd. Enstaka grov klibbal. Inslag av björk, sälg och
hägg. Enstaka gran.
Buskskikt: Med hägg. Bitvis tätt alsly.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Backsippa och desmeknopp (UB).
Bedömning: Klass 3.

76.

Hagmark vid Vränglarp.

Landskapsbild: Lövskogstäckt kulle i odlingslandskap.
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Enstaka rönn, asp samt medelgrov- grov björk. Området
betas. Nordvästra delen och kring husen betas ej. Bestånden är här tätare och med inslag av
asp, gran och tall samt enstaka sälg, Och tätt uppslag av rönnsly.
Buskskikt: Bitvis tätt med hassel men saknas mest.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 2. Framförallt landskapsestetiska värden motiverar hög skyddsklassning.
77.

Lövskogar och hagmark vid Övre Hålabäckstorp och Mellan Ängasjö.

Landskapsbild: Spridda, glesa lövskogsbestånd på kullar i en blockrik sluttning i
odlingslandskap. Enstaka odlingsrösen.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog.
Östra partiet:
Klen-medelgrov björk och klibbal samt medelgrov asp i tätt bestånd. Inslag av gran. Enstaka

tall, hägg, rönn och grov ek. Mellersta partiet utgörs av ett nyligen gallrat, glest bestånd av
klen björk och asp.
Buskskikt: Tätt med brakved samt enstaka hassel och en. Saknas bitvis.
Fältskikt: Södra delen fuktig gräs-örttyp, torkar upp norröver till frisk grästyp.
Västra partiet:
Klen-medelgrov björk och klibbal. Inslag av medelgrov-grov ek. Området nyligen röjt.
Buskskikt: Glest med hassel.
Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Grov ek i glest bestånd. Enstaka spel, grov björk, medelgrov bok och ask samt mkt grov ask.
En akt grov asp och en grov lind. Området betas.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Myskgräs, knärot och blåsippa (UB). Lunglav sparsam på ask.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Vacker, betad ekhage med gamla träd vilka kan fungera som refuger för känsliga
epifyter.

78.

Hagmark vid Hålabäckstorp.

Landskapsbild: Gles lövskog på en kulle i odlingslandskap
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog ned ädellövinslag.
Medelgrov björk, klen-medelgrov asp samt rönn i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov ek.
Enstaka gren, hägg, apel samt grov sälg. Området betas delvis.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: Klass 3.

79.

Lillån norr och söder om Sånabo.

Landskapsbild: Lövridå utmed Lillån som här har ett vackert meanderlopp med flera
korvsjöar.
Skogstyp: Alskog.

Klen-medelgrov klibbal och gråal i tätt bestånd. Enstaka grov klibbal. Inslag björk, sälg, hägg,
gran och asp.
Buskskikt: Med hägg.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

80.

Lövskog vid Bäckaholm.

Landskapsbild: Lövskogsridåer i kanten av åker- och betesmarker.
Skogstyp: Blandlövskog, björksumpskog.
Klen-medelgrov björk och asp i tätt bestånd. Inslag, bitvis stort av gran. Enstaka sälg och rönn
varav en del mycket grova. Övergår klen björksumpskog. Området är delvis röjt och gallrat.
Buskskikt: Bitvis tätt med hassel och aspsly.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp och gräs-örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa.
Bedömning: Klass 3.

81.

Ekskog vid Hussered.

Landskapsbild: Glesa lövskogsbestånd på kullar i kuperad terräng. Omges helt av barrskog.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov bok samt klen-medelgrov björk.
Enstaka gran, rönn, samt grov asp och sälg. Kring bosättningen enstaka grova askar och
lönnar. Området är nyligen röjt.
Buskskikt: Glest med brakved.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: Björksumpskog.
Klen björk i tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av gran. På torrare ställen med inslag av
medelgrov ek.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk-fuktig grästyp.

Bedömning: a) Klass 2. Fin hedekskog.
b) Klass 3.

82.

Kalvsjöns nordvästra strand.

Landskapsbild: Lövridå utmed Kalvsjöns norra strand.
Skogstyp: Alskog.
Medelgrov-grov klibbal i glest-tätt bestånd. Inslag av björk och klen klibbal. Enstaka sälg och
gran.
Buskskikt: I form av alsly.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Plattlummer (UB). Agnsäv, tagelsäv, spikblad och sylört (EA).
Bedömning: Klass 3.

83.

Ekskog vid kullen väster om Kalvs kyrka.

Landskapsbild: Lövskogsbestånd på kollar vid Kalvsjöns norra strand.
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL, björksumpskog.
Klen-medelgrov ek i tätt bestånd. Inslag av medelgrov-grov tall. Bitvis litet inslag av
medelgrov-grov björk och klen asp. Enstaka sälg, klen rönn, fågelbär samt grov ek. Övergår
mot NV i björksumpskog med klen-medelgrov björk i tätt bestånd med inslag av klibbal och
enstaka asp och sälg.
Buskskikt: Glest med brakved och enstaka en eller saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Klockgentiana (UB). Lunglav sparsam på ek.
Bedömning: Hedekskogen klass 2. Huvudsakligen landskapsbildmässiga värden motiverar
högt skyddsvärde. Övriga delar klass 3.

84.

Lövskog och hagmark vid Hässelhult.

Landskapsbild: Spridds lövträdsdungar mellan åkerlappar i en sydsluttning.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag i ridåer, hagmark med blandlövskog.
Medelgrov björk och klibbal i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov bok. Litet inslag av

gran. Enstaka spel och grov ek. Övergår norrut i gles hagmark med grov ek och medelgrov
björk samt enstaka grov ask, fågelbär och medelgrov lind.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest-tätt bestånd. Bitvis inslag av gran. Inslag, bitvis stort av klenmedelgrov asp. Inslag av medelgrov-grov bok. Enstaka lönn, grov asp och medelgrov björk.
Buskskikt: Med enstaka hassel eller saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Lunglav på lönn vid gården.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Området är betydelsefullt för landskapsbilden.

85.

Lövskogar vid Rösarp.

Landskapsbild: Ett mindre lövskogsbestånd på nordvästsluttningen av en drumlin. Omgivet av
åkermark.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen-medelgrov klibbal och björk i tätt bestånd. Litet inslag, bitvis stort, av unggran. Enstaka
sälg, klen ask och grov ek.
Buskskikt: Glest med hassel eller saknas. Bitvis tätt med sly av klibbal, björk, rönn och ask.
Fältskikt: Frisk örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog med stort ädellövinslag, ÄLL.
Klen-medelgrov björk och asp i glest beetånd. Stort inslag av medelgrov ek och medelgrovgrov bok. Enstaka hålträd av asp. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr gräs-örttyp.
Flora och fauna: Kambräken (UB)
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Fin, betad blandlövskog. Varierande område med goda förutsättningar för ett rikt
fågelliv.

86.

Lövskogar vid Yttre Rösarp.

Landskapsbild: Vacker, huvudsakligen bokskogstäckt östsluttning ner mot Rösarpsviken i
Kalvsjön. Genomdras av flera fuktstråk. Kringgärdat av åkermark. Delar av området betas.

Område a)
Skogstyp: Blandlövskog, blandlövskog med ädellövinslag.
Klen rönn och sälg i tätt bestånd. Enstaka grov ek och björk. Övergår i blandlövskog med
ädellövinslag med medelgrov björk och grov asp i tätt bestånd. Stort inslag av klen-medelgrov
bok. Inslag av gran. Litet inslag av medelgrov ek. Busk- och fältskikt saknas här.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Frisk örttyp.
Område b)
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Medelgrov-grov bok i glest bestånd. Bitvis klen-medelgrov bok i tätt bestånd. Bitvis inslag av
gran och unggran. Enstaka grov bok, sep, ek, björk och lind. I södra delen stort inslag av klen
ek, björk och sälg. Enstaka torrakor och hålträd. Delar av området nyligen röjda.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Varierande torr-frisk-fuktig örttyp, torr gräs-ristyp eller saknas.
Flora och fauna: Kambräken (UB). Område a): Havstulpanlav på lind. Liten blekspik på lönn
vid gården.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Fin bokskog. Variationsrikt område med goda förutsättningar för en rik fågelfauna.

87.

Ädellövskog nordnordöst om Tovhult.

Landskapsbild: Litet ödellövskogsbestånd på östsluttningen av en drumlin.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Medelgrov-grov bok i glest bestånd. Litet inslag av unggran. Enstaka torrakor och hålträd.
Buskskikt: Saknas
Fältskikt: Torr örttyp eller saknas.
Flora och fauna: Lunglav, bokvårtlav och traslav på bok.
Bedömning: Klass 1. Fin bokskog med lång kontinuitet. Intressant lavflora på gamla bokar.

88.

Ädellövskog nordöst om Tovhult.

Landskapsbild: Litet ädellövskogsbestånd i en blockrik sluttning.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i tätt bestånd. Inslag av medelgrov björk samt gran (bitvis stort inslag).
Enstaka grov bok.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk lågörttyp.
Bedömning: Klass 3.

89.

Ädellövskog väster om Bökenäs.

Landskapsbild: Ädellövskogsbestånd i sluttning ner mot kalvsjön på östra sidan. Omges av
åkermark.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL, hedekskog.
Medelgrov bok i glest bestånd. Bitvis klen bok i tätt bestånd. Inslag av medelgrov-grov ek.
Bitvis inslag av gran. Litet inslag av medelgrov-grov björk. Enstaka rönn, lind och asp.
Övergår i väster i hedekskog med stort barrinslag och enstaka bok.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp och örttyp.
Bedömning: Klass 3.

90.

Lövskogar vid Tovbult.

Landskapsbild: Glesa lövskogsbestånd i kuperad terräng. Gränsar i syd mot åkermark och för
övrigt mot barrskog.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog av sumptyp, björksumpskog.
Klen-medelgrov björk och klibbal i glest bestånd. Inslag av unggran. Enstaka sälg, medelgrovgrov ek och asp samt grov bok. Utmed kanterna enstaka grov ask, lind och lönn. Övergår mot
norr i klen björksumpskog. Enstaka hålträd förekommer. Området betas.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt Frisk-fuktig gräs-ristyp.

Område b)
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Bitvis klen-medelgrov ek i tätt bestånd. Inslag av unggran
och medelgrov-grov björk. På fuktiga partier inslag av klibbal. Enstaka tall, gran, björk, bok,
lind, asp, ask, sälg och rönn. Östra partiet övergår mot norr i bokskog. Enstaka torrakor och
hålträd. Området betas.
Buskskikt: Glest med en eller saknas. Utmed kanterna bitvis tätt med hassel. Västra partiet tätt
med sly av ek, björk och rönn.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.
Område c)
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Bitvis stort inslag av gran. Inslag av medelgrov björk.
Litet inslag av unggran. Enstaka grov bok, ek och lönn samt ask och sälg.
Buskskikt: Saknas mest. Mot kanterna dock bitvis tätt med hassel.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.
Flora och fauna: Klockgentiana (UB).
Område a) Blåsippa samt på ek laven Lopadium disciforme.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

91.

Lövskog öster om Tovbult.

Landskapsbild: Ädellövskogsbestånd på kulle utmed Kalvsjöns västra strand. Omges för
övrigt av barrskog.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Inslag av gran, tall och klen-medelgrov björk. Enstaka
grov bok och ek.
Buskskikt: Enstaka en eller saknas.
Fältskikt: Torr örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa och klockgentiana (UB).
Bedömning: Klass 3.

92.

Lövskog vid Bäck.

Landskapsbild: Litet ädellövskogsbestånd omgivet av barrskog.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Inslag av medelgrov björk och gran främst i södra delen.
Litet inslag av medelgrov ek. Enstaka grov bok. Området är tämligen nyligen röjt och gallrat.
Flora och fauna: Traslav och Fuscidea cyatoides v corticola på bok.
Bedömning: Klass 2. Fin, gammal bokskog med väl utvecklad epifytisk flora.

93.

Lövskog söder om Tovhult.

Landskapsbild: Ädellövskogstäckta kullar vid Kalvsjöns västra strand.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL, blandlövskog.
Grov bok i glest bestånd. Stort inslag av gran. Inslag av klen-medelgrov bok, medelgrov-grov
ek och björk. Övergår i blandlövskog.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

94.

Ädellövskog vid Götshult.

Landskapsbild: Ädellövskog på kullar och sluttningar ner mot Kalvsjöns östra strand.
Skogstyp: Parkliknande bokskog, ÄLL. Övergår bitvis i blandlövskog med stort ädellövinslag.
Medelgrov-grov bok i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov ek. Enstaka unggran, i norra
delen bitvis med inslag av gran. Enstaka lönn, medelgrov-grov björk samt grov lind. Vid
gården bitvis litet inslag av grov-mkt grov ek sant enstaka grov rönn. Området betas.
Buskskikt: Glest med hassel eller saknas.
Fältskikt: Torr örttyp.
Flora och fauna: Klockvintergröna och grönvit nattviol (EA). Lunglav sparsam på ek.
Fuscidea cyatoides v corticola på bok.
Bedömning: Klass 2. Mycket vacker, gammal bokskog. Många gamla träd som kan fungera
som refuger för känsliga epifyter. Värdefull biotop för bl.a. fågellivet. Stora
landskapsbildmässiga värden.

95.

Ädellövskog och hagmarker vid Nättsjö.

Landskapsbild: Kollar med lövskog i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Ädellövskog, bokskog, ÄLL.
Medelgrov bok och ek i mkt tätt bestånd. Stort inslag av gran. Enstaka rönn och medelgrov
björk. Enstaka torrakor och lågor. (Ett gigantiskt flyttblock finns inne i skogen). Övergår mot
nordöst ren bokskog.
Buskskikt: Saknas. Glest med sly av hägg och bok.
Fältskikt: Torr-frisk örttyp eller saknas.
Område b)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av sälg, asp och klen björk. Enstaka gran.
Buskskikt: Tätt med hassel, som även förekommer ensam i stora dungar, samt skogsolvon.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa (UB).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

96.

Ädellövskog vid Skogamossen.

Landskapsbild: Ädellövskogsbestånd (bitvis med stort barrinslag) omgivet av barrskog och
byggen. Gränsar i öster till en våtmark.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Mot kanterna inslag av unggran.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt.: Saknas mest.
Bedömning: Klass 3.

97.

Ädellövskog vid Bålared.

Landskapsbild: Litet ädellövskogsbestånd på en kulle omgiven av betesmarker.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.

Medelgrov bok i glest bestånd. Enstaka unggran och björk. I södra delen litet inslag av grov
ek. Enstaka torrakor och hålträd.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr grästyp eller saknas.
Bedömning: Klass 3.

98.

Lövskogar och hagmarker vid Slätthult.

Landskapsbild: Lövskogstäckt nordvästsluttning av en drumlin. Omges av åkermark.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag, björkskog.
Omväxlande klen-medelgrov map i glest bestånd och klen-medelgrov björk, klibbal och sälg i
tätt bestånd. Bitvis stort inslag av unggran. Inslag av klen-medelgrov ask, grov gran (bitvis
stort inslag) samt rönn (varav en del grova). Litet inslag av klen björk. Enstaka hägg, klibbal
samt medelgrov-grov ek och grov-mkt grov ask. Övergår bitvis i björkskog med klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av klibbal samt enstaka rönn, grov björk och ek, klen-medelgrov ask. Delar av området nyligen röjda. Tidigare troligen beteshävdat.
Buskskikt: Glest-tätt med hassel. Bitvis tätt med hallon och asksly.
Fältskikt: Frisk örttyp.

Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Grov ek i glest bestånd. Enstaka rönn samt medelgrov ask och björk. Området är delvis röjt.
Buskskikt: Glest med hassel. Bitvis tätt med hallon.
Fältskikt: Frisk örttyp.

Flora och fauna: Hässleklocka och blåsippa (KS). Område 5): Gullpudra. Traslav och lönnlav
på ask.
Bedömning: a) Klass 2. Vacker blandlövskog med rik kärlväxtflora. Värdefull biotop för
fågelfaunan.
b) Klass 3.

99.

Lövskog vid Götshult.

Landskapsbild: Lövskogstäckt nordvästsluttning av en drumlin. Omges av åkermark.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag, ÄLL (delar).

Medelgrov klibbal dominerar. Stort inslag av klen ask samt bitvis av grov gran. Inslag av klen
björk. Enstaka sälg, rönn medelgrov-grov ek samt grov ask. Gott om lågor.
Buskskikt: Bitvis tätt med hassel, enstaka skogsolvon samt rikligt med asksly.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa, gullpudra samt bäckbräsma.
Bedömning: Klass 2. Fin blandlövskog med rik kärlväxtflora. Värdefull biotop för
fågelfaunan.

100. Lövskog nordväst om Tången.
Landskapsbild: Ett mindre lövskogsparti på krönet av en drumlin. Omges av åkermark samt
gränsar i sydost till barrskog.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

101. Lövskog och hagmark vid Lockryd.
Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd på sydöstsluttningen av en drumlin. Omges av
åkermark och gränsar i sydöst till barrskog.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk och klibbal i tätt bestånd på fuktigt underlag. Stort inslag av klen ask.
Bitvis med stort inslag av unggran och tall. Enstaka grov ask och ek samt medelgrov sälg.
Buskskikt: Tätt med brakved och skogsolvon. Saknas bitvis.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Område b)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov björk, rönn och sälg i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov ek, klen och grov
asp samt gran. Enstaka lönn och tall. Mot vägen inslag av grov ask och lönn.

Buskskikt: Saknas mest.
Fältskikt : Frisk-fuktig gräs-ristyp.
Bedömning: a) Klass 2. Fin blandlövskog. Mycket värdefull biotop för fågelfaunan.
b) Klass 3.

102. Lövskogar vid Lövhult.
Landskapsbild: Smal lövskogsbård på nordöstsidan av en drumlin. Gränsar västerut till
barrskog och Österut till åkermark.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog.
Västra partiet:
Klen björk, ek och rönn i tätt bestånd. Inslag av unggran. Enstaka sälg och medelgrov ek.
Övergår vid sjön i alsumpskog med klen klibbal i tätt bestånd.
Östra partiet:
Medelgrov klibbal och björk dominerar. Inslag av klen-medelgrov ask.
Bitvis stort inslag av gran. Enstaka alm (varav en grov), grov ask
och ek. Bitvis röjt och gallrat. Övergår mot öster i glas björkskog.
Buskskikt: Glest-tätt med hassel och hägg.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: Ädellövskog, ÄLL, blandlövskog med ädellövinslag.
Grov ek och ask i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov alm och lönn samt klen-medelgrov
björk. Enstaka rönn, asp och sälg. Övergår i sydväst och i norr i glest bestånd av blandlövskog
med ädellövinslag med klen ask i tätt bestånd. Inslag av unggran, björk och klibbal. Enstaka
sälg och grov rönn. Enstaka lågor. I denna del har avverkning skett.
Buskskikt: Tätt med hassel och hägg. Bitvis tätt med asksly.
Fältskikt: Lundartad örttyp.
Område c
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Enstaka medelgrov björk och klibbal samt grov ask.
Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Område b): Ormbär (EA). Blåsippa, riklig. Desmeknopp, gullpudra. Lunglav
sparsam på ask och alm. Lönnlav och traslav på alm. Fuscidea cyatoides v corticola på rönn.

Område c): Smörbollar, rödfibbla, grönvit nattviol, bäckbräsma och rödklint (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Fin ädellövskog med intressant kärlväxtflora. Rikt på gamla ädellövträd vilka är
potentiella refuger för epifyter med krav på lång kontinuitet.
c) Klass 2. Vacker, betad ekhage. Värdefullt för landskapsbilden.

103. Lövskog vid Lysered.
Landskapsbild: Sammanhängande lövskogsparti på nordvästsluttning. Gränsar i öst till ett
hygge och i väst till åkermark.
Skogstyp: Blandlövskog, björksumpskog, alsumpskog.
Medelgrov klibbal samt klen-medelgrov björk dominerar. Inslag, bitvis stort av gran. Litet
inslag av klen-medelgrov ek. Enstaka lönn. Mot kanterna i väst enstaka grov ek. Stora delar
med slyskog av björk och klibbal. Övergår bitvis i ren björksumpskog resp. alsumpskog.
Enstaka torrakor och lågor.
Buskskikt: Tätt med brakved, skogsolvon och hägg. Bitvis tätt med asksly.
Fältskikt: Frisk-fuktig örttyp.
Bedömning: Klass 3.

104. Lövskogar vid Björkås.
Landskapsbild: Igenväxande gamla åker- och betesmarker. Mindre lövbestånd på sydöstsidan
av en drumlin. Omges av barrskog.
Skogstyp: Blandlövskog.

Klen björk och sälg i tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av unggran. Inslag av klen asp. Enstaka
ask, rönn och lönn. I norra delen med enstaka grov klibbal och ask. Övergår helt i NO i ett
glest askbestånd med inslag av klibbal, björk och tall. Området år nyligen röjt och gallrat.
Buskskikt: Saknas över större delen. Tätt med sly av sälg och björk. På torra partier glest
buskskikt med hassel.
Fältskikt: Frisk-fuktig örttyp.
Bedömning: Klass 3.

105. Lövskogar vid Arvidsgården och Asmundsgården.
Landskapsbild: Spridda lövträdsdungar och bårder i och kring en bäckravin. Omges av
barrskog.

Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen björk, klibbal och asp i glest bestånd utmed bäcken. Kring husen dominerar medelgrovgrov ek. Enstaka lönn, sälg, lind, ask, alm, rönn, tall och grov björk.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Litet inslag av klen björk. Enstaka sälg, asp, lind, lönn
Samt grov ek, ask och tall. Området är nyligen gallrat. Enstaka hålträd förekommer.
Buskskikt: Med enstaka en eller saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Område a): Laven Leptogium teretiusculum på alm. Brudborste och
spetshagtorn (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Fin hedekskog.

106. Lövskogar vid Skogsgården.
Landskapsbild: Tidigare betad, numera igenväxande, bitvis blockrik östsluttning ner mot en
alsumpskog. Sluttningen korsas av flera bäckar och fuktstråk. Omges i öster av barrskog och i
väster av åkermark.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen-medelgrov asp och björk i tätt bestånd. Enstaka klibbal, sälg och grov gran.
Buskskikt: Saknas. Bitvis tätt uppslag av asp- och björksly.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag, ÄLL (delar).
Klen-medelgrov björk, medelgrov ek och medelgrov-grov asp i tätt bestånd. Inslag av gran.
Bitvis stort inslag av unggran. Enstaka lönn, rönn, hägg, grov ek och alm samt medelgrov ask.
Enstaka lågor och hålträd. Tidigare troligen beteshävdat.
Buskskikt: Tätt med hassel (varav en del grova) och enstaka en.
Fältskikt: Frisk-fuktig lundartad örttyp.

Område c)
Skogstyp: Alsumpskog.
Klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd. Inslag, bitvis stort av gran. Litet inslag av klen björk.
Enstaka sälg.
Buskskikt: Glest med hägg.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Lundarv, tibast, smörbollar, bäckveronika, bäckbräsma, skärmstarr, smånunneört, grönvit nattviol och desmeknopp (EA). Område b): Blåsippa, ymnig förekomst.
Vätteros. Korallblylav och traslav på ask. Leptogium teretiusculum på alm.
Bedömning: Totalt sett ett variationsrikt område med intressant flora.
a) Klass 3.
b) Klass 2. Vacker blandlövskog med tämligen lång kontinuitet och intressant kärlväxtflora.
Betydelsefull biotop för fågelfaunan. Lämplig bl.a. för nötkråka.
c) Klass 2. Fin, gammal alskog. Värdefull biotop för fågelfaunan.

107. Ekskog vid Ödgärdarp.
Landskapsbild: Lövskogstäckt kulle (bitvis med stort barrinslag) i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL (delar).
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag, bitvis stort av medelgrov-grov gran och tall. Inslag
av klen björk. Enstaka asp och sälg. Enstaka torrakor, lågor och hålträd av asp och björk.
Buskskikt: Bitvis tätt med en, saknas bitvis. Glest med eksly.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: Björksumpskog.
Klen björk i tätt bestånd. Litet inslag av klibbal. Enstaka sälg, tall och gran.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Fuktig grästyp.
Flora och fauna: Backsippa (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

108. Ätran vid Sexdrega.
Landskapsbild: Lövskogsbård utmed Ätran som här bar ett vackert meanderlopp med flera
korvsjöar. Omges av barrskog och av åkermark.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal. Litet inslag av björk, sälg och hägg. Enstaka gran, tall och asp.
Buskskikt: Med hägg.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Nattviol (KS). Blylav öster om kyrkan (GD). Korallblylav (CS & IS).
Bäckveronika, berberis, blomvass, dyblad, vattenbläddra och måbär (EA).
Bedömning: Klass 2. Vacker alskog. Värdefullt för landskapsbilden.

109. Lövskog vid Sexdrega.
Landskapsbild: Ett mindre lövskogsbestånd i lätt kuperad terräng. Gränsar till ett bygge i väst,
åkermark i syd samt bebyggelse i norr och Öst.
Skogstyp: Björkskog.
Medelgrov björk i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov asp. Enstaka unggran, tall och grov
rönn. Tidigare betat, nu igenväxande. Enstaka klena lågor och hålträd.
Buskskikt: Med enstaka en eller saknas. Tätt med aspsly.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

110. Hagmark vid Ryasjön.
Landskapsbild: Spridda lövträdsdungar och bårder på kullar och sluttningar i odlingslandskap
kring Ryasjön.
Skogstyp: Björkhage.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka unggran, medelgrov ek, samt grov sälg och
rönn. Ner mot sjön med litet inslag av klibbal.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Kärrspira och granspira (EA).

Bedömning: Klass 3. Värdefullt för landskapsbilden.

111. Hagmark vid Kråkebacke.
Landskapsbild: Ett mindre lövskogsbestånd omgivet av åkermark.
Skogstyp: Björkhage.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Bitvis litet inslag av unggran. Enstaka grov björk.
Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt : Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

112. Lövskogar norr om Torp samt vid Rosenholm.
Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd i lätt kuperad terräng. Omges av bitvis av åkermark.
Gränsar i syd till Stormossen.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog.
Medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av klen-medelgrov björk. Litet inslag av rönn och asp.
Enstaka gran och grov ek.
Buskskikt: Glest med brakved och en.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: landlövskog.
Klen-medelgrov asp i täta bestånd. Inslag av gran och klen björk. Enstaka tall och sälg samt
medelgrov ek.
Buskskikt: Glest med brakved.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Backsippa (EA).
Bedömning: a) Klass 2. Vacker hedekskog med goda förutsättningar för bl.a. ett rikt fågelliv.
b) Klass 3.

113. Lövskog vid Ringestena.
Landskapsbild: Betesmarker med spridda lövträdsdungar på kullar.
Skogstyp: Blandlövskog.
Medelgrov björk och asp. Bitvis litet inslag av gran och tall. Enstaka apel, rönn, sälg samt
grov björk och mycket grov asp. Enstaka hålträd förekommer.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Backsippa CUB).
Bedömning: Klass 3.

114. Hagmark vid Kolarp.
Landskapsbild: Lövskogstäckt kulle i en stor, svagt kuperad beteshage omgiven av åkermark.
Delvis kringgärdad av en bred stengärdesgård. Gränsar i söder till barrskog.
Skogstyp: jörkhage.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Litet inslag av medelgrov ek och klen-medelgrov asp.
Enstaka unggran. Området betas.
Buskskikt: Glest medan eller saknas. Bitvis glest med aspsly.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Backsippa (EA), mosippa, klockgentiana och fältgentiana (UB)
Bedömning: Klass 2. Vacker, betad björkhage. Värdefullt område för landskapsbilden.

115. Ätran vid Mårtenstorp.
Landskapsbild: Lövskogsbård kring Ätran.
Skogstyp: lskog.
Medelgrov-grov klibbal och gråal i tätt bestånd. Inslag av medelgrov björk, och grov hägg.
Litet inslag av grov sälg. Enstaka gran och rönn varav en del mycket grova. Här och var grova
lågor av al.
Buskskikt: Med hägg eller saknas.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Grönvit nattviol, kranssilja, storrams, trubbhagtorn, granbräken, hästsvans,
vattenblink och ormbär (EA).

Bedömning: Klass 2. Fin, gammal alskog. Värdefullt område för fågelfaunan.

116. Lövskog vid Kårte.
Landskapsbild: Lövskogstäckt sydöstsluttning på en liten kulle. Gränsar i väst till barrskog
och i öst till åkermark.
Skogstyp: Blandlövskog.
Medelgrov-grov björk och asp. Inslag av unggran. Litet inslag av rönn och sälg. Enstaka tall.
Gott om hålträd.
Buskskikt: Glest med druvfläder samt rönnsly.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Backsippa (EA).
Bedömning: Klass 3.

117. Skogsparti nordöst om St. Ebbarp.
Landskapsbild: Mindre lövskogsbestånd i nordvästsluttning. Omges av åkermark och gränsar i
nordöst till barrskog.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL (delar), blandlövskog.
Klen-medelgrov ek dominerar. Litet inslag av klen björk. Övergår i väster i blandlövskog med
dominerande klen asp tillsammans med klen björk. Enstaka gran och tall.
Buskskikt: Sparsamt med enstaka en. Gott om sly av rönn.
Fältskikt: Kruståteltyp som bitvis övergår i ristyp.
Flora och fauna: Backsippa (UB).
Bedömning: Klass 3.

118. Ekskog söder och väster om Svenljunga idrottsplats.
Landskapsbild: Smal lövskogsbård utmed idrottsplatsen. Omges av bebyggelse.
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av asp och björk. Enstaka medelgrov gran och
tall. Området hävdas, troligen med maskinslåtter.

Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 2. Vacker hävdad hedekskog som bar betydelse för friluftslivet i
Svenljunga.
119. Lövskog vid Bergsäter.
Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd längs Ätran och riksvägen. Omges av åkermark.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Dominerande medelgrov björk och asp. Inslag av sälg. Bårder med grov alm och lönn.
Buskskikt: Bitvis mycket tätt med odlade buskarter. Övriga delar buskskikt glest med brakved.
Fältskikt: Lundartad örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog.
Dominerande klen-medelgrov björk med inslag av sälg. Enstaka gran och tall.
Buskskikt: Saknas mest. Täta bestånd av rönnsly.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Område c)
Skogstyp: Klibbalskog.
Medelgrov klibbal i en bård utmed Ätran. Inslag av björk.
Flora och fauna: Bäckbräsma och ängsnäva (EA). Lönnlav på alm.
Bedömning: a) Klass 3
b) Klass 3
c) Klass 3

120. Ekskog ca 800 m öster om Revesjöholm.
Landskapsbild: Glest lövskogsparti på en bergsrygg. Omges av åkermark och barrskog.
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Medelgrov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov björk och grov tall. Litet inslag av unggran
och asp. Enstaka rönn. Området betas av hästar. Enstaka torrakor och hålträd förekommer.
Buskskikt: Glest med brakved. Tätt med sly av björk, ek och asp.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.

Bedömning: Klass 3.

121. Alridå utmed Ätran vid Axelfors.
Landskapsbild: Lövskogsbård utmed Ätran. Omges av åkermark.
Skogstyp: Alskog.
Medelgrov-grov klibbal och gråal i tätt bestånd. Stort inslag av medelgrov-grov gran. Inslag
av as, björk hägg och sälg.
Buskskikt: Tätt med hägg. Tätt al- och aspsly.
Fältskikt: Frisk-fuktig örttyp.
Flora och fauna: Höskallra, klockvintergröna, strutbräken, stor blåklocka, ängsruta, storrams,
ormbär, brudborste, bäckbräsma, rosendunört, backsippa och Geum rivale x urbanum (EA).
Bedömning: Klass 3.

122. Alskog utmed Assman vid Riskulla.
Landskapsbild: Lövskogsridå utmed Ätran. Omges av åkermark.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov gråal och klibbal i tätt bestånd. Bitvis stort inslag av grov gran. Inslag av
hägg. Litet inslag av björk.
Buskskikt: Bitvis tätt, främst av ung hägg.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Flora och fauna: Plattlummer, safsa och strutbräken (UB). Backsippa, brudbröd, blekbalsamin
och ormbär (EA),
Bedömning: Klass 2. Fin alskog. Området är betydelsefullt för fågelfaunan.

123. Ätran öster om Flenstorp.
Landskapsbild: Lövskogsridå utmed Ätran som här har ett vackert meanderlopp med flera
korvsjöar. Omges av åkermark och barrskog.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal. Inslag av klen björk. Enstaka sälg och hägg.

Flora och fauna: Strutbräken (UB, EA). Kransrams, backsippa, ormbär, vårfingerört, dyblad,
vattenblink, sprängört, vattenaloe och desmeknopp (EA).
Bedömning: Klass 3.

124. Igenvuxna hagmarker öster om Flenstorp.
Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd i odlingslandskap. Gränsar bitvis till barrskog.
Område a)
Skogstyp: Ängsekskog, ÄLL (dalar).
Klen ek i akt tätt bestånd. Inslag, bitvis stort av gran och tall. Längst i söder medelgrov-grov
ek i glest bestånd med inslag av klen-medelgrov björk, litet inslag av gran samt enstaka rönn.
Tidigare beteshävdat.
Buskskikt: Glest med hassel och brakved.
Fältskikt: Torr-frisk, i norr fuktig gräs örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen-medelgrov klibbal och björk i tätt bestånd. Inslag av gran. Enstaka sälg.
Flora och fauna: Backsippa, vårfingerört, grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar, brudbröd
och rödklint (EA).
Område a): Blomskägglav på ek samt lunglav sparsam på ek.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2.

125. Hagmarker från Boda upp till Flenstorp.
Landskapsbild: Spridda lövdungar och bårder längs en bäckravin. Omges av åkermark.
Område a)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag, ÄLL (delar).
Gles hagmark med dungar av sälg och rönn. Inslag av medelgrov ask. Enstaka hägg, lönn, apel
samt grov björk, rönn och ek. Kring Flenstorps gård flera grova-mkt grova, hamlade askar i en
allé och spridda i kanten av hagmarken. Området betas. Delar är nyligen röjda och gallrade.
Buskskikt: Bitvis tätt med fläder och enstaka hassel eller saknas.
Fältskikt : Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Område b)

Skogstyp: Ängsekskog, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av rönn. Litet inslag ev björk. Enstaka gran, samt
grov sälg och sep. På fuktiga partier tätnar bestånden och inslaget av gran och björk ökar.
Området betas.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Varierande frisk gräs-örttyp till lundartad örttyp.
Område c)
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd utmed bäcken. Litet inslag av klen-medelgrov björk.
Enstaka gran, sälg, rönn, hägg och asp samt utmed vågen grov ek. Området betas.
Buskskikt: Glest med hassel, hägg, en och Salix ap. Bitvis med tätt alsly.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Flora och fauna: Backsippa, brudborste, gullpudra, ormbär, bäckbräsma, brudbröd och Jungfru
Marie nycklar (EA). Smörbollar och kransrams (UB). Luddlav och blylav (GD).
Område b): Blomskägglav på ek. Gullpudra på fuktiga partier.
Bedömning: a) Klass 2. Vacker hagmark. Rikedom på gamla, hamlade ädellövträd som är
viktiga refuger för känsliga epifyter. Värdefullt område för landskapsbilden.
b) Klass 2. Vacker ekskog med intressant lavflora. Betydelsefullt för fågelfaunan. Värdefullt
för landskapsbilden.
c) Klass 3.

126. Hagmark vid Boda.
Landskapsbild: Spridda lövdungar och bårder i nordostsluttning i odlingslandskap samt längs
en bäckravin.
Område a)
Skogstyp: Alskog, blandlövskog.
Klen-medelgrov klibbal och björk i glest bestånd. Enstaka asp, sälg och klen ask. Övergår i
blandskog med ek, björk, rönn, lönn, fågelbär, spel, sep och hägg samt med inslag av gran.
Buskskikt: Saknas mest.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-ört typ.
Område b)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med stort ädellövinslag, ÄLL.
Klen-medelgrov ek och björk i glest bestånd. Enstaka asp, klibbal och grov ek.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.

Område c)
Skogstyp: Björkhage.
Medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka asp och klibbal.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Strutbräken, humle, bäckbräsma, brudborste, brudbröd och backsippa (EA).
Kransrams och smörbollar (UB). Luddlav och blylav (GD).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

127. Hagmark vid Lilla Vallen.
Landskapsbild: Spridda, glesa lövskogsbestånd på kullar i odlingslandskap.
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov björk. Enstaka gran och tall.
Området betas.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp
Flora och fauna: Blåsippa (UB) . Backsippa, körvel, brudbröd (EA).
Bedömning: Klass 2. Vackra, hatade ekhagar. Värdefullt för landskapsbilden.

128. Lövskog och hagmark vid Gravsjögärde.
Landskapsbild: Glest lövskogstäckt kulle på Gravsjöns sydsida. Gränsar i söder till barrskog.
Skogstyp: Blandlövskog, ekhage, ÄLL.
Klen björk, rönn och asp i akt tätt bestånd. Litet inslag av sälg. Enstaka gran, tall samt
medelgrov björk, asp och ek. Området är bitvis röjt och gallrat.
Buskskikt: Tätt med brakved.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp till gräs-ristyp.
Övergår i en liten, betad ekhage med grov ek i glest bestånd. Enstaka sälg, grov björk samt
tall. Ner mot sjön inslag av klen björk.

Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

129. Lövskog vid Boderås.
Landskapsbild: Ett par mindre lövskogsbestånd omgivna av åker- och betesmarker.
Område a)
Skogstyp: landlövskog.
Klen-medelgrov björk i akt tätt bestånd. Inslag av klen-medelgrov klibbal. Enstaka sälg, hägg,
rönn, gran och medelgrov ek. Övergår bitvis i nästan ren björkskog.
Buskskikt: Tätt med hägg och brakved. Saknas bitvis.
Fältskikt Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Björkskog.
Klen-medelgrov björk i mkt tätt bestånd. Inslag av gran och medelgrov asp. Enstaka sälg. Mot
kanterna enstaka medelgrov ek.
Buskskikt: Tätt med hägg och brakved.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Grönvit nattviol, fältgentiana och blåsippa (UB).
Bedömning: a) Klass 3.
b) lass 3.

130. Hagmark vid Bäckegärde.
Landskapsbild: Spridda lövdungar på kullar i odlingslandskap.
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Inslag av medelgrov asp. Litet inslag av sälg, klenmedelgrov ek och gran (bitvis stort inslag). Enstaka tall och grov ek. Området betas. Övergår
norr om husen i tät blandskog med klen rönn, björk och gråal. Inslag av gran och tall.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Flora och fauna: Backsippa (L-E A).
Bedömning: Klass 3.

131. Hagmarker vid Kvarnagården, Boderås.
Landskapsbild: Kuperad sluttning ner mot sjön. Öppna ängs- och åkerytor omväxlar med glest
skogtäckta betesmarker. Området genomdras av några fuktstråk. Mycket naturskönt område.
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov björk. Bitvis stort inslag av klen
björk. Enstaka gran, apel, sälg, hägg, asp, ask och grov lind.
Buskskikt: Mest glest, bitvis tätt med hassel och en.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Grönvit nattviol, klubbsporre och fältgentiana (UB). Backsippa (L-E A).
Bedömning: Klass 2. Vacker ekhage. Området är mycket naturskönt och har stor betydelse för
landskapsbilden.
132. Hagmark vid Kvarnagården.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd på ostsluttningen av en stor bergknalle. Gränsar i öster till
Ballasjön och i väster till barrskog.
Skogstyp: Ekhage, ÄLL, hedekskog, blandlövskog och blandlövskog av sumptyp.
Medelgrov ek i glest bestånd. Litet inslag av klen björk. Enstaka sälg, lönn, lind, grov ek och
björk samt medelgrov asp. Området är bitvis nyligen slyröjt. Enstaka hålträd.
Buskskikt: Glest, bitvis tätt, med hassel samt enstaka en och skogsolvon.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp.
Övergår mot norr först i hedekskog sedan i blandlövskog. Klen-medelgrov ek i tätt bestånd.
Inslag av björk, asp och gran. Enstaka rönn och sälg. Området betas. I svackan söder om husen
blandsumpskog med klen klibbal och björk i tätt bestånd.
Buskskikt: Saknas. Tätt eksly.
Fältskikt: Torr gräs-ört till gräs-ristyp.
Flora och fauna: Backsippa (L-E A).
Bedömning: Klass 3.

133. Stångån norr om Håcksvik.
Landskapsbild: Lövskogsbård kring Stångån som här har ett mycket utpräglat och vackert
meanderlopp med många korvsjöar.

Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd. Inslag av gran, grov tall, sälg, klen rönn, Litet inslag
klen-medelgrov björk. Enstaka grov rönn. Området betas i dan södra delen. Här är också
inslaget övriga lövträd mindre.
Buskskikt: Glest med brakved och hägg.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Backsippa (L-E A).
Bedömning: Klass 3.

134. Hagmark vid St Rävåsen.
Landskapsbild: Spridda, glesa lövdungar på kullar i odlingslandskap.
Skogstyp: Björkhage.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka ek, lind och grov björk.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Flora och fauna: Backsippa (L-E A).
Bedömning: Klass 3.

135. Lövskog norr om Håcksvik.
Landskapsbild: Lövskogsridå utmed Stångån.
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av asp, gran och tall.
Buskskikt: Glest med brakved. Tätt med aspsly.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.
Flora och fauna: Backsippa (L-E A).
Bedömning: Klass 3.

136. Stångån vid Håcksvik.
Landskapsbild: Lövskogsridå utmed Stångån som här har ett vacker meanderlopp med flera
korvsjöar.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd. Inslag av björk, sälg, hägg.
Flora och fauna: Backsippa S och SV om skolan (L-E A).
Bedömning: Klass 3.

137. Hagmark vid Stockhult.
Landskapsbild: Glesa lövdungar på kullar i odlingslandskap.
Skogstyp: Hagmark med ädellövskog, ÄLL, björksumpskog.
Grov lind, ek och lönn i mkt glest bestånd. Inslag av klen-medelgrov björk. Enstaka ask, apel
och medelgrov asp. Övergår i björksumpskog i sydväst ut mot våtmarken.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Backsippa (UB)..
Bedömning: Klass 2. Vacker hagmark. Värdefullt område för landskapsbilden.

138. Ekskog vid Karsbo.
Landskapsbild: Glesa lövdungar på kullar i odlingslandskap.
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Klen-medelgrov ek i tätt bestånd. Inslag av gran och klen-medelgrov björk. Bitvis litet inslag
av lind. Enstaka grov rönn, sålg, tall, grov asp och björk samt akt grov lind och ek. Kring
husen enstaka grov ask och lönn. Gott om hålträd, samt enstaka lågor.
Buskskikt: Mest glest med hassel och en.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa (UB).
Bedömning: Klass 2. Vacker hedekskog. Betydelsefull biotop för fågelfaunan.

139. Ädellövskog vid Klägghult.
Landskapsbild: Lövdungar på kullar i odlingslandskap.
Skogstyp: Ädellövskog, ÄLL.
Medelgrov-grov lind dominerar. Inslag av medelgrov-grov ek. Bitvis tätt med klen asp och
björk. Litet inslag av medelgrov björk. Enstaka gran, lönn och sälg. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

140. Hagmark och ekskog vid Gammalsjö.
Landskapsbild: Lövskogstäckta kullar på Västra Fegens norra strand. Gränsar i nordväst till en
våtmark. Omges för övrigt av åkermark.
Område a)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov ek i glest bestånd. Enstaka sälg, rönn, klen lönn, klen-medelgrov björk och bok,
medelgrov lind samt medelgrov-grov asp. Större delen betas. Enstaka lågor och hålträd.
Buskskikt: Saknas mest.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Parkliknande hagmark med blandad ädellövskog, ÄLL.
Grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov bok. Litet inslag av klen-medelgrov björk.
Enstaka mkt grov bok, ek och björk samt medelgrov gran, grov tall och klen-medelgrov lind.
Enstaka grova-mkt grova torrakor, samt enstaka hålträd förekommer.
Buskskikt: Glest medan eller saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Område c)
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Bitvis inslag av klen gran. Litet inslag av klen-medelgrov
bok, Enstaka grov ek och bok, klen-medel grov lind samt medelgrov tall.
Buskskikt: Glest med brakved. Bitvis tätt med ely av lind, ek och rönn.
Fältskikt : Torr-frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Område a): Laven Fuscides cyatoides v corticola på bok. Område b): Lunglav

sparsam på ek.
Bedömning: a) Klass 2. Vacker ekhage. Mycket värdefullt för landskapsbilden.
b) Klass 2. Vacker hagmark som är mycket betydelsefull för landskapsbilden. Flera gamla
ädellövträd vilka kan fungera som refuger för känsliga epifyter.
c) Klass 2. Fin hedekskog. Betydelsefull biotop för fågelfaunan.

141. Ekskog norr om Kalvs krona.
Landskapsbild: Liten lövskogstäckt kulle omgiven av åkermark.
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Stort inslag av klen-medelgrov bok. Inslag av medelgrovgrov tall. Litet inslag av klen-medelgrov björk. Enstaka grov bok, asp och ek.
Buskskikt: Tätt med brakved. Tätt med sly av ek, rönn, björk, bok och asp.
Fältskikt: Frisk ristyp.
Flora och fauna: Laven Baridia laurocerasi på bok.
Bedömning: Klass 3.
142. Ädellövskog vid Kalvs krona.
Landskapsbild: Ädellövskogsbestånd i sluttningarna kring en kulle ner mot Kalvsjön. Ostsidan
med branta bergstup. Gränsar i syd till en våtmark och åker- och betesmarker i norr.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk och grov ek i tätt bestånd. Litet inslag av klen bok. Enstaka sälg, hägg
och klibbal.
Buskskikt: Tätt med hassel och hägg.
Fältskikt: Frisk örttyp.
Område b)
Skogstyp: Bokskog, ÄLL, blandlövskog av sumptyp, ädellövskog, ÄLL.
Medelgrov-grov bok i glest bestånd. Inslag av grov tall, och medelgrov-grov björk och ek.
Enstaka rönn, unggran, klen lönn och klen-medelgrov lind. Gott om klen-medelgrova, enstaka
grova-mkt grova torrakor. Enstaka hålträd. Övergår mot öster i blandlövskog av sumptyp med
klen-medelgrov björk och klibbal i tätt bestånd. Hot NO övergång i ädellövskog.
Buskskikt: Glest med hassel och enstaka en. Tätt med sly av bok och rönn.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp och torr örttyp samt bitvis fuktig gräs-ristyp.

Flora och fauna: Klockgentiana (UB).
Område b): Lunglav sparsam på bok och ek. Pannaria mediterranea sparsam på ek.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Vacker, gammal bokskog med intressant lavflora. Värdefullt område för
fågelfaunan.

143. Hagmark vid Kättarp.
Landskapsbild: Mindre lövskogsbestånd i odlingslandskap.
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov björk i glest bestånd. Inslag av grov asp och medelgrov-grov ek. Enstaka gran, tall
och grov rönn. I SO-delen inslag av gran. Norra delen nyligen röjd. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt : Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

144. Lövskogar vid Äskås och Rud.
Landskapsbild: Lövskogstäckt västsluttning ner mot Fursjön samt spridda lövdungar och
bårder. Omges huvudsakligen av åkermark.
Område a)
Skogstyp: Björkskog.
Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av rönn och klen klibbal. Enstaka grov asp samt
upp mot åkern medelgrov-grov ek. I söder torkar det upp och inslaget av ek och asp ökar.
Enstaka klena lågor.
Buskskikt: Tätt med hägg och brakved. Upp mot åkern tätt med hassel och hägg.
Fältskikt: Frisk örttyp och fuktig gräs-örttyp som övergår i frisk gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: Ädellövskog, ÄLL.
Medelgrov ek och klen-medelgrov bok i glest bestånd. Enstaka grov bok och asp samt
medelgrov björk. Området nyligen röjt och gallrat.
Buskskikt: Saknas. Bitvis tätt med rönn- och aspsly.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.
Område c)
Skogstyp: Blandlövskog, blandlövskog med ädellövinslag, björkskog.

Medelgrov-grov asp och björk i tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av unggran. Några mindre
partier kring gården utgörs av täta, rena bestånd av klen björk samt några partier med ek.
Nordost om Rud ett mindre parti med klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av gran och
klen-medelgrov ek. Litet inslag av klen rönn och medelgrov klibbal. Enstaka sälg, lönn, ask
och tall. Området delvis röjt och gallrat.
Buskskikt: Tätt med brakved. Tätt med sly av rönn, klibbal och lönn.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

145. Hagmarker vid Hjärtanäs.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder kring åker- och betesmarker. Hela området omges av
barrskog och gränsar i väst till Kalvsjön.
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov björk samt klen klibbal i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov ek och asp.
Bitvis litet inslag av gran. Enstaka grov bok, medelgrov ask och mkt grov sälg. Området
nyligen röjt och gallrat. Övergår i glesa dungar med grov ek och klen björk, enstaka lind och
fågelbär samt hasseldungar. Vid gården en allé med grov lönn.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Läderlappslav, lönnlav och Leptogium teretiusculum på lönn.
Bedömning: Klass 3.

146. Ekskog vid Lommaholmen.
Landskapsbild: Lövskogstäckt kulle på Kalvsjöns ostsida. Gränsar i nordväst till en våtmark
och syd till åkermark.
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest-tätt bestånd. Inslag av medelgrov-grov lind. Bitvis inslag av klen
björk. Litet inslag sv rönn, asp och gran. Enstaka spel, sälg och grov asp. Området utgörs till
stor del av tomtmark kring sommarstugor. Bitvis röjt och gallrat.
Södra området är likartat dock med inslag av klen-medelgrov bok samt bitvis stort inslag av
gran och tall.
Buskskikt: Glest med hassel eller saknas. Bitvis tätt med sly av rönn och ek.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristyp och gräs-örttyp.

Flora och fauna: Lunglav sparsam på ek och bok i södra området.
Bedömning: Klass 3.

147. Ädellövskog vid Lommaholmen.
Landskapsbild: Två små ädellövskogsbestånd som i syd gränsar till barrskog och i norr till
åkermark.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Inslag av gran och grov bok. Bitvis inslag av medelgrov
ek. I området pågår röjning och gallring.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr ristyp.
Flora och fauna: Lunglav sparsam på bok.
Bedömning: Klass 2. Fin, gammal bokskog. Området utgör potentiell refug för, till boken
bundna, känsliga epifyter.

148. Lövskog vid Hunnabo.
Landskapsbild: Ett mindre, glest lövskogsbestånd omgivet av åker- och betesmark. Hela
området omges av barrskog.
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen björk och asp i tätt bestånd. Enstaka unggran samt medel grov ek och asp. Området är
nyligen röjt.
Buskskikt: Glest med brakved. Tätt med sly av björk, asp och ek.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.
149. Ädellövskog vid Sandhuset.
Landskapsbild: Ädellövskogsbestånd på kulle vid Västra Fegens väststrand. Gränsar i norr till
ett bygge och barrskog samt i söder till åkermark
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Litet inslag av klen-medelgrov björk. Enstaka tall och
medelgrov asp samt grov bok och björk.

Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

150. Hagmark och ädellövskog vid Holmen.
Landskapsbild: Sammanhängande ädellövskogsbestånd på gamla betesmarker i en sluttning
ner mot v. Fegen. Gränsar i öster till barrskog.
Område a)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av medelgrov bok och klen-medelgrov björk.
Bitvis inslag av unggran. Enstaka sälg, apel, tall och grov bok och lind. I svackorna och vid
sjön enstaka klibbal. Vid Holmens gård ett 10-tal akt grova hamlade askar.
Buskskikt: Tätt med hassel och enstaka en.
Fältskikt: Torr-frisk, bitvis fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Ädellövskog, ÄLL.
Medelgrov-grov ek och bok i tätt bestånd. Inslag av gran. Litet inslag av klen-medelgrov
björk. Enstaka klen rönn och grov asp. Övergår ut mot sjön i hedekskog. Området genomdras
av ett fuktstråk med klibbal och björk i tätt bestånd. Enstaka grova torrakor, lågor samt hålträd
förekommer.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp och gräs-ristyp.
Flora och fauna: Område a): Laven Fuscidea cyatoides v corticola på bok. Almlav riklig på
ask.
Bedömning: a) Klass 2. Fin ekhage. Intressant lavflora på grova, hamlade askar.
b) Klass 2. Fin ädellövskog. Värdefull biotop för fågelfaunan.
151. Ekskog vid Övre Barka.
Landskapsbild: Lövskogsbård längs Västra Fegens västra strand samt på ostsluttningen av en
bergknalle. Gränsar i väst till barrskog. Kringgärdas för övrigt av åkermark.
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Litet inslag av klen-medelgrov björk och asp. Enstaka tall,
grov asp, lind och björk. Området nyligen röjt och gallrat.
Buskskikt: Saknas.

Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Bedömning: Klass 3.

152. Ädellövskogar vid Joarsbo.
Landskapsbild: Lövdungar mellan åker- och betesmarker samt i en ostsluttning ner mot V.
Fegen. Omges på västsidan av barrskog.
Område a)
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov ek. Bitvis inslag av medelgrov
björk och klen asp. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-ristvp eller saknas.
Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Bitvis inslag av medelgrov bok. Inslag av medelgrov björk.
Området betas. Södra delen nyligen röjd och gallrad.
Buskskikt: Med enstaka en eller saknas.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa.
Bedömning: a) Klass 2. Fin, betad bokskog.
b) Klass 2. Vacker, betad ekhage.
Bägge delområdena är betydelsefulla för landskapsbilden.

153. Lövskog vid Svenstorp.
Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd kring betesmarker. Omges av barrskog.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag, ÄLL (delar).
Klen-medelgrov björk och bok i tätt bestånd. Litet inslag av gran. Enstaka rönn, sälg och
medelgrov asp. Kring husen enstaka grov ask och lönn samt 1 mkt grov bok. Övergår mot
söder i bokskog med stort inslag av gran. Enstaka lågor.
Bedömning: Klass 3.

154. Ekskog vid Gravön.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd på bergknalle längs V. Fegens väststrand. Gränsar i väst till
en våtmark.
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL, björksumpskog.
Klen-medelgrov ek i tätt bestånd. Inslag av grov ek. Bitvis inslag av gran och grov asp. Litet
inslag av medelgrov bok och björk. Enstaka rönn, sälg, grov bok samt akt grov ek. Gott om
klen-grova lågor och torrakor. Enstaka hålträd. Övergår i Öster i björksumpskog med klen
björk och rönn i tätt bestånd och stort inslag av gran.
Buskskikt: Glest med brakved, hassel samt enstaka krusbär.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp och gräs-örttyp.
Flora och fauna: Lunglav riklig på ek. Mindre hackapett.
Bedömning: Klass 2. Ett Variationsrikt och vackert område. Intressant lavflora med riklig
förekomst av bl.a. lunglav. Många gamla ekar och ”ekvrak” som är viktiga för bl.a. insektsfaunan, Värdefullt område för fågelfaunan.

155. Hagmark vid Sönsås.
Landskapsbild: Mycket glesa lövdungar i odlingslandskap.
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Mkt glesa bestånd av rönn, ek, bok, ask, björk samt enstaka klibbal och spel. Bitvis inslag av
gran.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Frisk gräs-typ.
Bedömning: Klass 3.

156. Ädellövskog norr om Björnekulla.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd på ostsidan av en rullstensås. Gränsar i väst till åkermark
och i öst till barrskog.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i ganska tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av gran. Enstaka medelgrov ek
och björk.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Saknas mast.

Bedömning: Klass 3.

157. Ädellövskog sydväst om Frackebo.
Landskapsbild: Ädellövskogsbestånd på en kulle omgiven av barrskog och byggen.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Litet inslag av gran. Enstaka klena torrakor och lågor
samt hålträd.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp eller saknas.
Bedömning: Klass 3.

158. Ädellövskog vid Hagö.
Landskapsbild: Ädellövskogsbestånd i en svagt kuperad sydsluttning ner mot Såken.
Genomdras av några fuktstråk. Mitt på området en ruin efter gammal bosättning. Många
odlingsrösen. Omges av barrskog.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i glest bestånd. Inslag av grov-mkt grov bok. Litet inslag av medel-grov
björk. Enstaka lönn samt medelgrov-grov ek och asp. Utmed stranden enstaka medelgrov
klibbal och hägg. Mitt på området två mkt grova aplar och en sälg. I norr och öster inslag stort inslag av grov gran. Enstaka grova torrakor, lågor och hålträd, främst i norr och öster.
Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp och gräs-ristyp.
Flora och fauna: Lunglav sparsamt på lönn.
Bedömning: Klass 1. Mycket vacker, gammal bokskog. En av kommunens äldsta bokskogar.
Värdefullt för landskapsbilden.

159. Alskog norr om Annelund.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd på en drumlinrygg i odlingslandskap. Gränsar i syd och norr
till barrskog.
Skogstyp: Alskog.

Klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd. Inslag, bitvis stort, av klen-medelgrov gran. Enstaka
grov klibbal. Utmed kanterna enstaka sälg och björk.
Buskskikt: Tätt med hägg. I kanterna också druvfläder och en.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Bedömning: Klass 3.

160. Hagmarker vid Stora Skedskamma.
Landskapsbild: Södra partiet: Lövskogar på ostsidan av en drumlinrygg. Norra partiet:
Lövdungar och bårder i kuperat hagmarksområde. Enstaka odlingsrösen. Hela hagmarksområdet betas. Omges av barrskog samt i väst av åkermark.
Område a)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL, blandlövskog med ädellövinslag, bokskog, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av rönn och medelgrov björk. Bitvis inslag av
medelgrov ask. Enstaka apel, gran, lind, medelgrov bok samt grov sälg, asp och björk. Enstaka
lågor. Gott om hålträd. I norra delen ett mindre parti av betad bokskog med medelgrov-grov
bok i glest bestånd. Inslag av medelgrov-grov ek. Enstaka björk samt akt grov bok. Hela
området beteshävdas.
I områdets sydända finns en allé med akt grova askar.
Buskskikt: Glest med hassel (varav en del akt grova) och enstaka en.
Fältskikt : Torr-frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Alskog, blandlövskog.
Klen-medelgrov klibbal i ömsom tätt, Ömsom glest bestånd. Stort inslag av gran. Inslag av
klen björk. Enstaka sälg. Övergår mot SV i blandlövskog av trivialtyp.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Flora och fauna: Område a): Lunglav på ek, ask och asp. Traslav på ek och ask. Lönnlav,
almlav (mkt riklig), asporangelav, läderlappslav, skinnlav, Gyalecta flotowii, Coniocybe
pallida och Leptogium teretiusculum på ask.
Bedömning: a) Klass 2. Mycket vackra, betade hagmarker. Stor rikedom på gamla, hamlade
askar med intressant lavflora. Mycket värdefullt för landskapsbilden.
b) Klass 3.
161. Stombacken
Landskapsbild: Lövskog i ostsluttning på en drumlin. Omges av åkermark. Gränsar i söder till
barrskog.

Skogstyp: Alsumpskog, ädellövskog, ÄLL
Alsumpskog med bitvis stort inslag av gran samt litet inslag av klen björk och grov asp.
Övergår mot norr i ett mindre parti med klen ask i tätt bestånd. Inslag av klibbal. Enstaka gran
och akt grov ask. Enstaka torrakor och hålträd.
Buskskikt: Glest med hassel. Saknas mest i alskogen. Tätt med asksly
Fältskikt: Frisk örttyp.
Flora och fauna: Gullpudra och strutbräken. Samt laven Pannaria mediterranea på asp.
Bedömning: Klass 3.
162. Hagmark och lövskogar vid Nättlebo.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder mellan åkerlappar på krönet av en drumlin. Omges av
barrskog.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog.
Södra partiet:
Klen-medelgrov asp och björk i tätt bestånd. Inslag av gran. Litet inslag av klen-medelgrov
ask och ek. Enstaka tall, sälg och spel Samt medelgrov lönn och grov ask. Övergår i öster i
hedekskog.
Buskskikt: Bitvis tätt med hassel och enstaka brakved.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Norra partiet:
Klen-medelgrov klibbal och björk i tätt bestånd. Inslag av gran. Mot kanterna inslag av grov
asp och medelgrov-grov ek. Enstaka klen rönn och ask. Området är dikat.
Buskskikt: Glest, bitvis tätt med Salix sp.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Hedeskog.
Klen-medelgrov ek i tätt bestånd. Stort inslag av gran. Bitvis inslag av klen asp. Litet inslag av
klen rönn. Enstaka tall och klen björk. Övergår kring husen i blandlövskog.
Buskskikt: Glest med brakved.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp och gräs-örttyp.
Område c)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.

Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av lönn och klen-medelgrov björk. Enstaka
sälg, rönn och unggran.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Stor blåklocka och brudborste (EA). Område a): Almlav riklig på ask.
Traslav samt lunglav sparsam på ask.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

163. Lövskogar och hagmark vid Ekebo.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder i lätt kuperat odlingslandskap.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag, blandlövskog av sumptyp, hagmark med
blandlövskog.
Klen-medelgrov björk och klibbal i glest bestånd. Litet inslag (bitvis sort) av gran. Litet inslag
av grov ek och klen asp. Enstaka sälg och tall.
Bitvis blandlövskog av sumptyp med klen björk och klibbal i tätt bestånd. Övergår i hagmark
med gles blandlövskog.
Buskskikt: Tätt med brakved sant enstaka en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Darrgräs, ängsstarr, grönvit nattviol, Jungfru Marie nycklar, knipparv,
amörbollar, brudbröd, blodnäva, rödklint, stor blåklocka, brudborste, bäckbräsma, blomvass
och sprängört (EA).
Bedömning: Klass 3.

164. Ätran och Lillån vid Hillared.
Landskapsbild: Lövskogsridå utmed Ätran.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal. Stort inslag av björk. Bitvis inslag av gran. Enstaka asp, sälg, hägg
och grov klibbal.
Buskskikt: Glest-tätt med framförallt hägg.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Rankstarr, springkorn, ormbär, rockentrav, dvärghäxört, blomvass och

bäckbräsma (EA).
Bedömning: Klass 3.

165. Lövskog och hagmark vid Veka.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder på en drumlinrygg i odlingslandskap.
Skogstyp: Björkskog, hagmark med blandlövskog med ädellövinslag, ekhage, ÄLL (delar).
Klen björk i tätt bestånd. Inslag av gran och tall. Enstaka medelgrov-grov björk. Norrut med
inslag av rönn och ek. Området betas.
Buskskikt: Tätt med en.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Övergår mot väster i hagmark med medelgrov-grov björk i glest bestånd. Inslag av medelgrovgrov ek. Litet inslag av medelgrov rönn. Enstaka apel. Övergår i ren ekhage. Området betas.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Grönvit nattviol och Jungfru Marie nycklar (EA).
Bedömning: Klass 3.

166. Ekskog vid Lillegården.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd på krönet och ostsluttningen av en drumlinrygg. Gränsar till
barrskog och till åkermark i söder.
Skogstyp: Hedekskog ÄLL.
Väster om vägen:
Grov ek i glest bestånd. Enstaka klen och grov asp samt klen rönn.
Buskskikt: Tätt med hassel och brakved. Tätt med björk-, rönn- och eksly.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp samt gräs-örttyp.
Öster om vägen:
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av medelgrov-grov björk. Enstaka medelgrov
tall samt grov sep. Området betas.
Buskskikt: Med enstaka en eller saknas. Mot kanterna enstaka hassel.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.

Bedömning: Klass 2. Mycket vacker, betad hedekskog. Betydelsefullt för landskapsbilden och
fågelfaunan.

167. Lövskog vid Solfors.
Landskapsbild: Lövskogsbård vid Hösjöns nordstrand.
Skogstyp: Blandlövskog, björksumpskog.
Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av medelgrov-grov asp och medelgrov ek på
torrare partier. Inslag, bitvis stort, av unggran. Litet inslag av klen rönn. Bitvis enbart klen
björk i mkt tätt bestånd. Övergår i björksumpskog. Enstaka hålträd.
Buskskikt: Bitvis tätt med brakved och Salix sp. Tätt med rönnsly.
Fältskikt: Fuktig gräs-ristyp.
Flora och fauna: Backsippa, och bäckveronika (EA).
Bedömning: Klass 3.

168. Läggared.
Landskapsbild: Litet lövskogsbestånd på östsluttningen av en drumlin. Omges av åkermark
och gränsar i norr till barrskog.
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd. Inslag av gran. Litet inslag av klen rönn. Enstaka klenmedelgrov björk. Bitvis nyligen röjt och gallrat
Buskskikt: Tätt med hägg.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Flora och fauna: Ormbär, grönvit nattviol, bäckbräsma, rödklint, smörbollar och blåsippa
(EA).
Bedömning: Klass 3.

169. Hagmarker norr om Lundbogården.
Landskapsbild: Igenväxande beteshagar på västsidan av en drumlin. Omges av åkermark.
Gränsar i syd till barrskog.
Område a)
Skogstyp: Ekhage som övergår i ängsekskog, ÄLL.

Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Stort inslag av medelgrov gran (bitvis mer än 30 %). Inslag
av klen björk som bitvis bildar täta bestånd. Bitvis inslag av medelgrov asp. Enstaka tall.
Enstaka klena lågor.
Buskskikt: Tätt med hassel och brakved. Bitvis tätt med sly av ek och asp.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Inslag av grov ek. Enstaka unggran och grov björk.
Buskskikt: Saknas mest.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Bäckbräsma, olvon och smörbollar (EA). Område a):
Gammelgranlav och Lopadium disciforme på ek.
Bedömning: a) Klass 3. (Sydöstra delen dock fin ekhage som har betydelse för landskapsbilden klass 2)
b) Klass 3.

170. Hagmark vid Hulåkra.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd på västsidan av en drumlin. Omges av åkermark.
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog, blandlövskog av sumptyp.
Klen-medelgrov björk med inslag av grov asp. Litet inslag av mycket grov ek. Övergår mot
väst och sydväst i blandlövskog av sumptyp. Grov klibbal dominerar med inslag av björk och
asp. Enstaka rönn och hägg. Området betas och är nyligen röjt.
Buskskikt: Glest med brakved eller saknas.
Fältskikt: Fuktig örttyp resp frisk-fuktig ört-grästyp.
Flora och fauna: Ormbär och olvon (EA).
Bedömning: Klass 2. Fin, betad hagmark. Betydelsefullt för landskapsbilden. Flera gamla ekar
som kan fungera som refuger för känsliga epifyter.

171. Hagmarker och lövskog mellan Brostorp och Ånarp.
Landskapsbild: Lövskogsbård längs öst- och nordvästsluttningen av en drumlin. Gränsar i norr
till Simmesjön. Omges för övrigt av åkermark.
Område a)
Skogstyp: Björkhage.

Medelgrov-grov björk med litet inslag av grov asp, medelgrov-grov ek och sälg. Enstaka
unggran samt klibbal på fuktiga partier. Området är nyligen röjt.
Buskskikt: Glest med en och enstaka hassel eller saknas.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Alskog.
Medelgrov-grov klibbal i tätt bestånd. Inslag av björk, asp och gran. Enstaka ek, ask och sälg
(främst mot kanterna).
Buskskikt: Glest med hassel eller saknas. Norra området med tätt asksly.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Område c)
Skogstyp: Blandlövskog.
Täta bestånd av medelgrov (enstaka grov) klibbal och björk. Inslag av gran och grov asp.
Enstaka ek och rönn. Övergår mot norr i betad hagmark. Gott om torrakor, lågor och hålträd.
Norra området med klen klibbal och björk i tätt bestånd på fuktigt underlag.
Buskskikt: Glest med hassel (på torrare partier) eller saknas.
Fältskikt: Mest av fuktig örttyp.
Område d)
Skogstyp: Ängsekskog, ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av klen-medelgrov björk och asp. Litet inslag av
gran. Enstaka ask, rönn och spel. I öster ökar inslaget av björk. Denna del är delvis nyligen
röjt. Enstaka lågor och många hålträd förekommer.
Buskskikt: Bitvis tätt med hassel, bitvis glest med hassel, en och brakved.
Fältskikt: Lundartad örttyp.
Område e)
Skogstyp: Ädellövskog, ÄLL.
Blandat ädellövskogsbestånd med grov-mycket grov lind och ask, grov bok och medelgrovgrov ek. Inslag av björk, asp och rönn. Litet inslag av gran, samt al på fuktiga partier. Enstaka
lågor och hålträd. Delar av området nyligen röjda.
Buskskikt: Glest med hassel, druvfläder och brakved.
Fältskikt: Lundartsd örttyp.

Område f)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.

Grov asp dominerar. Inslag av gran, björk och grov ek. Enstaka sälg och rönn.
Buskskikt: Bitvis tätt med brakved och en.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Kransrams, druvfläder, olvon, ormbär, myskgräs, backskärvfrö, storblåklocka, brudborste, kärrfibbla och granbräken (EA). Smörbollar (UB). Område e): Almlav,
traslav och Coniocybe pallida på ask.
Bedömning: Ett mycket variationsrikt område där vissa delar har stort naturvärde.
a) Klass 3.
b) Klass 2. Fin, gammal alskog. Värdefullt för fågelfaunan.
c) Klass 2 södra området, fin blandlövskog med förutsättningar för en rik fågelfauna. Norra
området klass 3.
d) Klass 2. Vacker ängsekskog. Betydelsefullt för landskapsbilden.
e) Klass 2. Fin ädellövskog med intressant lavflora.
f) Klass 3.

172. Ekskog vid Klovarp.
Landskapsbild: Litet lövskogsbestånd på kulle i odlingslandskap.
Skogstyp: Hedekakog, ÄLL.
Medelgrov-grov ek med litet inslag av grov björk, asp samt rönn. Enstaka gran och lönn.
Tidigare betat, nu igenväxande.
Buskskikt: Sparsamt med en.
Fältskikt: Torr gräs-ristyp.
Flora och fauna: Mosippa (UB). Sotlav på ek.
Bedömning: Klass 3.

173. Lövskogar vid Skinnarehall.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder i kuperad västsluttning ner mot Långemosse. Omges av
åker- och betesmarker.
Område a)
Skogstyp: Björksumpskog med barrinslag.
Klen-medelgrov björk på fuktigt underlag, med inslag av asp, rönn samt gran och tall.
Buskskikt: Mest glest med brakved.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttvp.

Område b)
Skogstyp: Blandlövskog med Stort ädelövinslag
Domineras av medelgrov björk och grov asp. Inslag av ek samt litet inslag av grov ask, lind
och lönn.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Varierande gräs-ris och örttyp.
Område c)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog.
Små, ganska täta dungar av främst klen hägg, asp m.fl. trädslag omväxlar med öppna, betade
ängsytor.
Buskskikt: Bitvis tätt med bl.a. hassel och hägg.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp och örttyp.
Flora och fauna: Gullpudra och blåsippa (UB).
Område b): Skrovellav på lönn. Traslav, lönnlav, almlav och Gyalecta flotowii på ask.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Den intressanta lavfloran motiverar högt skyddsvärde.
c) Klass 2. Betydelsefullt för landskapsbilden.

174. Björkskog vid Gebo.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder i odlingslandskap.
Skogstyp: Björksumpskog.
Klen björk i tätt bestånd på blött underlag.
Flora och fauna: Klockpyrola, vitfryle, Jungfru Marie nycklar och grönvit nattviol (EA).
Blåsippa.
Bedömning: Klass 3.

175. Hagmark vid Gnipebo.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder i vackert beteslandskap i sydsluttning med många
odlingsrösen och stora stengärdesgårdar.
Skogstyp: Björkhage, ekhage, ÄLL (delar).
Medelgrov björk i glest bestånd. Litet inslag av grov ek, rönn och tall. Övergår i ren ekhage
mot norr. Utmed bäcken som korsar området enstaka klibbal. Området betas.

Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Backsippa (UB).
Bedömning: Klass 2. Mycket vacker, betad hagmark. Betydelsefullt för landskapsbilden.

176. Lövskogar vid Pellabygget.
Landskapsbild: Lövskogstäckt kulle samt lövskogsbård utmed Yttre Stångsjön. Omges av
åkermark och barrskog.
Område a)
Skogstyp: Björksumpskog.
Klen björk i tätt bestånd. Enstaka sälg och tall.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Fuktig grästyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen-medelgrov björk och asp i glest bestånd. Litet inslag av tall. Enstaka rönn, sälg och gran.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Stor blåklocka (EA).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

177. Tittebo
Landskapsbild: Spridda lövdungar och bårder i kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av klen-medelgrov klibbal. Litet inslag av
unggran. Enstaka spel, rönn, klen asp, grov ek och gran samt mkt grov ek och ask. Enstaka
torrakor, lågor och hålträd förekommer.
Buskskikt: Tätt med hägg, enstaka hassel samt asksly.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.

Område b)
Skogstyp: Björksumpskog.
Klen björk i tätt bestånd. Enstaka sälg och grov ek mot kanterna. I norra delen ökar inslaget av
gran. Här pågår röjning och gallring.
Buskskikt: Saknas. Fältskikt: Fuktig grästyp.
Flora och fauna: Fältgentiana, brudsporre och blåsippa (UB). Rödklint, ängsstarr, kärrfibbla,
Jungfru Marie nycklar, vityxne, vildlin, granspira, sommarfibbla, nattviol, grönvit nattviol och
korallhagtorn (EA).
Bedömning: a) Klass 2. Fin blandlövskog. Flera grova träd som är betydelsefulla för
epifytfloran.
b) Klass 3.

178. Hagmark vid Ugglebo.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder på blockrik moränkulle med enstaka odlingsrösen.
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog.
Medelgrov-grov björk i glest bestånd. Inslag av grov asp. Enstaka sälg, rönn, apel, lind, grov
ek och lönn samt mkt grov asp. Enstaka hålträd förekommer. Området betas.
Buskskikt: Glest med en och stora hasseldungar.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Skinnlav på lönn.
Bedömning: Klass 2. Vacker, betad hagmark. Värdefullt för landskapsbilden.

179. Hagmark vid Ekåsen nordväst om Enhangen.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd i lätt kuperad sydsluttning.
Skogstyp: Björkhage.
Medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka rönn och medelgrov ek. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: Klass 2. Vacker, betad ekhage. Betydelsefullt för landskapsbilden.

180. Hagmarker vid Enesbo.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder i vackert beteslandskap i sydsluttningen ner mot
Enhangen.
Område a)
Skogstyp: Björksumpskog.
Klen björk i tätt bestånd. Stort inslag av gran. Inslag av tall.
Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL, björkhage.
Grov ek i glest bestånd. Inslag av asp och björk. Litet inslag av grov lind och lönn. Enstaka
gran och grov ask. Enstaka hålträd. Övergår i björkhage mot SO.
Flora ocb fauna: Område b): Laven Coniocybe pallida på lönn.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2 Vacker ekhage som värdefull för landskapsbilden. Björkhagen klass 3.

181. Hagmarker vid Kartsnäs.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder i odlingslandskap i sydsluttning ner mot Enhangen.
Område a)
Skogstyp: Björkhage.
Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Inslag av asp och sälg. Enstaka lönn
Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Bitvis stort inslag av björk. Inslag av asp. Enstaka lönn,
apel och tall. Enstaka hålträd. Utmed vägen löper an vacker allé av mycket grova askar.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-risryp.
Område c)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog, blandlövskog.
Klen-medelgrov björk dominerar över större delen. Bitvis inslag av klen-grov asp. Enstaka
rönn och apel samt grov ek och ask. Området betas.

Buskskikt: Saknas mest.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Humle (EA). Område b): Lunglav på apel och ask. Skinnlav, blylav,
skrovellav, lönnlav, läderlappslav och Pannaria mediterranea på ask.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Fin ekhage. Mycket intressant och värdefull lavflora på gamla, hamlade saker.
c) Klass 3. Flera gamla, hamlade ädellövträd med intressant lavflora.

182. Hagmarker vid Borryd.
Landskapsbild: Lövdungar och bårder i odlad sydsluttning.
Område a)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov björk och grov asp dominerar. Inslag av grov ek. I södra delen stort inslag av gran.
Övergår mot NV och SO i björkhage med inslag av grov ek, klibbal och rönn. Gott om hålträd.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov björk. Enstaka unggran och rönn.
Buskskikt: Glest med basseldungar och enstaka en.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Brudborste och rödklint (EA).
Bedömning: a) Klass 2.
b) Klass 2.
Bägge hagmarkerna har stor betydelse för landskapsbilden och även för fågelfaunan.

183. Hagmark vid Brännegärde.
Landskapsbild: Lövskogsdungar på kullar kring åkermark. Omges av barrskog.
Skogstyp: Björkhage.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka tall och medelgrov ek. I norr inslag av unggran.
Området är nyligen röjt.
Buskskikt: Saknas.

Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: Klass 3.

184. Lövskog vid Passarp.
Landskapsbild: Igenväxande betes- och åkermarker med glesa lövdungar.
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk tillsammans med medelgrov asp i bitvis tätt bitvis glest bestånd. Inslag
av medelgrov ek. Enstaka rönn, tall, hägg samt grov ek. Bitvis täta bestånd av björk- och
aspsly.
Buskskikt: Bitvis tätt med hassel, hägg och brakved.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

185. Nordsidan av Skäremosjön.
Landskapsbild: Lövskogsbård utmed Skäremosjöns nordsida.
Skogstyp: Björkskog, alskog.
Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Litet inslag av klibbal. Bitvis inslag av gran. Enstaka
rönn, sälg, hägg, tall och grov björk. Övergår i höjd med husen i alskog med björkinslag.
Buskskikt: Glest med enstaka en och hägg eller saknas. Bitvis tätt med sly av rönn, björk och
sälg.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 3.

186. Hagmark vid Skäremo.
Landskapsbild: Glest lövtäckt kulle i sluttning ner mot Skäremosjön.
Skogstyp: Björkhage.
Medelgrov björk i mkt glest bestånd. Enstaka grov sälg, rönn och tall samt medelgrov ek.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: Klass 3.

187. Hagmark vid Tussered.
Landskapsbild: Glesa lövdungar på kullar i odlingslandskap.
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Klen-medelgrov ek i glest bestånd. Litet inslag av grov ek. Inslag av medelgrov-grov björk.
Enstaka sälg, lind och rönn. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Torr-frisk gröstyp.
Flora och fauna: Klockgentiana och blåsippa (UB).
Bedömning: Klass 2. Vackra ekhagar som har stor betydelse för landskapsbilden.

188. Lövskogar och hagmarker vid Källhult.
Landskapsbild: Spridda lövdungar och bårder i odlingslandskap på en drumlinrygg.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog.
Klen björk och asp i tätt bestånd. Enstaka ek och sälg mot kanterna. Inslag av tall och gran.
Buskskikt: I form av tätt med sly av asp.
Område b)
Skogstyp: Björkhage.
Medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka medelgrov-grov ek och grov björk.
Buskskikt: Glest med en. Fältskikt:
Frisk gräs-örttyp och gräs-ristyp.
Område c)
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen bok i tätt bestånd. Bitvis inslag av klen björk. Enstaka lind, medelgrov bok, björk och ek
samt unggran.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk örttyp.
Område d)
Skogstyp: Hedekskog.

Klen-medelgrov ek i tätt bestånd. Inslag av medelgrov asp och klen björk. Enstaka rönn samt
grov ek, lind och bok.
Buskskikt: Glest med brakved och enstaka en. Tätt med sly av rönn, ek och asp.
Fältskikt: Frisk gräs-ristyp.
Flora och fauna: Blåsippa (UB).
Område b): Lunglav på ek och asp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.
d) Klass 3.

189. Lövskogar vid Sparyd.
Landskapsbild: Glesa dungar i sydsluttning samt lövskogsbård utmed Spadens nordsida.
Området omges av barrskog.
Område a)
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal i tätt bestånd. Litet inslag av klen-medelgrov björk samt gran. Enstaka
sälg.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Fuktig grästyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Medelgrov björk och asp i tätt bestånd. Inslag av medelgrov ek och bok och grov asp. Enstaka
klibbal. I norr med inslag av gran och enstaka tall.
Buskskikt: Glest med brakved.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

190. Hagmark och lövskog vid Trollås.
Landskapsbild: Glesa lövdungar och bårder i lätt kuperat odlingslandskap.
Område a)

Skogstyp: Björkskog.
Klen björk i tätt bestånd. Bitvis inslag av gran. Litet inslag av klen-medelgrov asp. Enstaka
tall, medelgrov björk och ek. Området betas.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med stort ädellövinslag.
Glesa dungar i gammalt åker- och beteslandskap där grov-mkt grov, hamlad lind dominerar.
Inslag av klen-medelgrov rönn och asp. Enstaka apel, sälg, bok, klen björk, klen-medelgrovgrov ek samt mkt grov, hamlad ask.
Buskskikt: Tätt med hassel samt enstaka en och skogsolvon.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Ängsstarr, brudborste, slåtterfibbla, rotfibbla, tätört, grönvit nattviol,
vitpyrola, svinrot m.fl. (ÅC).
Område b): Laven Gyalecta flotowii samt lunglav sparsam på hamlad ask.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Vackra, dock igenväxande ängs- och hagmarker med intressant kärlväxtflora. Gott
om gamla, hamlade ädellövträd som är viktiga refuger för känsliga epifyter.

191. Ädellövskog och hagmark vid Näs.
Landskapsbild: Glesa lövdungar och bårder i lätt kuperat odlingslandskap utmed Fegens
västsida.
Område a)
Skogstyp: Hagmark med ädellövskog, ÄLL.
Medelgrov-grov ek, lind, lönn samt hamlade askar i glest bestånd. Enstaka rönn, gran och
spel. Kring häcken tätt med klen björk. Området betas utom i sydvästra delen.
Buskskikt: I form av dungar med hassel, hägg och slån.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Ädellövskog, ÄLL, björksumpskog.
Klen-medelgrov lind och ek i tätt hestånd. Inslag av klen-medelgrov björk. Litet inslag av
grov-mkt grov, hamlad ask och lind. Enstaka lönn, gran (främst unggran) och grov ek. 1 mkt
grov björk. Bitvis täta bestånd av klen asp, björk, ask och hägg. Delar av området i väster
nyligen gallrat och röjt. Övergår mot söder i björksumpskog med klen björk i tätt bestånd.
Buskskikt: Tätt med hassel, hägg och slån. Tätt med sly av lind, björk, ask och ek.

Fältskikt: Frisk gräs-örttyp och lundartad örttyp.
Flora och fauna: Grönvit nattviol och sommarfibbla (EA). Område b): Skinnlav, lunglav,
läderlappslav, almlav och Gyalecta flotowii (riklig) på ask. Leptogium teretiusculum på lönn.
Bedömning: a) Klass 3. Betydelsefullt för landskapsbilden.
b) Klass 2. Fin ädellövskog med flera mycket grova, hamlade askar och lindar med intressant
lavflora.

192. Ädellövskog vid Bråtåsen.
Landskapsbild: Ädellövskogsbestånd i brant östsluttning ner mot Fegen.
Skogstyp: Bokskog, ÄLL.
Klen-medelgrov bok i tätt bestånd. Litet inslag av gran och klen-medelgrov björk. Enstaka
grov bok och ek. Nere vid sjön inslag av klibbal. Mot söder ökar barr- och ekinslaget. Gott om
klen-medelgrova torrakor och lågor samt enstaka hålträd.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Saknas mest.
Bedömning: Klass 3.

193. Almesabo norr om Totebo.
Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd i kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Alskog.
Klen-medelgrov klibbal med inslag av björk. Enstaka sälg och unggran.
Buskskikt: Glest med brakved.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Ängsekskog, hedekakog, ÄLL.
Grov ek i glest bestånd. Inslag av grov asp och klen ek. Stort inslag av björk. Enstaka unggran.
Östra delen med enstaka grov lind samt mycket grov ask och asp. Delvis betat.
Buskskikt: Bitvis tätt med brakved, hassel och enstaka en. Rikligt med aspsly.
Fältskikt: Omväxlande gräs-ristyp och gräs-örttyp.
Område c)
Skogstyp: Björksumpskog.

Klen björk i tätt bestånd. Inslag av unggran och sälg. Enstaka asp och klibbal.
Buskskikt: Glest med brakved.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Område d)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Grov ek i glest bestånd. Inslag av björk. Enstaka tall och unggran.
Buskskikt: Glest med hassel och en. Mot kanterna aspsly.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Flora och fauna: Område b): Almlav på ask.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Vacker, delvis betad ängsekskog. Gamla ädellövträd med intressant lavflora.
c) Klass 3.
d) Klass 3.

194. Hagmarker vid Nordhagen.
Landskapsbild: Lövskogsparti på kulle. Huvudsakligen omgivet av barrskog.
Skogstyp: Blandlövskog som mot norr övergår i björkhage.
Klen-medelgrov asp med stort inslag av björk. Inslag av sälg och grov ek. På fuktiga partier
klibbal och björk. Övergår i tätt bestånd av medelgrov björk med stort inslag av klen-medelgrov asp. Litet inslag av gran och sälg. Enstaka medelgrov-grov ek samt rönn.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk-fuktig grästyp.
Bedömning: Klass 3.

195. Lövskog och hagmark vid Totebo.
Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd i kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog av sumptyp, björksumpskog.
Klen björk och klibbal dominerar. Enstaka högg, grov ek och medelgrov ask. Övergår mot
söder i ren björksumpskog. Detta område är nyligen röjt och diket.
Buskskikt: Tätt med brakved, hassel och en.

Fältskikt: Fuktig örttyp.
Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov björk. Enstaka grov ask och lind samt en mycket
grov gråsal.
Buskskikt: Glest med hassel och enstaka en.
Fältskikt: Lundartad örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa (UB), i blandlövskogen. Lunglav på ask i ekhagen.
Bedömning: a) Klass 2. Fin blandlövskog som är värdefull för fågellivet.
b) Klass 2. Vacker ekhage med gamla ädellövträd som hyser intressant lavflora. Betydelsefullt
för landskapsbilden.

196. Hagmark vid Ringaberg.
Landskapsbild: Spridda lövdungar i odlingslandskap.
Skogstyp: Björkbage.
Klen-medelgrov björk. Inslag, bitvis stort av gran. Litet inslag av asp och sälg. Enstaka tall,
rönn, ask och ek. Utmed bäcken enstaka klibbal. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Bedömning: Klass 3.

197. Beteshagar vid Mansås.
Landskapsbild: Spridda lövdungar i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog.
Dominerande björk med stort inslag av grov ek och grov asp. På fuktiga partier även klibbal.
Litet inslag av unggran. enstaka rönn.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Område b)
Skogstyp: Björksumpskog.

Klen-medelgrov björk med inslag av al, asp, gran, tall och ek.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Fuktig gräs-örttyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

198. Hagmark vid Backa.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd på kulle med blockrik morän. Vackert kulturlandskap med
många odlingsrösen.
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Litet inslag av björk. Området betas.
Buskskikt: Glest med en.
Fältskikt: Torr-frisk grästyp.
Flora och fauna: Blåsippa (UB).
Bedömning: Klass 2. Vacker ekhage som bar stor betydelse för landskapsbilden.

199. Hagmark vid Ringhestra.
Landskapsbild: Spridda lövdungar och bårder i kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Stort inslag av björk. Området betas.
Buskskikt: Glest med hassel och enstaka en.
Fältskikt: Torr grästyp.
Område b)
Skogstyp: Björkhage.
Klen björk i glest bestånd. Området betas.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Fuktig grästyp.
Bedömning: a) Klass 2. Vacker ekhage som har betydelse för landskapsbilden.
b) Klass 3.

200. Hagmark och lövskog vid Pärekulla.
Landskapsbild: Spridda lövskogsbestånd i kuperat odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek med litet inslag av björk.
Buskskikt: Glest med hassel och enstaka en.
Fältskikt: Frisk örttyp.
Område b)
Skogstyp: Blandlövskog.
Bäckravin med klen björk och asp. Enstaka grov ek samt enstaka gran och sälg. Övergår i
sumpbjörkskog med stort inslag av gran.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

201. Lövskogar vid Verås.
Landskapsbild: Spridda lövdungar på en kulle i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog.
Sluttning med klibbalskog. Inslag av björk och ek (främst mot kanterna). Enstaka sälg, hägg
samt unggran.
Buskskikt: Glest med hassel.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Område b)
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL.
Klen ek dominerar med inslag av medelgrov ek. Litet inslag av björk. Enstaka lind, ask, asp
och gran. Området betas.
Buskskikt: Bitvis tätt med hassel.
Fältskikt: Torr-frisk gräs-örttyp.
Flora och fauna: Blåsippa (UB)

Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Fin, betad hedekskog. Betydelsefull biotop för bl.a. fågellivet

202. Ekskog vid Fjärhestra.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd på en kulle huvudsakligen omgiven av barrskog.
Område a)
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL (delar), blandlövskog.
Medelgrov-grov ek i tämligen tätt bestånd. Bitvis med stort inslag av björk och gran. Litet
inslag av asp. Här och var dominerar klen ek tillsammans med klen björk. Övergår mot väster
i blandskog med klen björk och asp samt inslag av rönn, ek och gran.
Buskskikt: Glest med brakved och en.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-ristyp.
Område b)
Skogstyp: Björksumpskog med stort barrinslag.
Klen-medelgrov björk i tätt bestånd. Stort inslag av gran. Inslag av asp.
Buskskikt: Bitvis tätt med brakved.
Fältskikt: Fuktig gräs-ristyp.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.

203. Lövskog vid Fällhult.
Landskapsbild: Lövskogsbestånd i sydsluttning i odlingslandskap.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk, asp och klibbal dominerar. Inslag av medelgrov ask. Enstaka grov ask
och ek. Litet inslag av ung gran samt rönn.
Buskskikt: Glest med hassel och brakved.
Fältskikt: Varierande frisk örttyp och fuktig gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Domineras av grov ek i glest bestånd. Inslag av medelgrov björk samt enstaka grov asp och
ask.

Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk-fuktig grästyp.
Flora och fauna: Blåsippa (UB). Lunglav, ädellav och Bacidia beckhausii på ask.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Vacker beteshage med intressant lavflora på gamla ekar och askar. Värdefullt för
landskapsbilden

204. Lövskogar vid Dumsäng.
Landskapsbild: Litet lövskogsbestånd i sydsluttning samt en bäckravin. Omges av barrskog.
Område a)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov klibbal med inslag av asksly samt enstaka grova och mycket grova askar.
Inslag av björk, gran (som ökar alltmer söderut) hägg och sälg. Övergår i blandskog mot söder
och i rent bestånd av klen björk i norr.
Buskskikt: Bitvis tätt med hägg och asksly.
Fältskikt: Fuktig örttyp.
Område b)
Skogstyp: Hedekskog, ÄLL (delar).
Medelgrov-grov ek i glest bestånd. Inslag av björk och asp. Litet inslag av ask. Bitvis
dominerar ung asp och björk.
Buskskikt: Glest med hassel och brakved.
Fältskikt: Gräs-örttyp.
Område c)
Skogstyp: Blandlövskog med ädellövinslag.
Asp och björk dominerar. Inslag av ek, lönn, sälg och ask.
Buskskikt och fältskikt: Som föregående.
Flora och fauna: Blåsippa UB).
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 3.
c) Klass 3.

205. Hagmark vid Kvarnagärde.
Landskapsbild: Hagmark i blockrik sydsluttning i odlingslandskap. Gränsar i syd till barrskog.
Område a)
Skogstyp: Björkhage.
Medelgrov björk i glest bestånd. Enstaka medelgrov ek.
Buskskikt: Saknas mest, mot kanterna enstaka hassel och en.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Område b)
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog, blandlövskog, björkhage.
Klen-medelgrov björk i glest bestånd. Inslag av grov asp. Enstaka hägg, rönn samt grov ek,
björk, lind, ask och gran. En mkt grov asp och en mkt grov ek. Området betas. Övergår mot
syd i gles blandlövskog och i väst i björkhage.
Buskskikt: Glest med hassel och enstaka en.
Fältskikt: Frisk-fuktig gräs-örttyp.
Flora och fauna: Område b): Lunglav på ek och ask.
Bedömning: a) Klass 3.
b) Klass 2. Vacker, betad hagmark. Skyddsvärd lavflora på gamla ädellövträd.

206. Hagmark vid Ingegärdebo.
Landskapsbild: Glesa lövdungar och bårder i kuperat odlingslandskap
Skogstyp: Hagmark med blandlövskog med ädellövinslag.
Klen-medelgrov björk och asp i glest bestånd. Inslag av grov ek och lind. Litet inslag av rönn.
Enstaka lönn, grov bok samt mkt grov lind. Området betas. Kring gårdarna enstaka grov-mkt
grov ask och bok. Centralt ett parti med tät, klen björksumpskog.
Buskskikt: Glest med en och enstaka hassel.
Fältskikt: Frisk gräs-örttyp.
Bedömning: Klass 2. Vacker, betad hagmark. Mycket värdefullt för landskapsbilden.

207. Hagmark vid Bäck.
Landskapsbild: Glesa lövskogsbestånd på kullar i kuperad terräng. Omges av barrskog och ett
hygge samt i söder av åkermark.

Skogstyp: Ekhage, ÄLL.
Medelgrov-grov ek i mkt glest bestånd. Litet inslag av medelgrov björk. Enstaka unggran samt
grov lind och asp.
Buskskikt: Saknas.
Fältskikt: Frisk grästyp.
Flora och fauna: Vätteros (EA).
Bedömning: Klass 3.

ARTLISTA

Kärlväxter
agnsäv (Eleocharis uniglumis)
backsippa (Pulsatilla vulgaris)
backskärvfrö (Tlaspi. alpestre)
berberis (Berberis vulgaris)
blekbalsamin (Impatiens parviflora)
blodnäva (Geranium sanguineum)
blomvass (Butomus umbellatus)
blåsippa (Hepatica nobilis)
brudborste (Circium helenoides)
brudbröd (Filipendula vulgaris)
brudsporre (Gymnadenia conopsea)
bäckbräsma (Cardamine amara)
bäckveronika (Veronica beccabunga)
darrgräs (Briza media)
desmeknopp (Adoxa moscatellina)
druvfläder (Sambucus racemosa)
dvärghäxört (Circaea alpina)
dyblad (Hydrocharis morsus-rane)
fältgentiana (Gentianella campestris)
getrams (Polygonatum odoratum)
granbräken (Dryopteris cristata)
granspira (Pedicularis sylvatica)
grönvit nattviol (Platanthera chlorantha)
gullpudra (Chrysosplenium alternifolium)
humle (Humulus lupulus)
hästsvans (Hippuris vulgaris)
höskallra (Rhinanthus major)
jordgubbe (Fragaria moscata)
Jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata)
kambräken (Blechnum spicant)
klockgentiana (Gentiana pneumonanthe)

klockvintergröna (Pyrola media)
klubbsporre (Leucorchis albida)
knipparv (Cerastium glomeratum)
knärot (Goodyera repens)
korallhagtorn (Crataegus calysina)
korsandmat (Lemna trisulca)
kransrams (Polygonatum verticellatum)
kranssilja (Selinum carvifolia)
kärrfibbla (Crepis paludosa)
kärrapira (Pedicularis palustris)
körvel (Myrrhis odorata)
linnea (Linnea borealis)
lundarv (Stellaria nemorum)
mosippa (Pulsatilla vernalis)
myskgräs (Hierocloe odorata)
måbär (Ribes alpinum)
nattviol (Platanthera bifolia)
nålsäv (Eleocharis acicularis)
olvon (Viburnum opulus)
ormbär (Paris quadrifolia)
plattlummer (Lycopodium complanatum ssp anceps)
rankstarr (Carex elongata)
rockentrav (Arabis glabra)
rosendunört (Epilobium hirsutum)
rotfibbla (Hypochaeris radicata)
rödfibbla (Hieracium aurantiacum)
rödklint (Centaures jacea)
safsa (Osmunda regalis)
skogsfibbla (Hieracium canipes)
skärmstarr (Carex remota)
sloknunneört (Corydalis pumila)
slåtterblomma (Parnassia palustris)
slåtterfibbla (Hypochaeris maculata)
smånunneört (Corydalis intermedia)
smörbollar (Trollius europasus)
sommarfibbla (Leontodon hispidus)
spetshagtorn (Crataegus calycina ssp curvisepala)
spikblad (Hydrocotyle vulgaris)
springkorn (Impatiens noli-tangere)
sprängört (Cicuta virosa)
stor blåklocka (Campanula persicifolia)
storrams (Polygonatum muitiflorum)
strandveronika (Veronica longifolia)
strutbräken (Matteuccia strutiopteris)
svinrot (Scorzonera humilis)
sylört (Subularia aquatica)
tagelsäv (Eleocharis quinqueflora)
tallört (Monotropa hypopitus)
tibast (Daphne mezereum)

trolldruva (Artes spicata)
trubbhagtorn (Crataegus monogyna)
tätört (Pinguicula vulgaris)
vattenaloe (Stratiotes aloides)
vattenblink (Hottonia palustris)
vattenbläddra (Utricularia vulgaris)
vattenpest (Eloda canadensis)
vildlin (Linum catharticum)
vitfryle (Luzula luzuloides)
vitpyrola (Pyrola rotundifolia)
vityxne (Leucorchis albida)
vårfingerört (Potentilla crantzii)
vätteros (Lathrea squamaria)
ängsnycklar (Dactylorrhiza incarnata)
ängsnäva (Geranium pratense)
ängsruta (Thalirtrum flavum)
ängsstarr (Carex hostiana)
Lavar
Almlav (Gyalecta ulmi)
asporangelav (Caloplaca flavorubescens)
blomskägglav (Usnea florida)
blylav (Parmeliella plumbea)
bokvårtlav (Pyrenula nitida)
gammelgranslav (Lecanactis abietina)
grynlav (Pannaria conoplea)
havstulpanlav (Telotrema lepadinum)

korallblylav ( Parmeliella triptophylla)
kort parasitspik (Sphinctrina turbinata)
liten blekspik (Coniocybe peronella)
luddlav (Nephroma resupinatum)
lunglav (Lobaria pulmonaria)
läderlappslav (Collema nigrescens)
lönniav (Bacidia rubella)
skinnlav (Leptogium saturninum)
skrovellav (Lobaria scrobiculata)
sotlav (Cyphelium inquinans)
traslav (Leptogium lichenoides)
västlig njurlav (Nephroma laevigatum)
ädellav (Catinaria grossa)

Övriga lavar vilka saknar svenskt namn
Bacidia accedens
B. beckhausii

B. fusca
B. laurocerasi
Caloplaca obseurella
Coniocybe pallida
Fuscidea cyatoides v. corticola
Gyalecta flotowii
Leptogium teretiusculum
Lopadium disciforme
Pannaria mediterranea
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